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Datos Sociodemográficos Ormaiztegi 

Población por sexo, municipios y edad. 

  Hombres Mujeres Ambos sexos 

Total 662 642 1.304 

Total 65+ 111 131 242 

Porcentaje 65+ 16,8 20,4 18,6 

Total 80+ 25 49 74 

Porcentaje 80+ 3,8 7,6 5,7 

Fuente: INE: INEBASE: Padrón municipal de habitantes, 2015. Elaboración propia. 

 

Ormaiztegi: Pirámides de población 1996-2015 

 

Fuente: INE: INEBASE: Padrón municipal de habitantes, 1996-2015. Elaboración propia. 
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Ormaiztegi: Índices poblacionales, 2015 

Ormaiztegi 2015 Municipio Comarca Gipuzkoa CAPV 

Variación interanual de la población  -0,07 0,1 0,23 0,01 

Variación de la población en la última década  4,4 5,85 4,08 3,03 

Índice de infancia: población de 0 a 14 años  17,02 15,85 14,71 14,01 

Índice de envejecimiento. Pob. 65 y más años  18,55 20,8 21 21,12 

Índice de sobreenvejecimiento. Pob. 75 y más años  9,2 10,92 10,39 10,64 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 

Población total y mayor de 65 años. 

2015 POB. TOTAL POB. +65 % POB +65 

Ormaiztegi 1.304 242 18,6 

Gipuzkoa 716.834 150.591 21,0 

CAPV 2.189.257 462.509 21,1 

Estado 46.624.382 8.573.985 18,4 

UE (28) 510.056.011 95.982.024 18,8 

Fuente: INE: INEBASE: Padrón municipal de habitantes, 2015. 

Población total y mayor de 65 años. 

 

Fuente: INE: INEBASE: Padrón municipal de habitantes, 2015. 
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Variación de la población en la última década (%) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

7,28 10,91 11,51 12,5 13,81 12,53 12,23 9,88 5,07 4,4 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 

Índice de infancia: Población de 0-14 años (%) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

13,74 13,12 13,37 14,2 15,3 15,44 16,1 15,85 16,06 16,65 16,77 17,01 17,02 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 

Índice de envejecimiento: Población de 65 y más años (%) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

16,25 15,54 15,77 15,06 15,3 15,14 15,5 15,62 15,83 16,27 16,84 17,78 18,56 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 

Índice de sobreenvejecimiento: Población de 75 y más años (%) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

7,62 7,49 7,53 7,26 7,23 7,57 7,94 7,81 7,95 8,37 8,61 9,04 9,2 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 
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DATOS DEL ENTORNO ORMAIZTEGI 

Zonas verdes y áreas protegidas. 

  Año Municipio Comarca Gipuzkoa CAPV 

Superficie municipal de especial 
protección (%) 

2015 4,87 19,69 23,12 21 

Sup. ocupada por parques, jardines y 
zonas verdes urbanas (% suelo 
urbano) 

2009 5,08 12,43 20,11 14,4 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 

Vivienda y urbanización 

  Año Municipio Comarca Gipuzkoa CAPV 

Densidad de vivienda en suelo 
residencial (Viviendas /Ha) 

2015 46,42 61,32 60,3 45,65 

Viviendas familiares desocupadas (%) 2011 15,93 15,06 12,77 11,4 

Viviendas familiares con más de 50 
años de antigüedad (%) 

2014 21,68 24,96 24,74 24,88 

Índice de confort de las viviendas 
familiares principales 

2011 69 71,3 72,3 72 

Viviendas familiares principales, en 
edificios en estado ruinoso, malo o 
deficiente (%) 

2001 13,86 15,03 14,91 8,66 

Solicitudes de viviendas que constan 
en Etxebide (‰ habitantes ) 

2015 9,2 17,27 33,72 33,82 

Viviendas protegidas (VPO) 
terminadas último quinquenio ( ‰ 
habitantes) 

2015 0 6,68 6,91 6,76 

Suelo urbano (%) 2015 5,03 2,4 3,92 3,7 

Superficie residencial urbanizable (%) 2015 33,33 12,57 12,78 14,09 

Densidad poblacional (Hab./Km2) 2015 190,36 194,31 375,79 308,58 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 
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Equipamientos de uso colectivo 

  Año Municipio Comarca Gipuzkoa CAPV 

Unidades de Educación Infantil 0 a 2 
años por cada 100 habitantes 

2015 8,1 5,33 4,7 4,13 

Número de oficinas bancarias por 
cada 10.000 habitantes 

2013 15,32 7,48 7,46 7,36 

Numero de farmacias                         
(‰ habitantes) 

2014 7,66 3,95 3,96 3,78 

Tiempo medio de desplazamiento al 
hospital de referencia (minutos) 

2007 4,34 0 0 0 

Plazas en Centros de día para la 
tercera edad ( ‰ hab. de 65 y más 
años) 

2011 0 13,9 11,33 8,89 

Plazas en Centros residenciales para 
la tercera edad ( ‰ hab. de 65 y más 
años) 

2011 0 38,83 41,91 45,77 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 

Transporte y movilidad 

  Año Municipio Comarca Gipuzkoa CAPV 

Pobl. Ocupada de 16 y más años que 
trabaja fuera del municipio de 
residencia (%) 

2011 62,98 70,17 56,74 56,45 

Pobl. Estudiante de 16 y más años 
que estudia fuera del municipio de 
residencia (%) 

2011 98,96 84,09 65,49 64,23 

Parque de vehículos 
(vehículos/habitante) 

2014 0,78 0,64 0,61 0,59 

Tiempo medio de desplazamiento al 
resto de munic. de la CAE (minutos) 

2007 36,72 - - - 

Accesibilidad del municipio 2007 66,74 - - - 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 

 

 

 



 

8 

 

Seguridad ciudadana 

  Año Municipio Comarca Gipuzkoa CAPV 

Peatones atropellados registrados en 
el municipio (por 10.000 habitantes) 

2015 0 3,37 4,12 4,35 

Accidentes de tráfico registrados en 
el municipio ( ‰ habitantes) 

2015 16,86 7,3 7,76 8,36 

Dotación policía local (‰ habitantes) 2015 0 1,02 1,62 1,53 

Índice de delitos  (‰ habitantes) 2015 52,12 38,06 32,11 38,36 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 

Viviendas familiares con más de 50 años de antigüedad (%) 

1991 2001 2006 2010 2011 2013 2014 

13,28 16,63 17,42 19,3 17,72 21,79 21,68 

Fuente: Gobierno Vasco: Udalmap. 
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GRUPOS DE TRABAJO 

Áreas trabajadas hasta el 15/03/2016. 

Información en euskera 

ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS 

ORMAIZTEGI LAGUNKOIA – LAN SAIOA 

2016/05/19 

1.- Nolakoa da Ormaiztegi? 

Nahiko garbia da. Badaude egun batzuk herritarrek errespetu handirik gabe jokatzen dutenak. Azken 

batean, garbia da “etengabe garbitzen ibiltzen direlako” eta ez, ordea, “zikintzen ez delako”. Txakur 

kakekin arazo handia dago eta horregatik kartelak daude herriko txoko ezberdinetan eta oharrak 

bidaltzen dituzte etxeetara. Bestalde, umeek eta nerabeek zikinkeri handia sortzen dute. Zabor-guneak 

oso gaizki zaintzen dira.  

Herriak eskaintzen dituen zerbitzuak, orokorrean, nahikoa eta kalitatezkoak dira. Hala ere, zenbait gune 

–auzo kontsideratuak ez diren arren – zentrutik nahiko urrun daude, eta puntu horietara ez da udal-

zerbitzuen behar besteko estaldurarik ematen. 

Gune hauetara informazioa ere ez zitzaien iristen.  

2.- Merkataritza 

Herrian bertan eskainitako produktu eta zerbitzuek prezio onargarria dute. Herriko saltoki edo bestelako 

merkataritza establezimenduen eskaintza egokia dela iritzi da.  Dendariek erraztasunak ematen dituzte 

eta konplizidadea dago bezeroekin. 

Dena den, inguruko saltoki handietako prezio lehiakorragoek txikizkako merkataritzan izan dezaketen 

eraginaz eztabaidatzen da.  

Asteartetan bertako azokara, asteazkenetan Ordiziara eta larunbatetan Zumarragara joaten da herritar 

asko. 

3.- Harremanak  

Herri txikia izateak, elkar ezagutzea dakar. Lotura sendoak daude herritarren artean. Garai bateko 

ohiturak, neurri batean behintzat, mantendu egiten dira.  

4.- Aire libreko espazioak 

Nahikoa parke, iturri eta gune berde ditu herriak. Ibai-ertz guztia bidegorria da eta orokorrean behar 

beste banku daude (kasu batzutan soberan ere bai), baina zentral aldera eta Iraiko iturri aldera bankuak 

falta dira. Era berean, igerilekuaren inguruan jarriak dauden mahaiek ere erabilera handia izaten dute. 

Dena den, altzari hauek ez dira, zenbait kasutan, behar bezala zaintzen; erabilera desegokia ematen 

zaie. Herriaren goialdean dagoen merenderoa egoera onean dago baina zakarrontziak bertan ez dira 
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nahiko maiztasunarekin hustutzen. Udalaren aldetik, orain artean, ez zen altzari hauek errebisatzeko 

protokolorik martxan.  

Eskola kanpoko itxitura edo burdin hesia puskatuta dago eta umeak bertatik aldegiteko arriskua dago.  

Parkeetara joateko ohiturarik ez dute gazteek. Aldiz, bidegorriaren kasuan, futbolean ibiltzeko kantxa 

dagoenetik, jende gehiago ibiltzen da.  

Kaleak nahiko irisgarriak dira: oinezko ibilbideek zabalera nahikoa dute eta espaloi gehienak berrituak 

daude. Herriko plaza bera ere ongi hornitua dago. Herrigunetik urrunago dauden auzo edo etxeetan, 

diferentzia handiak daude: etxe hutsak eta zaharkituak. 

Tren geltokia herrigunetik oso urrun dago. Gutxienez, herriaren altura berdinean balego, jende gehiagok 

erabiliko luke (gaur egun, erabiltzaile gehienak gazteak dira). Bestalde, trena bera ere ez da irisgarria. 

Hori dela eta, herritarrek autobusa errazago erabiltzen dute.  

Bizikletaz ibiltzen den jendea ere badago. 

 

5.- Eraikuntza publikoak 

Osasun zentroa: erdigunean dago. Irisgarritasun arazo garrantzitsuak ditu. Inguruan aparkaleku nahikoa 

du. Osakidetzarekin profesionalen beharrak aztertzeko ikerketa egina dago. Zerbitzu gehigarriak faltan 

botatzen dira.  

Udaletxea: irisgarria da. Barrualdean igogailua dauka, eta kanpoaldean, arranpala.  

Kultur-etxea: eraberritzeko lanen proiektua onartua dago. Laster burutuko dira lan hauek.  

Frontoia: 1976an eraikia. Zer egiteko asko dago. Eraikuntza egoera nahiko kaskarrean dago eta 

irisgarritasun aldetik badu zertan hobetua nahiz eta gauza batzuk egin diren: gurpildun aulkian kantxara 

sartzea posible da, baina ez dago bertan geldirik egoteko lekurik.  

Igerilekua: Eskolako zelaian dago kokatua eta egoera berezia du. 

Haur-eskola eta Eskola: udako beroarekin arazo handiak izaten dira. Aspaldiko eskola da eta leiho 

batzuk aldatu dira.  

Adineko pertsonak: Beasain eta Idiazabalgo eguneko zentruetatik adineko pertsonen bila etortzen dira. 

Udalaren aldetik badago proiekturen bat martxan honen inguruan.  

Jubilatuen lokala: ez da mugimendu handirik somatzen. Ez dira belaunaldi berriak sartzen ari. Horrela, 

nahiz eta Jubilatu Elkarteak ekintzak antolatu, beti pertsona berdinek parte hartzen dute. Eraikuntzak 

berak ere ez du laguntzen. Hala ere, eraberritze lanen ondoren, belaunaldi berriak gerturatzea espero 

da.  

Liburutegia: oso gutxi erabiltzen da. Eraikuntzak irisgarritasun arazo garrantzitsuak ditu. Lekua 

deserosoa da eta hezetasun handia du. Lanerako gunerik ez dago eta ez da batere espazio atsegina. 

Laster dena berritzeko asmoa dago.  
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6.- Segurtasuna 

Azkenaldian lapurretak sumatu dira; garajeetan bereziki. Herrian, bestalde, tren geltokiko gunea nahiko 

arriskutsua dela uste dute herritarrek. Gauez bertara bakarrik joateak beldurra ematen diela aipatzen 

da, nahiz eta argiztatuta egon. Horregatik, jende asko kotxez hurbiltzen da, nahiz eta aparkaleku oso 

gutxi egon bertan. Herri bertakoak baino beste herrietakoak izaten dira bertara kotxez gerturatzen 

direnak.  

TRANSPORTE 

ORMAIZTEGI LAGUNKOIA – LAN SAIOA 

2016/09/30 

GARRAIOA 

1.- Kotxea  

Ormaiztegin nahiko ondo gidatzen da, nahiz eta batzuetan abiadura ez den errespetatzen. Baina 

orokorrean seinaleak errespetatzen dira.  

Herritarrek edozein lekutan aparkatzen dute, espaloi gainetan, zebra-bidean… Hau ohituragatik egiten 

dute. Nahiko aparkaleku badago baino “urruti” omen daude, denak etxe aurren utzi nahi baitute. 

Ezintasuna duten pertsonentzat ere badaude erreserbatutako aparkalekuak.  

Baxu komertzialen aurrean ere kotxeak uzten dituzte. Orain “Vadoak” jartzen hasi dira.  

Umeak ere errepidean libreki ibiltzen dira horrek dakarren arriskuarekin. Hau ez da herri osoan 

gertatzen, gehienbat atzeko kaleetan.  

Kamioi mugimendu handi badago. Beste ibilbide bat egiteko aukera badute kamioiek eta hau Foru 

Aldundiarekin hitz-egina dago.  

2.- Autobusa 

Herrian geltoki bakarra dago eta nahikoa dela iritzi dute. Geltoki honek markesina eta aterpea baditu.  

Autobusak daude Beasain, Ordizia, Zumarraga, Donostia, Erresidentziara eta Bilbora joateko eta baita 

autobus txiki bat Gabirialdera eta Itsasora joateko ere.  

Ordutegi aldetik kontentu daude eta prezioa ere egokia ikusten dute.  

Autobus guztiak ez omen dira irisgarriak.  

Mugi txartel ateratzeko aukerarik ez dago Ormaiztegin, Lazkaora edo Ordiziara joan behar dute. Faltan 

botatzen dute internetez egiteko aukera.  

 

3.- Trena  
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Tren geltokia herritik urruti dago. Trena orduro dago eta maiztasuna egokia iruditzen zaie.  Prezioa 

jubilatuen txartelarekin egokia dela diote.  

Irisgarritasun aldetik oso gaizki dago, eskailerak daude trenera igotzeko eta. 

Ormaiztegiko geltokian gainera ez dago txartela ateratzeko makinarik.  

 

 

4.- Bidegorria 

Nahiko bidegorri badago Ormaiztegin baina askotan ez da bere erabilera errespetatzen. Oinezkoak ere 

bidegorrian barrena ibiltzen dira, erabilera mistoa baita. Abiadura ez da beti errespetatzen eta 

batzuetan konfliktoa sortzen da.  

 

5.- Oinezkoentzat 

Ormaiztegin nahiko semaforo eta zebra bide dago, eta semaforoek nahiko denbora ematen dute zebra-

bidea pasa ahal izateko.  

Herriko errepide erdietan isletak daude. Hauek estu geratzen dira. Foru aldundira eskatua dago hau.  

Badago kurba arriskutsu bat Arraitik Seirak bitarte. Lehen zebra bidea zegoen, orain ez eta ezin da jarri. 

Isletak arriskutsu egiten du kotxeentzat.  

Gabiritik datozela herrira iristean badago Stop-a errespetatzen ez den bidegurutze bat. Ondo adeirazita 

dago baina ez da errespetatzen. San Andres / Zumarralde/ Gabirialde elkartzen diren puntuan da eta 

arriskutsu samarra da.  

 

VIVIENDA 

ORMAIZTEGI LAGUNKOIA – LAN SAIOA 

2016/11/11 

ETXEBIZITZA 

Ormaiztegin etxe berririk ez dago. Azken urteotan ez da ezer eraiki, eta arazoa konstruktora eta 

nagusien arteko akordiorik ez dagoela da lur pribatuak direlako.  

Dauden etxebizitzak ez daude prest irisgarritasun aldetik baten-batek behar lukeen beharretarako.  

Etxe gehienek igogailua badute, ez denek ,baina pixkanaka denak ari dira egokitzen.  

Igogailua jartzeko garaian lokalek karga handia dute ordainketan. Hau parte-hartze kuotaren arabera 

dela diote.  
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Etxe zaharrenak edo adineko pertsona gehien bizi daitezkeenak Berjaldegi eta Urkiolanekuak dira. 

Igogailura iristeko eskailera duten etxeak ere badira.  

Diru-laguntzak ezagutzen dituzte baina orokorrean ez direla ezagutzen diote.  

Eguneko zentrorik ez da, Izal-era edo Beasainera joaten dira, eta zaharren egoitza batera joan behar 

badute Beasainera. Kultur etxe berrian eguneko zentroa egiteko asmotan dabiltza,.  

BESTEAK 

Konposta egiteko leku batean ez dago aterperik. Beste lekuetan aterpea dago.  

Kutxa atzeko hortan basura bertan botatzen da. Gutxiengoak dira baina herria zikina uzten dute.   

PARTICIPACIÓN, TEJIDO SOCIAL Y EMPLEO 

ORMAIZTEGI LAGUNKOIA – LAN SAIOA 

2017/01/13 

SARE SOZIALA 

Ormaiztegin, herri txikia izanik,  harreman handi dago herritarren artean, asko laguntzen diote elkarri.  

Dendarirekin ere oso harreman ona dute, behar izan ezkero etxera eramaten dizkiete erosketak, 

telefonoz eskaera egin daiteke… Nahiz eta herritik kanpo noizbehinka atera erosketak egitera, askok 

erosketak herrian bertan egiten dituzte.   

Tabernak ere nahikoa daude. Otordua etxera eramateko aukerarik ez dute eskaintzen. Lehen bazkari-

afariak egunero etxera eramateko zerbitzu bat bazegoen herrian baina ez dakite orain funtzionatzen 

duen.  

Bai tabernak eta baita dendak ere nahiko irisgarriak dira, moldatzeko adina bai behintzat.  

 

AISIALDIA 

Aisialdirako duten eskaintzari buruzko informaioa web edo sare sozialen bidez iristen zaie, herrian 

paneletan ere informazioa jartzen da, etxeetara ere bidaltzen da eta atarietan ere jartzen dira kartelak. 

Informazioa nahikoa dago, jendeak informazioa ez duela irakurtzen da arazoa.  

Kultur ekintzak 

Kultur jardueren inguruan nahiko ekintza badagoela iritzi dute. Aukeran antzerki gehiago ere jarriko 

lukete. Herritar batek antzerki talde bat ere sortuko luke herrian, baina argi du talderako jendea ez 

litzatekeela bilduko.   

Ekintzetara jende gutxi joaten da, beti berdinak azkenean, baina ala ere hau mantendu beharrekoa 

iruditzen zaie. Ormaiztegi ez dute herri parte-hartzailetzat.  
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Kultur-ekintzak garatzen diren lekua gaur egun ez da egokia, baina kultur etxea berritzearekin batera, 

espazio egokia izango dute.  

Ekintza guztiak dohainik dira.  

Kirol ekintzak 

Herrian Yoga, Pilates, Zumba… egiteko aukera badago. Gimnasia egiteko aparatuak ere egon dira 

jubilatuen atzealdean. Aparatu hauek bidegorrian jartzekotan dira, ibaiaren ondoan. Lekua ez zaie gaizki 

iruditzen baina oso agerian geratzen dela uste dute eta lotsagatik jendeak ez duela erabiliko.  

“Tipi-tapa” bezalako programarik ez dago herrian eta egokia ikusten da herrian horrelako programaren 

bat martxan jartzea.  

Hitzaldiak 

Hitzaldiak gutxiago daude. Jubilatuen elkartetik ere antolatzen dira, nahiz eta lehen baino gutxiago. 

Askotan ze gai landu ez dute jakiten. 

 

ASOZIAZIONISMOA ETA BOLUNTARIOTZA 

Herrian kirol elkarteak, elkarte gastronomikoak eta gurasoa elkartea daude baina boluntariotzan 

inguruan Caritas bakarrik.  

Taldeko partaideek herrian parte hartzen dute baina gehiago hartu lezaketela ere badiote. Ala ere beti 

berdinak izaten dira eta errelebo falta dago. Gazteenak beraien gauzetarako mugitzen dira eta 30-50 

urte bitartekoak ez dute asko parte hartzen, asko eskatzen dute baina gutxi eman.  

Jubilatuen inguruan herriko jubilatu elkartea oso zaharkitua dago. Gehiengoa 80 urtetik gorakoa da. 

Jubilatu berriak ez dira bertara gerturatzen eta asko bazkide egiten dira elkartea mantentzeko, baina ez 

dute bertan parte hartzen. Gehien joaten direnak bikoterik gabe daudenak dira, hau da, bakarrik 

daudenak. Besteek errazago okupatzen dute denbora. Errealitate hau elkarteak argi du baina ez daki 

nola erakarri jendea bertara. Eraikuntza berriarekin esperantza dute hau aldatuko ote den.  

 

ENPLEGUA 

Jubilatzeko adinaren inguruan lanean jarraitu nahi duenak jarraitzeko aukera eduki beharko luke. Aukera 

desberdinak eduki behako lituzke, lanaldi murriztua… eta berak aukeratu nola jarraitu nahi duen. Hori 

bai, lanean dabilenak kotizatzen jarraitu beharko luke. Ezagutzaren transmisio bat ere izan behar du 

adineko pertsonengandik gaztenganantz.  

 

 

 


