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PLANTEAMENDUA
Hondarribiko Hiriko Mugikortasun
Jasangarrirako Planak testuinguru
orokorra ezartzen du eta ikuspegi
estrategikoa zehazten du hiriko
mugikortasun-arazoei konponbidea
emateko

Aurrekariak
Hondarribiko Udalak denbora asko darama bere mugikortasunari jasangarritasun-irizpideak
txertatzeko asmotan. 2008an Tokiko Agenda 21 egin zen eta 2018an berrikusi zen. 2011n, Hiri
Antolakuntzako Plan Orokorra idazteari dagokionez, Mugikortasun Azterketa egin zen. 2016an,
Irisgarritasun Plana idazten hasi ziren eta 2018an minibus-linearen bideragarritasunaren
azterketa egin zen.
Jasangarritasunarekiko eta mugikortasunarekiko interes hori dela eta, Hondarribiko Udalak
planteamendu mota horiek babesten dituzten nazioarteko hitzarmenak sinatu ditu. Zehazki,
2011n, Alkateen Ituna sinatu zuen, eta ondorioz, 2013an, Energia Jasangarrirako Ekintza
Plana (EIEP) idatzi zen. Bertan, mugikortasun-neurriak txertatu ziren energia-eraginkortasun
handiagoa lortzeko helburuarekin, eta horrela, klima-aldaketa gelditzeko politikekin lotuta
lortutako konpromisoak betetzeko.
Hainbat eragileren parte-hartzeak aurrekariak ditu udal-ekimenetan. Mugikortasun-ereduaren
ikuspegi adostua lortzeko, Udalak, 2017ko amaieran, Mugikortasun Jasangarrirako Mahaia sortu
zuen, hau da, bizilagunen, eragile sozialen eta ekonomikoen, teknikari taldeen eta arduradun
politikoen inplikazioa duen aholku-batzordea.

HMJPren helburuak
Gaur egun, udalbatzak, bere inguruko hainbat udalerrirekin bat etorriz, uste du beharrezkoa
dela gizarteak dituen erronkei erantzungo dien Hiri Mugikortasun Jasangarrirako Plana egitea,
eta horrek ahalik eta modu osatuenean landuko du mugikortasunaren eraldaketa Hondarribian.
HMJP Ekintza Planean eta Diagnostikoan zehazten da. Horietan jasotzen da Prozesu Partehartzailearen eta 2018ko urriaren eta 2019ko maiatzaren artean egindako lan teknikoaren
emaitza.
Helburu nagusia ikuspegi estrategikoa garatzea da, betiere, oinezkoen, garraio kolektiboa
erabiltzen dutenen edo bizikleta hartzen dutenen beharrak kontuan izanda, baita trafikoaren
antolakuntzan eta salgaien garraioan behar diren hobekuntzak ere.
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HMJP egiteko ezarri ziren helburu zehatzak, herritarrek, teknikari taldeak eta udal-arduradunek
egindako ekarpenekin bat etorriz, hauek dira:

•

Mugikortasun-eredu berdinzaleagoa, inklusiboagoa eta seguruagoa lortzea, talde
ahulenen behar zehatzak kontuan izango dituena eta udalerriarentzat etorkizuneko
jardueretan eta jarduketetan eredu hori lortzeko gidari gisa balioko duena.

•

Garraio modu desberdinetan biztanleriaren benetako jasangarritasuna lortzea. Horrela,
gizonen eta emakumeen arteko, haurren arteko eta gazteriaren, helduen eta adinekoen
arteko desberdintasunak murrizteko ere baliatuko dira. Genero- eta belaunaldiikuspegiak mugikortasun-politiketan aplikatu beharreko zeharkako irizpideak dira.

•

Tokiko eta probintzia arloko hirigintza-politikak mugikortasun-politikekin txertatzea,
herritarrek jarduerak errazago egin ditzaten, inguruan ahalik eta gutxien eta modurik
seguruenean eraginez.

•

Jasangarritasuna hobetzea, eta zehazki, motordun ibilgailuetan mugitzeko beharra
murriztea, baita horien erabilera murriztea ere. Horretarako, garraio publikoan
mugikortasuna, oinez ibiltzea eta pedalei eragitea lehenetsi eta erraztuko duten baldintza
egokiak sortu behar dira.

•

Kaleetako eta errepideetako segurtasuna hobetzen lagunduko duten proposamenak
eta neurriak prestatzea.

•

Arlo hauetan guztietan aparkalekuak kudeatzeko proposamenak egitea: egoiliarrak,
txandakako aparkalekuak eta karga- eta deskarga-zerbitzuak Hondarribian.

•

Txirrindularien mugikortasunerako egungo sarea hobetu eta osatzea, sare erakargarria,
segurua eta erabilera sustatuko duena sortuz, distantziak laburtzen lagundu duten
konexioak dituena.

•

Abiadura 30 km/h-ko mugan mugatuta duten eremuak zehaztea eta handitzeko aukera
aztertzea.
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Prozesu parte-hartzailea gauzatzea, betiere, bizilagunekin eta eragile sozialekin
diagnostikoan eta agertokien eta proposamenen definizioan modu parte-hartzailean lan
egiteko.

Prozesu parte-hartzailea

•

Diagnostikoa

Mugikortasunarekin lotuta, osotasunean hartuta, Hondarribiko beharrei eta arazoei
erantzuna ematea, eskuragarri dauden baliabideei arreta eskainiz.

Planteamendua

•

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

Faseak
HMJPk jarduera-programak garatzen ditu eta esku-hartzeak zehazten ditu behar zehatzak
asebetetzeko, betiere, ingurumeneko eta gure gizarteetako erronkei aurre egiten laguntzeko
ikuspegitik.
Garapena bost fase handitan egituratu da:
18-urr. 18-aza. 18-abe. 19-urt. 19- ots. 19-mar. 19- api. 19-mai.

19-ek.

Antolaketa eta abiaraztea
Landa-lana eta azterketa
Partekatutako diagnostikoa
Estrategia eta
proposamenak
Jarraipena eta ebaluazioa

Lehen fasea udalerrian dauden mugikortasuneko arazoen eta erronken azterketarekin hasi
zen. Era berean, parte-hartze prozesuan inplika zitezkeen gizarte-eragile, asoziazio eta talde
batzuk identifikatu ziren. Egutegi bat zehaztu zen Mugikortasun Jasangarrirako Mahaiaren
topaketekin izan zezakeen osagarritasuna kontuan hartuta. Lehen fasea aurkezpen publikoko
saioarekin itxi zen; bertan, arrazoiak, helburuak, parte-hartze prozesua, komunikazio-kanalak
eta laneko plana azaldu ziren. Hondarribian mugikortasun-kultura berriak dakarren paradigmaaldaketari buruzko dinamika parte-hartzailea egin zen.
Bigarren fasean, beharrezko azterketa teknikoari eutsi zitzaion, aurretiazko planak
eta estrategiak, egoera sozioekonomikoa eta lurralde mailakoa, eta lehendik dagoen
mugikortasun-azpiegitura aztertuz. Landa-lana egin zen informazioa osatzeko zuzenean
behatuz eta trafiko-zenbaketak eginez. Azkenik, Hondarribian ohiko mugikortasunari buruzko
onlineko inkesta egin zen eta eragile garrantzitsuekin elkarrizketen eta topaketen kanpaina jarri
zen abian. Horrela, abiapuntuko egoeraren azterketa zabaldu zen mugikortasun-jarraibideekin
eta egungo mugikortasun-eredua zehazten duten baldintzatzaileekin lotuta. Arazo nagusien
eta egungo agertokia zehazten duten arrazoien identifikazioari esker, pertsonen eta salgaien
lekualdaketarekin eta eremu publikoaren erabilerarekin lotuta HMJP honek erantzun beharko
liekeen erronkak eta aukerak zehaztu dira.
Hirugarren fasean, bizilagunei zuzendutako ohiko mugikortasun-arazoei buruzko tailer partehartzailea egin zen, baita ikuskapen-ibilaldi bat ere herriko kaleetan eta eremu publikoetan
zehar. Tailer honek, elkarrizketetan eta inkesta batean bildutako informazioarekin batera, balio
handiko informazio kualitatiboa eskaini zuen partekatutako diagnostikoa, diagnostiko teknikoa
eta parte hartutakoa idazteko. Horrela, lurraldearen eta mugikortasunaren errealitatera
hurbiltzea lortu zen Hondarribian, arazoaren osoko ikuspegia eskainiz eta HMJPren proposamen
fasean landu beharreko helburuak identifikatuz.
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Laugarren fasean, testuinguru estrategikoa eta jardueren proposamena garatu zen.
Diagnostikoaren aurkezpenarekin eta etorkizuneko tailerra ospatuz hasi zen. Tailer hori
pertsonekin, elkarteekin, erakundeekin, alderdiekin eta instituzioekin egindako topaketan
oinarritu zen, betiere, datozen urteetako mugikortasun-ereduari buruz taldean gogoeta
egiteko, agertokiak eta ekintzak baloratuz. Planaren idazketa-taldeak emaitzak zehaztu zituen
Ekintza Planean helburu zehatzekin, neurriekin, ekintzekin eta programazioarekin.

Lanaren amaiera Planaren aurkezpen publikoarekin gauzatu zen, batez ere, Mugikortasun
Jasangarrirako Mahaiari zuzenduta.

Planteamendua

Azkenik, bosgarren fasean, adierazleak zehaztu ziren eta Ekintza Planaren jarraipen-arauak
ezarri ziren. Zirriborroa inplikatutako eragileekin kontrastatu zen eta azken iradokizun eta
ekarpenak jaso ziren. Hala, azken aldaketak egin eta Planaren garapena amaitu ahal izan zen,
prozesuaren ebaluazio baten emaitzak jasota.

Diagnostikoa
Prozesu parte-hartzailea
Ekintza-plana

_____________________________________________________________________________
Erabilera-aniztasuna eremu publikoan eta garraio-modu desberdinak
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DIAGNOSTIKOA
Udalerria, azpiegiturak eta
mugikortasun-jarraibideak aztertu
dira, informazio teknikoa eragile
ugariren pertzepzioarekin gurutzatuz

Lurralde eta hirigintza mailako azterketa
Mugikortasun Jasangarrirako Planaren aplikazio arloa Hondarribia da, Gipuzkoako Lurralde
Historikoaren ipar-ekialdeko muturrean kokatuta, Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE).
Mendebaldean, Donostialdea eskualdeko Pasaia eta Lezo udalerriekin da mugakide;
hegoaldean, Irunekin; ekialdean, Bidasoa ibaiarekin eta Hendaiarekin, eta iparraldean, Kantauri
itsasoarekin. Hondarribiko hirigunea Bidasoaren ahokaduraren ezkerraldean kokatzen da,
Txingudiko Badiaren mendebaldeko ertzean.
Mugaren alde bateko eta besteko herrien arteko gertutasuna da lurraldearen ezaugarri
nagusietako bat. Irun eta Hondarribia udalerriek Bidasoa Beheko eskualdea osatzen dute.
Horiek, Hendaiako komunarekin batera, Bidasoa-Txingudi mugaz gaindiko eskualdea osatzen
dute. Unitate funtzional honek 100.000 biztanle inguruko biztanleria bateratua biltzen du. Hiru
udalerriek elkarlana egiten dute politika eta proiektu komunetan, Bidasoa-Txingudi Mugaz
gaindiko Kontsortzioaren testuinguru juridikoaren testuinguruan. Gainera, Baiona-Donostia
Euskal Eurohiri gisa ezagutzen den metropoli eremuak, 600.000 biztanle baino gehiagorekin,
elkarlan-testuinguru zabalagoa eskaintzen du arlo kulturalean, ekonomikoan eta politikoan.
Hain zuzen ere, Donostiako aireportua Hondarribian dago kokatuta, hirigunetik oso gertu.
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Jaizkibel mendiak udalerria bi eremu handitan banatzen du: iparraldeko hegala, gutxi
populatuta, eta hegoaldeko hegala, urbanizatutako eremu gehienak daudena. Alde zaharra
altuera txiki baten gainean finkatu zen, badia magalean duela, eta hiria handitu egin da lur lau
horien gainean.
Udalerriaren zati handi batean topografia gorabeheratsua dago eta zati batzuetan baita
menditsua ere, malda handiekin. Lurraldeko eredua eta hiriko egitura baldintzatzen du, bereziki
hirigunearen mendebaldeko mugan.
Planteamendua

Bide-sareak malda leunak ditu (% 6 baino txikiagoak) hirigune gehienean. Horrek oinez ibiltzea
eta bizikleta erabiltzea sustatzeko aukera ematen du. Hala eta guztiz ere, alde zaharrera joateko
kale batzuek edo Jaizkibel aldera irteten diren inguruko kaleek % 10 baino gehiagoko malda
dute.

Diagnostikoa
Prozesu parte-hartzailea

Hondarribiko eremu urbanizatua udalerriko ekialdeko eta hegoaldeko mugan biltzen da.
Udalerriaren zati gehiena baso- eta nekazaritza-erabilerako lurzoru ez-urbanizagarri gisa dago
sailkatuta. Urbanizatutako lurzorua 7 km-tan zehar hedatzen da, Bidasoa eta Jaizubiarekiko
paraleloan. Hirigune jarraia da eta 1 km baino gutxiagoko zabalera du. Lurraldeko eremu
lauenekin egiten du bat.
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Ekintza-plana

GI-636 errepidea da udalerriaren kanpoaldearekin eskualdeko komunikazio-bide nagusia.
Metropoliko bide-sareak N-638 errepidearekin egiten du bat Mendeluren altueran, Amuteko
zubiaren aurretik. Era berean, hirigunera iristen da hegoaldetik. GI-3440 errepideak, hirigunearen
zati bat inguratu eta mendebalderantz Jaizkibelen barrena jarraitzen duen arren, udalerriko
errepide-sarearen egiturak “cul-de-sac” edo kale itsuaren efektua sortzen du, eta horrek
mugikortasun fluxua baldintzatzen du. Erdigunetik 2 km-ra aireportua egoteak eta Irungo
geltokia 4 km-egoteak Hondarribia nazioarteko konexio ona duen hiri bihurtzen dute. Hondarribia
Hendaiarekin konektatzen duen itsasontzia kaitik ateratzen da, Butron pasealekuaren alboan.

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

Sakabanatutako urbanizazioak eta landa-inguruneko etxebizitzak erronka dira udalmugikortasunerako; izan ere, distantziek oinezkoen ekintza-radioa gainditzen dute, bizikletaren
erabilera maldek baldintzatzen dute eta eremu horietan ez dago garraio publiko kolektiboko
zerbitzurik dentsitate maila baxuak direla eta.
Bestalde, ekipamenduetara zuzendutako lurzoruak eta eremu komertzial batzuk hirigunean
daude; horrela, distantzia laburrak lagungarriak dira oinez egindako lekualdaketetan. Erietxea
eta beste zerbitzu garrantzitsu batzuk zertxobait urrunago daude. Hala ere, oraindik ere,
bizikletarako distantzia egokian daude.

12

Diagnostikoaren laburpena, prozesu parte-hartzailea eta ekintza-plana

Testuinguru sozioekonomikoa eta instituzionala
Demografia

Planteamendua
Diagnostikoa

Hondarribiak, 2018an, 17.119 biztanle zituen. Horietatik, % 5,8 atzerritarrak ziren; kopuru hori
oso baxua zen eskualdeko edo probintziako batez bestekoarekin alderatuta. Populazioaren
dentsitateak gora egin du 1999ko 512 biz/km2-tik 2018ko 595 biz./km²-ra. Dentsitate
hori eskualdeko batez bestekoaren azpitik dago, baina Gipuzkoako edo Euskadiko batez
bestekoaren gainetik. Populazioa hiriguneko auzoetan pilatzen da oso argi; esate baterako:
Akartegi, Portua, Puntala, Alde Zaharra eta Zimizarga (hirigunea); erroldatutako populazioaren
% 70 baino gehiago batzen da bertan. Era berean, nabarmendu behar da Amute Kosta eta
Mendelu auzoetako populazioaren kontzentrazioa. Horiek dira Irunekiko komunikaziobideetako finkapenak. Azkenik, pertsona asko bizi dira Zimizarga, Jaizubia eta Gornutzeko
landa-eremuetan baserrien eta etxebizitzen barreiatuan; populazioaren % 20 baino zertxobait
gehiago batzen dute.

Prozesu parte-hartzailea
Ekintza-plana

Udalerriko populazioa nahiko gaztea da eskualdeko batez bestekoarekin edo Lurralde
Historikoaren eta komunitatearen indizeekin alderatuta. Hala eta guztiz ere, zahartze-indizeak
(65 urte baino gehiagoko biztanleriaren ehunekoa) haurtzaro-indizea nabarmen gainditzen du,
inguruko udalerrietako joera orokorrarekin bat etorriz.
Horrela bada, populazioaren adin-piramideak erakusten du mailaz mailako zahartzea ari dela
gertatzen eta 65 urte baino gehiagoko populazioaren ehunekoak gora egingo duela datozen
urteetan. Gizon eta emakumeen kopurua oso antzekoa da, eta emakumeena zertxobait
altuagoa da, guztizkoaren % 50,6.
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Udalerria

Eskualdea

Aldea

Gipuzkoa

Aldea

EAE

Aldea

Haurtzaroaren indizea: 0 eta 14
urte arteko biztanleria (%)

14,99

14,54

0,45

14,67

0,32

14,03

0,96

Zahartzearen indizea. 65 urte eta
gehiagoko populazioa (%)

22,17

21,47

0,7

21,93

0,24

22,01

0,16

Gainzahartzearen indizea. 75 urte
eta gehiagoko populazioa (%)

9,81

10,27

-0,46

10,69

-0,88

10,92

-1,11

Biztanleriaren banaketa, adin-taldeen arabera, 2018an. Iturria: Hondarribiko Udaleko Udalmap txostena, 2019/02/26an sortua

Datu sozioekonomikoak
Populazioaren eta udalerriaren baliabide ekonomikoei dagokienez, nabarmendu behar da per
capita BPG 23.422 €-koa dela, probintziako edo EAEko batez bestekoa baino % 25 baxuagoa,
2015eko datuak aintzat hartuta. Hala eta guztiz ere, populazioaren baliabide ekonomikoak
handiagoak dira: eskuragarri dagoen errenta pertsonala 19.000 €-koa da, batez besteko
autonomikoa baino % 10 altuagoa, 2016ko datuak aintzat hartuta (Hondarribiko Udaleko
Udalmap Txostena).
Hondarribiko jarduera ekonomikoaren tasa adin aktiboan dagoen populazioaren % 47,5ean
kokatzen da, eta zertxobait baxuagoa da emakumeen artean (% 45,1) gizonen artean baino
(% 49,9). Kopuru horiekin, Hondarribia EAEko batez bestekoa baino zertxobait beherago dago.
Bestalde, Hondarribian langabezia-tasa ez zen % 7ra iristen 2017an. Datu hori eskualdekoa eta
Lurralde Historikokoa eta EAEkoa baino baxuagoa da. Lan-merkatua uda / negua urtarokotasun
handiak markatzen du.
Gehienek zerbitzuen sektorean (% 78,6), eta sektore industrialean (% 13,9) lan egiten dute. Aldiz,
eraikuntzan % 5,3k soilik egin zuen lan eta nekazaritza- eta arrantza-sektorean lanean ari diren
pertsonak % 2,2 inguru dira.

Lanean ari den 16 urteko eta gehiagoko biztanleria, sektoreka, 2016an. Iturria: Hondarribiko Udaleko Udalmap txostena,
2019/02/26an sortua

Lan egiteko lekuari dagokionez, deigarria da gehienek (% 72) udalerritik kanpo lan egiten dutela.
Datuak eskualdeko, Lurralde Historikoko edo EAEko batez bestekoen oso gainetik daude.
Guztiak % 55 inguruan (Hondarribiko Udaleko Udalmap Txostena).
Jarduera ekonomikoak
2018an, Hondarribian, 1.176 enpresa zeuden. Estatistikako Institutu Nazionalaren arabera,
gehienak saltokiak, ostalaritza-saltokiak edo zerbitzu-saltokiak. Oro har, enpresa-ehuna oso
atomizatuta dago; enpresa gehienek, % 77k, bi langile artean bakarrik dituzte. % 15,3k 3 eta 9
langile artean ditu eta % 6,9k soilik ditu 10 langile baino gehiago.
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Planteamendua

Lantalde handiena duen lantokia Bidasoa ospitalea da. Lanean ari diren 250 eta 490 pertsonen
arteko tartean kokatzen da. Lanean ari direnen 100 eta 249 pertsonen arteko tartean adinekoen
egoitza eta bigarren hezkuntzako zentroa daude. Ikastetxeak, araztegia, zenbait bulego,
merkataritza-guneak eta kiroldegia, horietan, 100 pertsona baino gutxiago ari dira lanean.

Estrategia eta plangintza mailako testuingurua
Azken urteetan udalerri mailako eta udalerriz gaindiko sektoreko hainbat plan eta estrategia
idatzi dira. Horiek, modu batera edo bestera, Hondarribiko mugikortasunari eragiten diote.
Jarraian, tresna horien helburu eta xehetasun nagusiak azaltzen dira.

Donostiako (Donostialdea-Bidasoa Beherea) Lurralde Plan Partziala (LPP) 2016an onartu zuten
behin betikoz. LPPren antolamendu arloa Donostiako Eremu Funtzionalak osatzen du.
LPPk epe luzeko mugikortasun-eredua aurkezten du. Hain zuzen ere, Hondarribia eta Irun
ingururako proposamen zehatzak aurkeztu ditu hauekin lotuta: oinezkoen eta txirrindularien
oinarrizko hiri arteko sarearen etorkizuneko konfigurazioa, errepideen sare orokorra, trensareak (ADIF, ETS eta Euskadiko Tren Sare Berria) eta dagozkien geltokiak eta modalitate
arteko elementuak, baita aireportuko azpiegiturak ere.
Eremu Funtzionaletik aireporturako irisgarritasuna hobetzeko komenigarritasunarekin lotuta,
batez ere etorkizunean garraio publikoko zerbitzu eraginkorraren disponibilitatea bermatuz,
LPPk arrazoizkoa den irtenbidea proposatzen du “garraio jasangarriaren osoko ikuspegitik”.
Irungo geltoki berriaren (komunikazio intermodaleko egoitza gisa konfiguratzeko), aireportuaren
eta Hondarribiko erdigunearen artean zuzeneko konexioko anezka-zerbitzu publikoa sortu
nahi da.
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Ekintza-plana

Donostiako Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partziala

Prozesu parte-hartzailea

Espazioaren banaketari dagokionez, saltoki gehienak Portua eta Mendelu auzoetan daude; era
berean, bertan biltzen dira lanpostu gehienak. Hala eta guztiz ere, Jaitzubia auzoan lanpostu/
langile pilaketa handia dago; izan ere, bertan dago Bidasoa ospitalea.

Diagnostikoa

Saltokien eta langileen banaketa, auzoka. Iturria: Lurdata / EUSTAT

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

Mugikortasun aktiboarekin lotuta, LPPk “ibilbide bigunen sarea” sortzea proposatzen du
oinezkoen eta txirrindularien zirkulazioa hirigune desberdinen interkonexioa ahalbidetzen
duten zirkuitu zehatzetatik ahalbidetzeko. Ildo horretatik, Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Lurralde Plan Sektorialean aurrez ikusitako sarea txertatu da LPPra, trazadura berriko zenbait
proposamenekin osatuta (Irunekiko konexioekin Zubimusu errekatik Mendelun, eta kirolportuaren eta Higerren artean). GI-636 eta N-638 errepideak Irungo Benta eta Hondarribia
artean transformatu eta hiri barruko bide bihurtzeko prozesua behin betiko finkatzeko
proposamena nabarmendu behar da, bere sekzioa hiri-baldintzatzaileetara egokituta, hala
nola espaloietara eta bidegorrietara.
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurralde Plan Sektoriala
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea hiri arteko motorizatu gabeko mugikortasuna
garatzeko azpiegituren sarea da. Sareak Gipuzkoako eskualde guztiak zeharkatuko ditu, baita
Donostialdekoa eta Bidasoaldekoa ere Donostia-Irun I-1 ibilbidearen bidez, bertako udalerri
nagusiak lotuz eta Hondarribiarekin konexioa ezarriz Jaitzubia-Hondarribia 1.5. Adarraren, 8,2
km-ko luzera duenaren, bidez. -Hondarribia de 8,2 Km de longitud.
Helburu nagusia ohikotasunez herrian eta herri artean bizikletan egiten diren lekualdaketei
zerbitzua eskaintzea da. Era berean, sare hori pentsatu da aisialdiarekin eta zikloturismoarekin
lotutako txirrindularitzaren garapenarekin bateragarria izan dadin. Gainera, sareak oinezkoen
lekualdaketak kanalizatzeko aukera ematen du sarearen parekotasun- eta bereizketairtenbideen bidez.

_____________________________________________________________________________
Donostiako LLPko mugikortasunaren eskema orokorra
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Planteamendua
Diagnostikoa

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra (2017)

Kanpo-mugikortasunean ibilgailu pribatua erabiltzeko ohituran eragiteko eta garraio publikora
transferentzia egitea lortzeko proposamen gisa, Irungo etorkizuneko geltoki intermodalaren,
aireportuaren eta Hondarribiko hirigunearen artean anezka-zerbitzua ezartzea jasotzen du
HAPOk. Ideia hori ageri da dagoeneko Euskadiko Tren Sare Berriaren LPSn eta DonostialdeaBidasoa Behea Eremu Funtzionaleko LPPn. Oraindik definitu gabeko formula da, agian tranbia
bat edo autobus-anezka, Eusko Jaurlaritzak etorkizunean egin ditzakeen azterketei lotuta
egongo da.
HAPOren lehenetsitako helburua oinezkoen eta bizikleten bide-sarea osatzea da, bai hiriguneko
harremanetarako, bai kanpokoetarako. Ildo horretatik, Amute eta Gaintxurizketa Gainaren artean
“N-638”eta “GI-636” errepideetako ipar ertzetik Foru sarearen bidegorria egiteko “Gipuzkoako

_____________________________________________________________________________
Lurralde Plan Partzialeko oinezkoen eta bidegorrien bide-sarea
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Ekintza-plana

2017an onartutako Hondarribiko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak (HAPO) udalerriko hirigarapeneko eredu orokorra ezartzen du, eta hala, lurzoru-kontsumoa arintzeko eta dentsitate
maila ertaina duten auzoguneak sustatzeko bidea hartu du. Mugikortasunaren arloan, HAPOk
adierazten du arazo nagusia honako hau dela: “kanpo-harremanetan ibilgailu pribatua gehiegi
erabiltzea eta garraio publikoa gutxi erabiltzea”; hori guztia “dentsitate baxua eta habitataren
sakabanaketaren” eraginez gertatzen dela dio. Trafiko motordunaren fluxuen azterketan
eta bideko “edukiera-arazoetan” oinarritzen da batez ere, bide-sarearen antolamenduari eta
aparkalekuari lotuta hainbat proposamen eginez, eta bigarren leku batean egon arren, bistatik
kendu gabe garraio publikoa eta motorizatu gabeko mugikortasuna.

Prozesu parte-hartzailea

Adarraren zati bat exekutatu da dagoeneko, zehazki, Jaitzubia eta Amute artean. Zati hori
Ederbidea Europako programaren baitan txertatzen da. Proiektatzear dago oraindik aireportuko
eremua zeharkatuko duen zatia.

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

Bizikleta Bideen Lurralde Plan Sektorialaren” proposamena biltzen du. Era berean, proposatzen
du Irun eta Hendaiarako adarra Amutetik abiatuta ezar dadin, Plaiaundin proposatutako Badiako
Bidetik, Mendelutik Irunerantz zuzenduz. Aireportu Bidean, ekialdetik planteatzen da trazadura,
oinezkoentzako tokiari atxikita, eta hala behar izanez gero, “tranbiari” atxikita.
Eguneroko jardueran bizikletaren erabilera sustatzeko HAPOren proposamen garrantzitsuena
Santa Engrazia / Harresilanda Kalea / Soroeta Kalea / Donosti Kalea / Foru Kalea ardatzean
bidegorria ezartzea da. Horrek trazadura jarraitua sortuko luke Amute eta Kaiberria artean,
Badiako Pasealekuaren alternatiba izango dena. Era berean, HAPOk oinezkoak lehenestea
eta Portu auzotik pasoko trafikoa kentzea proposatzen du. Erabilera mistoko parkingaren
sorrerarekin lotuta egongo litzateke -txandakatzea/egoiliarrak- Donosti Kalean, baita
“Anezka” bat ezartzearekin lotuta ere. Bide-sareari dagokionez, HAPOk bide-sarearentzako
hierarkia ezartzen du eta antolamenduarekin lotutako proposamenak egiten ditu. Era berean,
Hondarribiko hirigune guztiak “30 Gune” gisa aitortzea proposatzen da. Aparkalekuari dagokionez,
HAPOren ustez, “guztizko hornidura positiboa da. Horrek aparkalekuaren murrizketa eragiten
duten jarduerak errazten ditu”. Hala eta guztiz ere, Alde Zaharrean edo Portu auzoan dagoen
defizit erlatiboa konpentsatzea proposatzen du, eta horretarako, inguruan aparkaleku berriak
eraikitzea.
Azkenik, Mendeluko Iparreko eta Eskapatxuloko Hiri Berrikuntzarako Plan Bereziak (HBPB),
oraindik idazten ari direnak, aurrez ikusten du Mendeluko eta Zubimusuko glorieta tartean
GI-636 errepidea birmoldatzeko irtenbide bat definitzea, Zubimusu errekaren ertzetik Irun eta
Hondarribia artean oinezkoen eta bizikleten konexio berria ezarriz.

Irisgarritasun Plana (2017)
2016 eta 2017 artean idatzi zen eta Irisgarritasun Planak bide publikoaren, eraikin publikoen,
garraioaren eta komunikazioen hobekuntzari buruzko dokumentuak ditu.
Bide publikoari buruzko dokumentuan kaleetan araudia betetzearen azterketa egiten da,
desnibelak, espaloien zabalerak, oinezkoen pasabideen egoera eta trabak aztertuz. Bidea
hierarkizatuta, jarduerak lehenesten dira. Hain zuzen ere, irisgarritasunaren legedia bete dadin
lortu nahi dute gabeziak dituzten puntuetan, betiere, espaloiak beheratzea eta zabaltzea,
higiezinen lekualdaketak, eskaileren eta arrapalen gaineko esku-hartzeak edo eskubanda
irisgarria instalatzea iradokiko dira.

_____________________________________________________________________________
Mendeluko Iparreko eta Eskapatxuloko Hiri Berrikuntzarako Plan berezia
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Beste ekimen garrantzitsu batzuk
Hauek dira mugikortasunean eragina duten beste plan edo ekimen batzuk: Tokiko Agenda 21
(2009), Energia Jasangarrirako Ekintza Plana (2014), Bidasoa-Txingudi Mugaz Gaindiko Ituna
(2008), Mugikortasun Jasangarrirako Mahaia (2017an sortua), Minibusaren Azterketa (2018),
Larrialdi Plana (2016), eta Zarataren mapa eta zonakatze akustikoa (2017).

Helmugak eta erakarguneak
Garrantzia / lanean ari diren pertsonak

a. Industrialdeak

4 industrialde eta 115 pertsona lanean: Txiplao, Eskabetxe, Kirol Portua eta
Eskapatxulo

b. Arrantza-portua

300 langile inguru

c. Aireportua

150 langile inguru

d. Ikastetxeak

3 ikastetxe (Talaia ikastola, Egiluze San José ikastetxea eta Ama Guadalupekoa
ikastetxea), 2.500 ikasle inguru eta 350 langile

Diagnostikoa

Erakargune mota

Planteamendua

Mugikortasuna etxebizitzen (abiapuntua) eta helmugen espazio-banaketak baldintzatzen du.
Hauek dira Hondarribiko erakargune nagusiak:

e. Bidasoa Eskualdeko Ospitalea Ia 500 pertsona lanean
6.500 abonatu

g. Kirol-portua

675 amarratze

h. Jostaldi frontoia

800 ikuslerentzako lekua

Merkataritza-saltokiak eta ostalaritza-saltokiak Portuan biltzen dira, baita alde zaharrean ere. Era
berean, auzo horietan biltzen dira merkataritzakoak ez diren hainbat lokal ere, esate baterako, bulegoak
eta beste zerbitzu-jarduera batzuk. Hiriguneko beste eremu batzuetan dentsitate txikiagoarekin
banatutako jarduerak topa daitezke (Txiplao, kirol-portua, Puntala, Alde Zaharra eta aireportua).

Prozesu parte-hartzailea

f. Hondartza Kiroldegia

Ekintza-plana
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Hondarribiak, era berean, bisitari asko erakartzen dituen baliabide turistiko ugari ditu, esate
baterako, oporraldietan. Alde Zaharra, ondare-balio handiak dituena, eta Portu auzoa,
taberna eta jatetxe ugari daudelako ezaguna, dira turistek gehien bisitatze dituzten eremuak.
Iparralderago, Hondarribiak Euskal Kostaldean bisita gehien jasotzen dituen hondartzetako bat
du. Era berean, hirigunetik kanpoalderago daude interes turistiko handia duten zenbati leku,
eta hainbat bidexka eta aisialdirako eremu daude Jaizkibel mendiaren hegalean. Udalerriak,
gainera, jende asko erakartzen duten ekitaldi kultural ugari eskaintzen ditu; hauek nabarmen
ditzakegu: Hondarribia Blues Festival, Herriko Jaiak eta Alardea.
Hotelen edukierari dagokionez, udalerriak turismo-establezimendu eskaintza anitza du, 2.000
plaza inguruko eskaintzarekin (biztanleriaren % 12). Hala ere, gogoratu behar da Hondarribira
egiten diren bisita gehienak egun batekoak soilik direla, gaua bertan igaro gabe. Hori dela eta,
udaldian, bisitari kopuruak udalerriko biztanle kopurua gainditu dezake.

Mugikortasunaren sektore mailako azterketa
OINEZKOEN MUGIKORTASUNA
Hondarribia hiriguneak 2 km inguru ditu iparraldetik hegoaldera eta 1 km baino gutxiago
ekialdetik mendebaldera; hirigunetik kanpo geratzen dira portua iparraldetik, Amute eta
Mendelu auzoak eta baserriak. Horrek esan nahi du hirigunearen zabalera oso egokia dela oinez
ibiltzeko. Hala eta guztiz ere, periferiako hiri-barreiatzeak, nahitaez egin beharreko inguratzeek
eta irisgarritasunari jarritako trabek autoaren erabilera sustatzen dute distantzia ertaineko eta
laburreko bidaia batzuetarako.
Batzuetan, distantziak laburrak dira, baina malda handiko lekualdaketak izan ohi dira. Oinez
errazago egiten da ipar-hegoalde noranzkoa; izan ere, desnibelak txikiagoak dira oro har. Era
berean, hiriguneak hedadura handiagoa du.

20

Diagnostikoaren laburpena, prozesu parte-hartzailea eta ekintza-plana

Planteamendua
Diagnostikoa
Prozesu parte-hartzailea

Udalerriko oinezkoen azpiegiturari dagokionez, nabarmendu behar da oinezkoentzako kaleen
ehuneko baxua (herriko bide-sarearen % 7) edo oinezkoek lehentasuna duten kaleena/
erabilera partekatuko kaleena (bide-sarearen % 5). Oinezkoen kale eta erabilera partekatuko
kale gehienak alde zaharrean eta Portuan daude. Beste auzoetan oso zati gutxi daude. Gainera,
ez dute benetako sarea osatzen, jarraikortasun-falta dela eta. Oinezkoen eremuen artean, San
Pedro kalea nabarmendu behar da. Bertan egin dute oinezkoentzat jartzeko jarduerarik berri eta
nabarmenena. Kalea oinezkoentzako ardatz gisa finkatzen lagundu dute erabilera komertzial
eta ostalaritza-erabilera sendoarekin.

Ekintza-plana

_____________________________________________________________________________
San Pedro Kalea
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Oinezkoentzako pasealeku eta bide batzuei esker, ibaiaren ondoan oinez ibil daiteke edo
oinez joan daiteke zenbait auzotara. Hirigunean, oinezkoen zati eten batzuk daude. Horiek
tokiko bidexkekin edo seinaleztatutako eskualdeko ibilbideekin bat egiten dute, GR-121ekin
esaterako. Era berean, badaude modu esklusiboan oinezkoentzako diren edo bizikletentzako
partekatuta dauden zenbait kale estu ere. Horiek hiri-egituraren oinezkoen iragazkortasuna
handitzen dute, nahiz eta askotan, estuegiak izan edo gaizki argiztatuta egon.
Egoteko eremu nagusiak Portu auzoan (Butron pasealekua eta Santiago kaleko kale itsuaren
zabalgunea) eta alde zaharrean (Arma plaza eta Apezpikua plaza) daude pilatuta Egoteko
garrantzitsuak diren hiriko eremu berde gisa, Jabier Ugarteko lorategiak eta Millonetis-eko
parkea nabarmendu behar dira. Hiriguneko gainerako lekuetan, egoteko eta topaketako
eremuak murritzak dira: haurrentzako parke txikiak eta kaleen zabalguneak soilik. Bestalde,
Amuten eta Mendelun oinezkoentzako zenbait bide eta eremu daude, nahiz gutxi eta loturarik
gabeak izan. Kosta kalearen ardatzak berak espaloiaren zabalera eskasa du, baita oinez ibiltzeko
batere erakargarria ez den diseinua ere, nahiz eta hirigunera irteteko oinezkoentzako konexio
nagusi gisa garrantzitsua izan.
Azkenik, Hondarribiak bideak eta ibilbideak ditu hiri eremuetatik kanpo, baita ibilbide luzeko
bide edo ibilbide gisa adierazitakoak ere, esate baterako, GR eta Santiago bidea, baita Badiako
Bidea eta udal ‘xendak’ ere. Orotara, Udalak mantendutako 70 kilometro inguruko bideak
dira. GR-121 ibilbide zirkularra da eta Gipuzkoako Lurralde Historikoan zehar egiten da eta
Hondarribia zeharkatzen du iparraldea-hegoaldea noranzkoan.
Topografiak lekualdaketak eta oinezkoentzako irisgarritasuna baldintzatzen du: hiriguneko
bideen % 10 baino gehiago ez da irisgarria (% 6 baino gehiagoko malda). Eskailerak daude alde
zaharrera iristeko hainbat puntutan eta Donostia kaletik Portura iristeko; horiek irisgarritasuna
mugatzen dute. Garraio bertikaleko bi sistemak (igogailua eta eskailera mekanikoak) arintzen
dute partzialki topografiaren barrera-efektua.
Bestalde, hirigunean egiturazko barrera gutxi daude; hain zuzen ere, GI-3440 eta N-638
errepideen trazadurara mugatzen dira.
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Irisgarritasuna
2016ko Irisgarritasun Planaren arabera, 70 kale ataletan ez dago 1, 50 metro baino gehiagoko
trabarik gabeko zabalerarik. Gutxi gorabehera 4.850 metroko luzera osatzen dute.
Adierazi beharra dago araudi mailako gutxiengoek irisgarritasuna bermatu nahi dutela, baina
beti ez dituzte eroso ibiltzeko edo egoteko eremuak gaitzeko eremu egokiak bermatzen.
Horrela, hiru metro baino gehiagoko zabalera duten espaloi zabaleko kaleak oso gutxi dira
Hondarribian.
Planteamendua

Bereziki larriak dira oinezko asko ibiltzen diren kaleetako gabeziak; hain zuzen ere, espaloi
batzuk eten, desagertu edo nabarmen estutzen dira eta ezinezkoa da bertatik oinez ibiltzea.
Hori dela eta, zailtasunez edo arrisku handiarekin ibili beharra dago.

Diagnostikoa
Prozesu parte-hartzailea
Ekintza-plana

_____________________________________________________________________________
Espaloi zabala Foru Kalean eta ukipen bidezko zoladura, aparkalekuaren, jardineraren eta bidegorriaren arteko
barrera-efektua eginez
La desagertu egiten da espaloia Biteri Kalean
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Era berean, gabezia handiak daude oinezkoen pasabideekin lotuta (oinezkoen pasabideetako
beheratzeak). 2016ko Irisgarritasun Planak irtenbide errazak topatu eta proposatu zituen
pasabidearen kota galtzadarekin berdintzeko, malda leunekin eta ehundura bereizia duen
zoladurarekin (botoidunak), ikusmen-desgaitasuna duen pertsonek antzeman dezaten. HMJPk
parte-hartze prozesuan, ikusmen-desgaitasuna duten pertsonek adierazi zuten arazo horiek
zer nolako garrantzia duten eta zuzendu egin behar direla.
Bestalde, irisgarritasunari eragiten dion beste arazo bat espaloietan kokatutako objektu kopuru
handia izan ohi da; horiek, azkenean, traba bihurtzen dira. Horiek kentzea edo lekuz aldatzea
lehentasunezkoa da beste zenbait talderen artean HMJPko tailerretan parte hartu zuten
adinekoen elkarteen ustez.
Oinezkoen eskaria eta erabilera
“Nola mugitzen gara?” HMJP honen testuinguruan egindako inkestak erregistratu du oinez
ibiltzea dela hiriguneetan lekuz aldatzeko modu nagusia inkesta egindako pertsonen % 62ren
kasuan. Aldiz, pertsonen % 5ek soilik adierazten du hirigunetik kanpo mugitzeko oinez ibiltzea
dela modurik ohikoena.

Oinezkoen lekualdaketak hiri-eremuan

Lekualdatzeko modu nagusi gisa oinez egindako lekualdaketak dira nagusi distantzia laburretan
(2 km baino gutxiago). Hori adierazi dute inkesta egindako pertsonen % 50 inguruk.

Lekualdatzeko modu nagusia oinezkoa denean egindako distantziak

Inkestak erakusten du beste arrazoi batzuen aurrean, hauek direla pertsonek oinez ibiltzea
aukeratzeko arrazoi nagusiak: osasungarriagoa izatea, ekonomikoagoa, ekologikoagoa
eta harremanetarako aukera gehiago ahalbidetzea. Lekualdatzeko modu bat edo bestea
aukeratzeko arrazoien aukeraketa “Mugikortasun-jarraibideak” kapituluko atalean biltzen da.
Pertsona gehienek modu positiboan baloratu dituzte udalerrian oinez ibiltzeko aukerak.
Erantzunen % 75ek 10etik 8ko maila edo gehiagokoa eman diote oinez mugitzeko erraztasunari.
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Oinezkoen mugikortasunean arazo gehien sortzen duten arloak hauek dira: beste moduekin
izandako arazoak (gidarien eta bizikleten errespetua), zarata eta kutsadura, irisgarritasuna edo
oinezkoen pasabideen kokapena. Adierazgarria da erantzunen % 50ek baino gutxiagok ematen
diotela ‘egokia’ balorazioa aintzat hartutako 10 arloetatik 8ri.

Planteamendua

Oinez mugitzeko erraztasuna

Diagnostikoa
Prozesu parte-hartzailea

Arazoak beste moduekin
Oinezkoen azpiegituraren gabeziak arazoak sortzen ditu beste erabiltzaileekin, baita bideko
segurtasun-gabezia egoerak ere. Esate baterako, Baserritar Etorbidea, Jaizkibel, Donostia eta
Sabin Arana kaleetan motordun trafikoaren intentsitateak eta abiadurak, oinezkoek egindako
ibilbideekin (haur ugari) batera gertatzen direnek, gatazkak sortzen dituzte; hain zuzen ere,
deserosotasuna eta molestietatik hasi, eta istripuetan amaitzen diren egoera larriagoetara arte.
Bide-sarearen hainbat zatitan, espaloi-gabeziaren eraginez, galtzadatik ibili beharra dago
oinez. Era berean, zati luzatuetan oinezkoen pasabideak ez egoteak itzulinguru handiak ematea
derrigortzen du eta oinezkoek modu bidegabean gurutzatzea sustatzen du, arriskua handituz.
Hiriguneko hainbat zatitan, hesiak ipini dira oinezkoen “bidegabeko” pasabideak eragozteko,
baina oso zalantzazko irtenbidea da. Hesi horiek oinezkoen pasabidearen beharrari eman
beharreko erantzuna saihesten dute, eta oinezkoen pasabide guztiak saihesten ez dituztenez,
arriskua handitzen da, espaloiak eskaintzen duen babeserako sarbidea zailtzen duelako.
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Oinezkoen arazoen inguruko balorazioa

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

Autoak legez kanpo bigarren ilaran edo oinezkoen eremuetan aparkatzeagatik sortzen dira
beste arazo batzuk. Beste arazo bat autoak baterian aparkatzearekin lotutakoa da; izan ere,
espaloien zabalera librea betetzen dute, baita motorrak oinezkoen eremuetan aparkatzearekin
lotutakoa ere. Bestalde, bizikletak eta beste mota bateko ibilgailu arinak espaloietan edo
oinezkoen eremuetan zirkulatzeak molestiak eta tirabirak sortzen ditu.

Besteetan bezalako arazoa izan ez arren, aipatu beharra dago terrazek eta ostalaritzako
mahaitxoek espaloietan izan ohi duten gehiegizko okupazioak sortzen duen gatazka.
Bideko segurtasunari dagokionez, datuek adierazten dute 10.000 biztanleko 6,45 lagun izan
zirela harrapatuak 2017an udalerrian, Bidasoa Behea eskualdean baino zertxobait gutxiago,
baina Gipuzkoa orotara hartuta baino ia bi puntu gehiago. Garrantzitsua da adieraztea azken
urtean, erregistroen arabera puntu galerak izan zituzten 520 zigorretatik, % 90 baino gehiago
gehiegizko abiadurarengatik izan zirela. Horrek berresten du autoak direla benetako arriskua
eta segurtasun-gabezia sentsazioa sortzen dutenak, eta istripuak murriztea, eta ondorioz,
oinezkoen harrapatzeak gutxitzea trafiko lasaiarekin batera doala.

2017an udalerrian erregistratutako oinezkoen
harrapatzeak (10.000 biztanleko)

Udalerria

Eskualdea

Gipuzkoa

EAE

6,45

7,34

4,68

4,54

Iturria: Lurdata / EUSTAT

_____________________________________________________________________________
Oinezkoen pasabiderik ez egoteak arrisku-egoerak sortzen ditu
Motorra espaloian utzita eta txirrindularia espaloian
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EREMU PUBLIKOAREN KALITATEA
Mugikortasun-jarraibideak asko baldintzatzen dira eremu publikoaren kalitatearen arabera
Egoteko erosotasuna eta hiriguneetan oinez ibiltzeko erosotasuna hobetzen duen diseinuak
lekualdaketetarako autoaren erabilera murrizten eta oinez edo bizikletaz ibiltzea aukeratzen
laguntzen du.

Planteamendua
Diagnostikoa
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_____________________________________________________________________________
San Pedro Kalea eta Javier Ugarte lorategiak

Prozesu parte-hartzailea

Hondarribian, hainbat hamarkadatan ibilgailu motordunentzat azalera handitzen aritu ostean,
eremu publikoa berreskuratzeari ekin zaio orain, bizitzeko egokiagoa egiteko. San Pedro kaleak
nabarmen ugaritu du egote-kalitatea, eta Butron pasealekua edo Arma plazaren moduko
plaza historikoak egoteko leku gisa finkatu dira. Gauza bera gertatzen da erdiguneetan eremu
erosoak eta lasaiak eskaintzen dituzten parke eta lorategiekin ere.

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

Hala eta guztiz ere, Portutik eta Alde Zaharretik kanpo, egoteko eremu gutxi daude eta ez
da erraza horietara oinez edo bizikletaz iristea; izan ere, motorizatu gabeko konexioek
oztopoak dituzte. Gainera, egoitza-bloke berrien gertueneko inguruak salbuetsita, egoteko
kalitatea baxuagoa da badiatik zenbat eta urrunago dauden auzoetako eremu publikoetan;
izan ere, zenbaitetan, eserlekuak, iturriak eta zoladurak egoera txarrean daude. Trafikoak
desaprobetxatutako eta erabilerarik gabeko asfaltatutako eremuak izateak erakusten du
egoteko eta topaketak egiteko azalera garrantzitsuak berreskuratzeko aukera dagoela.

Azaleran aparkalekuko poltsak egotea da hiriko paisaia gehien baldintzatzen duen eta
Hondarribiko ingurumen- eta egote-kalitatea gehien kaltetzen duen elementuetako bat. Hain
zuzen ere, zenbait eremu publiko adierazgarrik oso egote-kalitate eskasa dute arrazoi hori dela
eta. Adibiderik argiena Zumardiko eremua da, alde zaharraren aurrean kokatuta, eta turismoen
aparkalekuetara soilik bideratuta. Gauza bera gertatzen da Portuko aparkalekuan. Paisaia
eta oinezkoen jarraikortasuna eteten du leku enblematikoan eta Errebellin kalearen alboan
kokatutakoan, udaltzaingoaren aurrean, Biteriko eskola-ingurunearen parte den horretan.

_____________________________________________________________________________
Erabiltzen ez den eremu asfaltatua Katalin Erauson. Iturria: Google Maps
Aparkalekuak zumardian eta udaltzaingoaren ondoan
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Kutsadura akustikoak eta atmosferikoak modu negatiboan eragiten dio egoteko kalitateari eta
oinezkoen mugimenduari kalte egiten dio. Hiriguneetan ez dago airearen kalitate-neurketarik.
Horrek kutsaduraren azterketa zaildu egiten du kaleetan eta hiriguneko eremu publikoetan.

Planteamendua

Herritarrek arazo honi buruz duten pertzepzioari dagokionez, kutsadura atmosferikoa eta
akustikoa oinezkoen mugikortasunerako arazo garrantzitsuenetako bat da. Horrela, inkesta
erantzun zuten herritarren % 33k baino gutxiagok adierazi zuten mailak onargarriak zirela. Aldiz,
% 67ren ustez, hala moduzkoak edo txarrak dira. Horrek erakusten du pertsona askorentzat
ingurunea bizitzeko egokia eta atsegina izateak duen garrantzia, baita zarata eta kutsadura
maila baxuak egoteak ere.

Diagnostikoa

Zarataren eta kutsaduraren balorazioa

Bizikletaren erabilera zehazten duten baldintzatzaileak hainbat arlotatik datoz. Batzuk
konfigurazio fisikotik eta hiri-eredutik datoz. Beste oztopo batzuk garraio-ereduak, bidearen
diseinuak eta trafikoaren kudeaketak zehazten ditu. Eta besteak baldintzatzaile kulturalekin
daude lotuta.

Gainera, eskualde arloan, distantziak oso egokiak dira bizikletan egiteko; izan ere, Hondarribiko
eta Irungo alde zaharrek 5 km-ko distantzia dute bien artean, ohiko lekualdaketetan bizikletaren
ekintza-radiotzat hartzen denaren baitan.
Hala eta guztiz ere, topografia aldapatsuak bizikleta bidezko mugikortasuna baldintzatzen
du, nahiz eta urbanizatutako eremuaren zati handienak malda arinak dituen. Gainera, garraio
bertikaleko sistemek malda handiak gainditzen laguntzen dute zenbait puntutan, nahiz eta ezin
den bizikleta eskailera mekanikoetan eraman.
Azpiegiturari dagokionez ez dago bizikletaren erabilera baldintzatzen duten oztopo handirik.
GI-3440 saihesbideak soilik banatzen ditu Zimizarga auzoa eta Txiplaoko poligonoa alde
zaharretik eta N-638 errepidea oztopoa izan ohi da aireportua Amute auzoarekin konektatzeko.
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Hondarribian, hirigunean, distantziak oso egokiak dira lekualdaketa gehienak denbora laburrean
oinez egiteko. Berehalako zirkulu horretatik kanpo dauden helmugetarako, esate baterako,
Amute, Mendelu eta Jaitzubia auzoetarako, bizikleta baliabide ezin hobea da distantzia
horiek egiteko. Adierazgarria da hirigunea bizikletaz zeharka daitekeela (puntaz punta) 1015 minututan, eta atez ate bitartekorik bizkorrena bihurtu da. Hiriguneko barne lekualdaketa
gehienek 4 km baino gutxiagoko distantzia dute (% 85ek). Ondorioz, ezin hobeto egin daitezke
motordun ibilgailurik gabe ere.

Prozesu parte-hartzailea

BIZIKLETEN MUGIKORTASUNA

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

Istripu-tasarekin eta arriskuaren pertzepzioarekin lotuta, estatistika-datuak ez dira adierazgarriak;
izan ere, bizikletaren erabilera baxua da. Hala eta guztiz ere, motordun trafikoaren eta hainbat
talderi egindako elkarrizketetako abiaduren udal-erregistroetatik ondorioztatzen denaren
arabera, galtzadatik zirkulatzea ez da segurua, batez ere, intentsitate handieneko bideetan.
Udalerrian bizikletaz zirkulatzeko baldintza orokorrei dagokionez, nabarmendu beharra dago
bide gutxi daudela bizikletaz eroso eta seguru zirkulatzeko bereziki egokituta.

_____________________________________________________________________________
Txirrindulariak Portuko eskailera mekanikoetan gora
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Bidegorrien sareak 7,3 km inguru ditu, baina etenak ditu eta ez da sartzen hirigunean. Hala,
leku askotara ezin dute iritsi txirrindulariek. Zenbait bidegorri mota daude: % 65 esklusiboki
plataforma berezian edo espaloian egindakoak dira; % 24 galtzadan bereizitako bandak dira,
eta % 11, oinezkoekin partekatutako bidexkak. Era berean, bi noranzkoetako modalitatea da
nagusi, eta oro har, ez da hain gomendagarria hori hiriguneetan erabiltzea, bidegurutzeetan
zailtasunak eragiten baititu eta normalean nahiko heterogeneoa den testuingurura egokitzeko
malgutasunik ez baitu.
Planteamendua

Bide-sare nagusiak bizikleten erabilera nahiko baxua du; izan ere, kale batzuetan ibilgailuak
abiadura handian ibiltzen dira, ibilgailu astunak dabiltza, erdigunean pilaketak izaten dira, eta
tokiko bide-sarearen noranzko bakarrak eraginda, ibilbide luzeak egin behar izaten dira eta
malda gutxieneko ibilbidea hartzeko eragozpenak sortzen dira.

Diagnostikoa
Prozesu parte-hartzailea
Ekintza-plana

_____________________________________________________________________________
Hondarribiko bidegorrien tipologiak: bizikleta-pista (Biteri), bizikleta-espaloia (Harresilanda), bidegorria (Erribera
Behera) eta bidegorria (Baserritarren etorbidea)
Tarte estua eta harrapatzeko arriskua (Kosta Kalea)
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Bizikleten aparkalekua
Hondarribiak bizikletentzako aparkaleku gutxi du oraindik. Gutxi gorabehera 1.000 bizikleta
aparkatzeko aukera eskaintzen duten 25 puntu ditu, eta oso banaketa desberdina, batez ere
bizikleta udan erabiltzera bultzatuta, gehienak hondartza aurrean baitaude.
Bizikleten aparkalekuak batez ere eremu publikoan daude (espaloitan edo oinezkoen
eremuetan), erakargune diren zentro edo ekipamendu batzuen inguruetan. Eskariari modu
partzialean erantzuten dio horrek, baina askotan ikusten da eremuko bizilagunek ere erabiltzen
dituztela.
Lotzeko moduari dagokionez, nagusitzen den tipologia alderantzizko “U” motakoa da, eredu
unibertsalena eta funtzionalena, euskarri ona eta ebasketarekiko segurtasun handia eskaintzen
duena.

_____________________________________________________________________________
Bizikleten aparkalekuak Talai Bordari ikastetxean eta Portuan

32

Diagnostikoaren laburpena, prozesu parte-hartzailea eta ekintza-plana

Planteamendua
Diagnostikoa

HMJP idazteko egindako “Nola mugitzen gara?” inkesta oinarri hartuta, bizilagunek bizikletaren
erabilerarekin lotuta dituzten ohituren inguruan datu interesgarri batzuk ikus daitezke:
Biztanleen % 55 inguruk du bizikleta

•

Distantziei dagokienez, bizikletaz egindako lekualdaketa gehienek 2 eta 3 km arteko
luzera dute (% 37k) , aldiz, beste heren batek distantzia laburragoak ditu, eta beste
herenak, 2 km baino distantzia luzeagoak.

Inkesta egindako gizonezkoen % 14ren arabera, bizikleta da mugitzeko modu nagusia,
aldiz, emakumeen % 4k erantzun dute hori (udalerri barruko lekualdaketetarako)

Bizikleten erabiltzaile gehienek bizikletetarako erreserbatutako bideak erabiltzen dituzte,
talde batzuek tarte batzuetan baita espaloia edo oinezkoen bideak ere, baina badira ibilgailu
motordunekin batera galtzada partekatzen duten erabiltzaileak ere.

_____________________________________________________________________________
Txirrindulariak galtzadan (biribilgunean eta kontrako noranzkoan Ttarrattenea Kalean)
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•
•

Prozesu parte-hartzailea

Eskaria eta erabilera

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

Biztanleen pertzepzioa
Elkarrizketen, inkesten eta parte-hartze tailerren emaitzak ikusita, bizikletari lotuta honako
alderdi hauek nabarmentzen dira:
• Bizikleta garraiobide ekologiko, osasungarri eta ekonomiko gisa hartzen dute biztanle
gehienek.
• Bizikleten azpiegitura-hornidura handiagoa eta hobea izateko eskaera orokorra da
• Orain arte, bereizitako bidegorri-sareak funtsezko rola izan du bizikletaren erabilera
sustatzeari dagokionez, eta hori ez da eragozpen bizikleta galtzadan modu seguruan
txertatzeko beste modu batzuk gara daitezen.
• Eztabaida dago oinezkoen eremuen erabilera partekatuaren inguruan, bereziki
nabarmentzen da Butron pasealekua, bizikidetza-arazoak eta tirabirak izan baitira.
• Inkesta egindako gehienek bizikleten zirkulazioa “zaila” dela diote, baina era berean,
ehuneko handiak dio “oso erraza” dela.
• Bizikleten zirkulazioari dagokionez pertzepzio negatiboa zabalduago dago emakumeen
kasuan

Hondarribian bizikletaz ibiltzeko aukeraren inguruko balorazioa

Laburbilduz, aipa daiteke Hondarribian, Gipuzkoako herri askotan bezala, bizikleten
mugikortasuna sendotzen hasita dagoela eta eguneroko garraiobidea dela herritarren artean
gero eta zabalagoak diren geruzetarako.
_____________________________________________________________________________
Bizikleten erabilera eta erabiltzaileen profil batzuk
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Euskadin orokortua da bizikleta trafikotik bereizteko joera, baita trafiko lasaia dagoen kaleetan
erabilera partekatua sustatzeko politiken gabezia ere. Hori dela eta, bidegorrien ibilbide asko
oinezkoekin partekatutako eremuetatik pasatzen dira, eta horrek gatazkak sortzen ditu.
Bidegorrien azpiegiturari dagokionez, komeni da gogoratzea, oro har, Hondarribiaren moduko
herri txiki batean, trafiko motordunen bolumena txikia izanik, bidegorri gehienek lehendik
dagoen bidea erabili beharko luketela, eta aisialdirako ibilbideetarako bideratutako bidegorri
batzuk soilik bereizi.

Herriarteko garraio publikoa

Autobus-geltokien estaldurari dagokionez, oinez 5 minutuko irisgarritasuna kontuan hartuz
gero (300 metro inguruko distantzia), ikus daiteke Hondarribian hirigunearen erdigunean
dauden eremuetan estaldura ona dagoela, aldiz, periferiako eremuetan eta urbanizazioetan
estaldura urria dago.

Auzoa

Estaldurarik gabeko eremua

Estaldurarik gabeko biztanleak

ha

%

Kopurua

Auzoaren
guztizkoarekiko %

Akartegi

42,1

% 47

2.342

% 48

Akartegi (ekipamenduen
eremua)

15,0

% 62

0

-

Alde Zaharra

2,6

% 16

418

% 19

Amute Kosta

0,7

%7

47

%3

Puntala

4,7

% 33

292

% 31

Jaitzubia (Urbanizazioak)

99,8

% 100

413

% 100

Jaitzubia

6,1

% 100

956

% 100

Zimizarga

20,8

% 86

1.414

% 93

GUZTIRA

192

% 63

5.882

% 38
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Egoera horrek erakusten du hiriguneetan bizi diren gutxi gorabehera 15.500 biztanleetatik
% 38k ez dutela garraio publikoaren estaldurarik, oinezko irisgarritasuna 300 metrotara aintzat
hartuta.

Prozesu parte-hartzailea

Maiztasun handia dago lineen maiztasunen artean (astegunetan 15 minuturo edo orduro).
Ibilbideen iraupenari dagokionez, bidaia-denborak lehiakorrak dira autoarekin alderatuta
Donostiako loturetarako, aldiz, hirigunean dabiltzan lineetan ia denbora bikoitza behar da.
Gainera, lineek trafiko motordunarekin galtzada partekatzen dutenez, ordu jakin batzuetako
pilaketek berdin eragiten diote garraio publikoari.

Diagnostikoa

Herriarteko garraio publikoa autobus-zerbitzuek soilik osatzen dute. Eskualdeko bost linea
erregular daude, EkialdeBus enpresak eskainita, eta lanegunetan ematen ditu zerbitzuak:
hiru lineak lotzen dute Donostiarekin (E20. E21, eta E28). E20k Donostiarekin lotzen du, E21ek
aireportuarekin eta Donostiarekin lotura azkarra eskaintzen du, E22 Bidasoa Ospitaletik
joaten da Txingudiraino. Bi lineak lotzen dute Irungo udalerriarekin (E21ek eta E25ek), baita
aireportuarekin ere.

Planteamendua

GARRAIO PUBLIKOA

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

Hondarribiko garraio publikoaren trazadura eta estaldura

Hiri-autobusaren linea jartzeko proiektua
Garraio publikoaren eskaintza mugatua denez, bereziki udalerriaren barruko mugikortasunerako,
udalak hiri-autobusaren linea ezartzeko bideragarritasun-azterketa eskatu du. Linea berri
horren helburua da auzoetan autobus-zerbitzua hobetzen saiatzea eta eskualdeko lineekiko
zerbitzu osagarria eskaintzea. Proposatutako lineak 6.720 biztanle ingururi emango lieke
zerbitzua (biztanleen % 40), eta lehendik dauden lineek estaltzen dituzten 10.345 biztanleei
gehituta (150 metroko distantzia oinarri hartuta, 2,5 min oinez), nabarmen hobetuko luke garraio
publikoak estaldura emandako biztanleria kopurua. Herri barruko zerbitzu horiek eskaintzeko
proposatutako ibilgailua Minibus bat da, 7 eta 8 metro artekoa luzeran eta 30 pertsona arteko
edukiera duena.

Herri barruko autobusarentzat aurrez ikusitako trazadura

36

Diagnostikoaren laburpena, prozesu parte-hartzailea eta ekintza-plana

TRAFIKO MOTORDUNA
Bide-sarearen konfigurazioak zehazten ditu Hondarribian izan daitezkeen motor bidezko
mugikortasun-erlazioak. Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak hierarkia ezartzen du, eta bertan
bereizten dira errepideak, sare nagusiko hiri-bideak, sare biltzailea eta tokiko sarea.

Planteamendua
Diagnostikoa

Bidegurutze garrantzitsu guztiak (“errepide” eta “bide nagusi” kategorietako bideen arteko
loturak) biribilguneen bidez eginda daude. Errepideetako biribilguneak bi errei birakariz
osatuta daude eta beste bi errei artera gehi daiteke sarrerako erreietan. Diseinua errepideko
jarraibideen arabera egin da.

_____________________________________________________________________________
Oinezkoen eta erabilera partekatuko kaleetako erregulazioa
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Bidegurutzeen erregulazioa

Prozesu parte-hartzailea

Deigarria da sare nagusiko bidearen ehuneko altua, eta ohikoa da zenbat eta kategoria
handiagoa izan, orduan eta ehuneko txikiagoa; eragin handieneko bide-sareak, errepideek eta
bide nagusiek ez dute gainditzen % 20.

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

Ondorioz, honelako bidegurutzeetan ohikoak diren arazoak sortu dira, adibidez:
• Trafiko motordunen edukiera handia
• Trafiko motordunen abiadura handia
• Errei-aldaketa dela eta bideko segurtasun-gabezia
• Bideko segurtasun-gabezia oinezkoen eta bizikleten pasabideetan
• Oinezkoen pasabiderik ez izatea

Herri barruko sare nagusiko bidegurutzeak biribilgune txikiago eta trinkoagoen bidez eginda
daude. Azkenik, sare biltzaileko eta tokiko sareko kaleen bidegurutzeak pasatzen uzteko
seinaleen bidez, stopen edo biribilgune txikien bidez eginda daude. Hondarribiko hirigunean
ez dago semaforo bidezko erregulazioa duen bidegurutzerik, oinezkoen pasabide batzuetan
izan ezik.
Tokiko bideen eta bide biltzaileen arteko bidegurutzeetako batzuek neurri geometriko handiegiak
dituztela nabarmendu behar da, joan den mendeko 70eko eta 80ko hamarkadetakoak, ibilgailu
motordunentzat oso egokiak ziren kurbatura-erradioak aplikatzen zirenekoak. Segurtasunarrazoiak direla eta, espazio horiek pinturarekin eta mutiloien bidez mugatu dira, benetan
ibilgailuek zirkulatzeko behar duten azalerara egokituz. Baina horrek ez du lortu espazioaren
egoteko kalitatea guztiz hobetzea.

_____________________________________________________________________________
Biribilguneen konfigurazioa errepideetako bidegurutzeetan
Sare nagusiko bidegurutzeen konfigurazioa
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Planteamendua
Diagnostikoa

Orain gutxi Udalak trafikoaren neurketa batzuk egin ditu bide-sareko ardatz ugaritan, trafiko
motordunaren bilakaeraren berri izateko. Honela laburbil daiteke:
IMD

Batez besteko
abiadura

Urtea eta hilabetea

6.107

41,5 km/h

2018ko azaroa

6.821

41,2 km/h

Asteburua

6.252

41,4 km/h

2019ko apirila
(Donostia kalea partzialki itxita egon zenean)

laneguna

4.250

35,2 km/h

Asteburua

3.997

45,6 km/h

Kalea

Eguna

Baserritar
Etorbidea

laneguna

Donostia Kalea
Kosta Kalea
Matxin Artzu

laneguna

2.593

33 km/h

Asteburua

2.099

33 km/h

Asteburua

2.697

23 km/h

2018ko uztaila

2019ko maiatza

Zuloaga
laneguna
3.895
23 km/h
_____________________________________________________________________________
Tokiko bideetan oinezkoen pasabideak egiteko modu batzuk
Gehiegizko galtzada-zabaleren adibideak; bidegurutzeetan erabiltzen ez diren eremuak sortzen dira.
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Hondarribian trafiko gehien duten bideak GI-636 errepidea (egunean 40.000 ibilgailu inguru)
eta N-638 errepidea dira; egunero ia 26.000 ibilgailu pasatzen dira azken horretatik. Bi bideak
dira Donostiatik sartzeko ardatz nagusia, N-638 errepidea, gainera, aireportura sartzeko
bide nagusia eta Irunekiko lotura nagusia ere bada. Behin aireportua pasatutakoan, errepide
horretako trafiko-intentsitatea nabarmen jaisten da. Herri barruko bideei dagokienez, trafiko
motordunaren intentsitate handieneko kaleak mendebaldeko ertzeko ingurabideak osatutako
ipar/hego ardatzeko kaleak dira (egunean 8.000 ibilgailu inguru), Sabin Arana Goiri ardatzak
(egunean 11.400 ibilgailu inguru) eta Donostia Kaleko ardatza, egunean 4.000 ibilgailu
ingururekin.

Prozesu parte-hartzailea

Eskaera

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

Trafiko motordunaren modelizazioa Iturria: LEBER. Trafikoaren azterketa, 2011

IMD (eguneko batez besteko intentsitatea) hartuta, aldakortasun handia dago lanegunen eta
uda-garaiko jaiegunen artean, Hondarribira hondartzara autoz joaten den pertsona kopuru
handiagatik. Zehazki, Baserritar Etorbidea, Donostia Kalea eta Sabin Arana ardatzak dira eskaera
turistikoaren ondoriozko eragin handiena duten kaleak.
Aparkalekua eta zama-lanak
Hondarribian bide publikoan 5.440 aparkaleku-plaza daude, eta horietatik % 35 multzokatutako
aparkaleku-plazak dira (barruko bide propioa dutenak). Aparkaleku gehienak zeharkako
aparkalekuak dira, eskaintzaren % 63, hain zuzen ere.
Aparkaleku-eskaintza handiena duten auzoak honako hauek dira: Akartegi, ia 3.240 lekurekin
(eskaintza osoaren % 60), jarraian Zimizarga (% 15) eta Puntala auzoa (% 10). Eskaintza txikiena
duten auzoak Portua eta Alde Zaharra dira.
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Auzoa

Plazak

%

Plazak/Bizt.

Biztanleak

Akartegi

3.239

% 60

0,67

4.864

Alde Zaharra

401

%7

0,19

2.144

Hondarribia / Puntala

518

% 10

0,55

936

Portua

490

%9

0,18

2.695

Zimizarga

794

% 15

0,52

1.520

Guztira

5.442

% 100

Diagnostikoaren laburpena, prozesu parte-hartzailea eta ekintza-plana

Planteamendua
Diagnostikoa

Hiriguneko bi eremutan TAO izeneko aparkaleku-erregulazioa dago (aparkalekua erregulatzeko
ordenantza), Alde Zaharrean eta Portua auzoko kai zaharrean, baita hondartzetan eta kirolportuan ere. 2017tik martxan dago TAO sistema hondartzako eremuan, Foru eta Ramon Iribarren
kaleak barne, baita futbol-zelaiko aparkalekuetan ere.

TAO eremuko tarifak 0,20 €-tik hasten dira (10 minutu), eta 12,40 € arte, gehienez 10 ordutarako.
TAO eremuan aparkatzeagatiko prezioa oso baxua da, eta beraz, haren disuasio-eragina, oso
murritza. Era berean, ordutegi-tarteak oso zabalak dira eta ez dute balio autoaren erabileraasmoa kentzeko, adibidez, lantokirako joan-etorrietarako.
Auzoa

Plaza libreak

TAO plazak

libre, %

TAO, %

Akartegi

1.369

1.870

% 42

% 58

Alde Zaharra

330

64

% 82

% 16

Hondarribia / Puntala

422

96

% 81

% 19

Portua

29

461

%6

% 94

Zimizarga

794

0

% 100

%0

Guztira

2944

2491

% 54

% 46
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Hondartzako aparkalekuan erregulazioak 24 orduz funtzionatzen du, aldiz, beste eremuetan,
ordutegia goizeko 10:00etatik 20:00ak artekoa da, asteko egun guztietan. Guztira, eremu
horretan araututako 1.870 plaza inguru daude.

Prozesu parte-hartzailea

Erregulazioa

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

Abian diren proiektuak / planifikatutakoak
Plan Orokorrak txandakatze-aparkalekua eta egoiliarrentzako aparkalekua sortzea aurrez ikusi
du “Damarri eta Presa” udal-lursailen garapenetan. Horrek “Zumardian” dauden gainazaleko
plazak kentzea ahalbidetuko du eta “Alde Zaharrari” zerbitzua emango dio. Proposamenak
Erreginaren baluartetik “Alde Zaharrera” oinezkoen pasabidea jartzeko aukera biltzen du.
“Presa” lursaileko aparkaleku berriak 230 plazako edukiera izango luke (egoiliarrentzat), aldiz,
Damarrikoa 120 plazakoa izango litzateke egoiliarrentzat, eta beste 260, txandakatzekoak.

Aparkaleku berrien Plan Orokorrerako proposamena

Era berean, Plan Orokorrak Donostia kalearen trazadura azpian egoiliarrentzat/txandakatzeko
aparkaleku mistoa eraikitzea proposatzen du, “Portu” eremura sarbide zuzena izanik. Zalantza
teknikoak daude horren bideragarritasunaren inguruan, proiektuak kostu ekonomiko handia
izango bailuke eta ingurumen-eragin handia. Plan Orokorrak jarduketa hori Portua auzoko
aparkalekua kentzearekin lotzen du.
Gainazaleko aparkaleku-plazen eskaintza zabalak eraikitzeko dentsitatea eta egoteko kalitatea
murrizten du, bereziki hirigunearen sarreran (Plan Orokorreko proposamenek hori konpontzen
duten arren), adibidez, hondartzako eremuan eta kirol-kaian. Bigarren kasuan, disfuntzio handia
sortzen da, trafiko motorduna hondartza-eremura erakartzen baita, eta aldi berean, ibilgailu
guztiek hirigunea gurutzatu behar dute.

Mugikortasunaren jarraibideak
MOTORIZAZIOA
Mugikortasunari dagokionez biztanleriaren jokabidea oso lotuta dago motorizazio mailarekin.
DGTren datuen arabera, 2015ean 1.000 biztanleko 576 ibilgailu zeuden, Gipuzkoako batez
bestekoa baino dezentez gehiago. 2013 eta 2015 artean, urteko igoera % 0,6koa eta % 1,4koa
izan zen hurrenez hurren, aldi horretan bertan biztanleriaren igoera baino askoz handiagoa.
Urtea
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Ibilgailuak, 1.000 biztanleko. Iturria: DGT
Hondarribia

Hazkundea

Gipuzkoa

Hazkundea

2013

565

-

497

-

2014

568

% 0,62

500

% 0,51

2015

576

% 1,38

507

% 1,41

Diagnostikoaren laburpena, prozesu parte-hartzailea eta ekintza-plana

BANAKETA MODALA
Euskal Autonomia Erkidegoko Mugikortasunaren Azterlanaren arabera (2016), Hondarribiko
mugikortasun-ereduaren ezaugarri nabarmenenak honako hauek dira:

•

Bidaien % 73 udalerri barrukoak dira; % 27, kanpokoak; % 13 Bidasoa eskualdeko
harremanak dira (batez ere Irunekoak), eta beste % 13, beste eskualde batzuetakoak
(batez ere Donostialdea). Halaber, % 1 dira Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo egiten
diren bidaiak.

•

Egoiliarren garraiobide nagusia ibilgailu pribatu motorduna da (autoa edo motorra). Hiru
lekualdaketetatik ia bi autoz egiten dira; kanpoko bidaien kasuan, 5etik 4 ere bai.

•

Garraio publikoa kanpoko mugikortasunean erabiltzen da batez ere, % 13ko kuotarekin,
aldiz, barne-mugikortasunean, ehunekoa erdira murrizten da.

•

Motor gabeko lekualdaketak mugikortasun guztien herena dira, pixka bat handiagoak
dira barne-mugikortasunean, eta ia hutsala kanpokoan, bidaien % 7 soilik.

Diagnostikoa

Hondarribiko bizilagunek batez beste lanegun batean ia 60.000 lekualdaketa sortzen
dituzte, hau da, egunean batez beste 3,5 lekualdaketa.
Planteamendua

•

Kanporanzko banaketa modala
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Barneko banaketa modala

Prozesu parte-hartzailea

Banaketa modal orokorra

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

•

Alde handia dago banaketa modalean generoaren arabera: garraio publikoa emakumeek
erabiltzen dute gehiago (% 12 vs % 5) eta gehiago ibiltzen dira oinez (% 33 vs % 28); aldiz,
gizonek maizago erabiltzen dute autoa (% 67 vs % 55).

•

Arrazoiei dagokienez, egoiliar gehienak antzeko mugitzen dira aisialdirako, lanerako eta
kudeaketak egiteko; % 25 eta % 28 artean; aldiz, ikasketengatik edo erosketak egiteagatik
lekualdaketa gutxiago egiten dira.

•

Autoa batez ere lanera joateko erabiltzen da (% 90), erosketak egiteko (% 78) eta
kudeaketak egiteko (% 71).

•

Aldiz, aisialdiaz gozatzeko, jendea batez ere oinez edo bizikletaz ibiltzen da, autoak
oraindik ere ehuneko handia mantentzen duen arren (% 35). Garraio publikoak hartzen du
kuota altuena ikastetxeetara joan-etorriak egiteko (% 24).

Egoiliarren lekualdaketen eta banaketa modalaren arrazoiak

•

Alde nabarmena dago lekualdaketen arrazoien artean generoaren arabera; emakumeak
gehiago mugitzen dira kudeaketa pertsonalak egiteko eta ikasteko; gizonak, aldiz, lanera
joateko eta aisialdirako.

•

Hondarribira joaten direnak batez ere autoz joaten dira (% 57), baina badira garraio
publikoa hartzen dutenak (% 16) edo oinez joaten direnak ere (% 27). Bisitari gehienak
Irundik datoz (% 80), eta gainerakoak Donostiatik, Oiartzundik eta Tolosatik.

Lekualdaketen arrazoia, generoaren arabera

•

44

Hondarribira joateko arrazoi nagusiak honako hauek dira: aisialdia, lana eta ikasketak, eta
urriagoak dira erosketak egitera eta kudeaketak egitera joandakoak.

Diagnostikoaren laburpena, prozesu parte-hartzailea eta ekintza-plana

“Nola mugitzen gara?” inkestaren arabera, hirigune barruko lekualdaketa gehienek 4 km baino
distantzia laburragoa dute (% 85ek).

Planteamendua

Distantziak, hirigune barruko modu nagusiaren arabera

Diagnostikoa

Aldiz, kanpoko bidaien kasuan, distantziak nabarmen handitzen dira, % 13k soilik du 5 km baino
gutxiagoko distantzia. Udalerri barruko bidaia asko autoz egiten dira eta 4 km baino distantzia
laburragoa dute (4 bidaiatik 3), eta beraz, teorikoki motorrik gabeko garraiobideetara transferi
daitezke.
ESKOLAKO MUGIKORTASUNA

Prozesu parte-hartzailea

Euskal Autonomia Erkidegoko Mugikortasunaren Azterlanaren arabera, 2016ko datuekin,
Hondarribiko gazteek ikasketak direla-eta egindako lekualdaketen % 42 autoz, motorrez edo
turismo bateko bidaiari gisa egiten dituzte. Bestalde, % 22 garraio publiko kolektiboan mugitzen
dira edo eskola-zerbitzuetako lineetan. Azkenik, herena baino gehiago oinez edo bizikletaz
mugitzen da.

Ekintza-plana

Ikasketak direla eta, udalerri barruko lekualdaketen banaketa modala

Elkarrizketetan, agerian utzi ahal izan da guraso askok autoz eramaten dituztela semealabak ikastetxera, eta horrek sarrera-irteeretan trafiko motordunaren goraldiak sortzen ditu,
intentsitate handiekin, espaloi gainean edo bigarren ilaran gaizki aparkatuta utziz, pilaketak
eraginez eta bideko segurtasun-gabezia sortuz. Bideko segurtasun-gabezia horrek batez
ere ikastetxera modu aktiboetan joatea erabaki duten ikasleei eragiten die (oinez, bizikletaz,
patineteekin eta abar).
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Trafiko-aforoek trafiko-intentsitateak jasotzen dituzte, eta eskola-egunetako eta eskolarik
ez den egunetako puntako orduak adierazten dituzte. Ikus daiteke ikasleen ehuneko handi
hori autoz eramateak trafikoaren bolumena handitzea dakarrela. Hala, Baserritar Etorbideko
ardatzean goizeko puntako orduan dagoen trafikoa ia erdira murrizten da eskolarik ez den
egunetan.
Ondorio gisa, Hondarribiko eskola-inguruneek gabezia handiak dituzte, batez ere oinezkoen
irisgarritasunaren ikuspegitik, segurtasunari, erosotasunari eta erakargarritasunari begiratuta.
Egoteko kalitatea eta oinez lekualdatzeko baldintzak bereziki arazotsuak dira trafikointentsitate handieneko kaleetan dauden ikastetxeetan. Eskolako ibilbideetan erabilitako
bideek eta sarbideek arreta berezia behar dute mugikortasuna hobetzeko ekintzak eta neurriak
proposatzeko garaian.
MUGIKORTASUNAREN PERTZEPZIOA
“Nola mugitzen gara?” inkestan garraiobideak erabiltzeko arrazoiei buruzko galdera bat sartu
zen. Erantzunek erakusten dutenez, inkesta egindako pertsonek uste dute oinez ibiltzea dela
ekologikoena, osasungarriena, ekonomikoena eta harremanetarako aukera gehien eskaintzen
dituena. Bizikleta dago bigarren lekuan ekologikoa, osasungarria eta ekonomikoa izateko
ezaugarriei dagokienez. Autoa, batez ere, gauzak eramateko, azkarra delako eta erosoa
izateagatik erabiltzen da. Hondarribian garraio publikoa ez da bereziki lotzen aukera zitzaketen
arrazoiekin.

Garraiobide bat edo bestea erabiltzeko arrazoiak

Bi generoetarako antzekoa da autoa azkarra izateagatik aukeratzeko joera, baina pixka bat
ehuneko handiagoa emakumeen artean. Emakume gehiagok baloratzen dute garraio publikoa
ekonomiko gisa eta oinez ibiltzea fidagarri gisa.
_____________________________________________________________________________
Legez kanpoko gelditzea Talaia Bordari ikastetxeko sarrera-irteerako orduetan
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Planteamendua

Azkenik, parte hartzeko kanal ugarien bidez, eremu publikoen erabilera eta gozamena eragozten
duten edo lekualdaketa aktiboen erosotasuna eta erakargarritasuna murrizten duten arazoak
jaso dira. Nabarmendutako pertzepzio negatibo batzuk honako hauek dira:

•

Aparkaleku-faltarena errepikatzen den pertzepzioa da, baina egun eta eremu jakin
batzuetara mugatuta, ez orokortuta.

•

Hondarribia, oro har, segurutzat hartzen da, baina oinezkoen ibilbideak eta argi gutxiko
eremuek segurtasun-gabezia sortzen dute. Ohikoa da pertzepzio hori emakumeen
artean.

•

Espaloi batzuk hondatuta daude, zabalera estuegia dute eta irisgarritasuneko beste
oztopo batzuk dituzte, eta horrek eragotzi edo zaildu egiten du gurpildun aulkiak eta
bestelako desgaitasuneko edo mugikortasun murriztuko talde batzuk haietan ibiltzea,
hala nola adinekoak eta umeak.

•

Lehengo lorategi edo espazio libreak hartzen dituzten aparkalekuak eta aparkaleku
irregularra ez dituzte begi onez ikusten egoiliarrek, paisaia kaltetzen dutela edo egoteko
lekuak galarazten dituztela adierazten baitute.

•

Batzuek garraio publikoaren gabezia adierazi dute, herri barruko minibusa ezartzeko
aukeraren zain daude, eta bizikletaz mugitzeko erraztasunak nahi dituzte.

•

Bide batzuek gehiegizko abiaduran dabilen trafikoa jasaten dute, eta horrek segurtasunik
ez izatearen sentipena eta arrisku-egoerak sortzen dizkie.

•

Oinezkoen eta bizikleten arteko bidegurutze batzuk arriskutsutzat hartzen dira
beheragunerik ez dutelako, ibilbideak etenda daudelako, ikusgarritasun gutxi dutelako
eta abar.

•

Ekipamenduetara, saltokietara eta eguneroko beste zerbitzu batzuetara, adibidez
supermerkatu edo ikastetxeetara, iristeko egin beharreko inguratzeek eragozpenak
sortzen dituzte eta askok oinez egin litzaketen ibilbideak egiteko autoa erabiltzea
bultzatzen dute.
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Udalerriak denbora tarte labur batez izaten duen trafiko-igoera, paseko eta nahasmenduko
trafiko handiarekin (autoak aparkaleku bila), eta horrek zarata handitzen eta lasaitasunsentipena murrizten du.

Prozesu parte-hartzailea

•

Diagnostikoa

Garraiobideak erabiltzeko arrazoiak, generoaren arabera
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BIDEKO SEGURTASUNA
Udaltzaingoaren estatistiken arabera, 2018an 30 istripu erregistratu ziren Hondarribiko
hiriguneko bideetan, horietatik 25etan biktimak izan ziren, eta 5etan ez zen lesiorik izan. Azken
hamarkadan erregistratutako istripu kopuruak beheranzko joera argia du. 2008tik kopurua
ia erdira murriztu da. Hala ere, murrizketa batez ere biktimarik gabeko istripuen murrizketari
dagokio, aldiz, biktimak dituzten istripuen kopurua nahiko egonkor mantendu da azken
hamarkadan.

2008 eta 2018 artean erregistratutako trafiko-istripuak

Trafiko-istripuen biktima izan diren pertsonei dagokienez, autoz edo motorrez zihoazen
pertsonen kopurua izan da gehien gutxitu dena. Harrapatutako oinezkoen kopurua, aldiz,
igo egin da, eta horrek agerian uzten du bide-segurtasuneko hobekuntzak batez ere trafiko
motordunera bideratu direla, eta ez hainbeste ahulenak diren erabiltzaile multzora (oinezkoak
eta txirrindulariak).
Estatistikako Euskal Institutuaren (EUSTAT) datuen arabera, 2017an 6,34 trafiko-istripu
erregistratu ziren Hondarribian. Eskualdeko batez bestekoa baino ratio baxuagoa da, baita
Lurralde Historikoko eta EAE osoko ratioa baino baxuagoa ere.
Udalerria

Eskualdea

Gipuzkoa

EAE

Udalerrian erregistratutako oinezkoen
harrapatzeak (10.000 biztanleko)

6,45

7,34

4,68

4,54

Udalerrian erregistratutako trafikoistripuak (biztanleen ‰)

6,34

7,46

9,22

9,27

Udalerriko bideko segurtasunari buruzko datuak 2017an. Iturria: Hondarribiko Udaleko txostena. Udalmap. 2019/02/26an
kontsultatutaW

Arau-hauste gehienek trafiko motordunaren abiadurarekin dute lotura batez ere, beste arrazoi
batzuekiko alde handiarekin. DGTren datuen arabera, 2015ean ia 500 arau-hauste izan ziren
abiadurarekin lotuta, egunean 1,4 arau-hausteko batez bestekoa.
Gehiegizko abiadura islatzen da hiriguneko bide-sareko puntu batzuetan egindako aforoetan
ere. Hala, Baserritar Etorbidean, autoek 90 eta 100 km/h-ko gehieneko abiadurak hartzen dituzte,
eta autoen % 13k, gutxi gorabehera, ezarritako 50 km/h-ko gehieneko abiadura gainditzen du,
udaltzaingoak 2019ko apirilaren 25etik 30era egindako 24 orduko aforoen arabera.
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INGURUMEN ERAGINA
Udalerriko airearen kalitatea nahiko ona da, oro har, hirigunea kostan dagoelako, eta airearen eta
hezetasunaren zirkulazioak errekuntzako motorrek botatzen dituzten partikula eta elementu
kimikoak murriztu ohi dituztelako. Hala ere, ez dago estaziorik hirigunean, ezta Irunen ere,
airearen kalitatea baloratu ahal izateko gertueneko erreferentzia gisa.

Diagnostikoa

Hondarribian 2017an egindako udalerriko zarata eta zonakatze akustikoaren maparen arabera,
kutsadura akustiko handiena duten kaleak errepideak dira, bereziki N-638 errepidea, GI3440 errepidea, baita Baserritar Etorbidea, Donostia Kalea, Sabin Arana Goiri Kalea, Foru
kalea eta Kosta Kalea ere. Biztanleen % 4,7k gehiegizko zarata maila jasaten dute (65 dB(A)
baino gehiagokoa eguneko eta arratsaldeko aldietan). Ehuneko horri ekarpen handiena
egiten dion fokua errepideak dira (% 4,0) eta, neurri txikiagoan, hiriguneko bide-sarea (% 0,7).

Planteamendua

Energia Jasangarrirako Ekintza Planeko (EJEP) diagnostikoaren arabera, Hondarribian
detektatutako negutegi-efektuko gasen (NEG) igorpen gehienak garraioaren sektoreari
lotutakoak dira, udalerriko urteko igorpenen % 57 dira, gutxi gorabehera. Txostenaren arabera,
“Hondarribiko igorpenen ehuneko handiena garraiobide ugaritan, bereziki autoan, erregai
fosilen errekuntzaren ondorioz sortzen da”.

Prozesu parte-hartzailea
Ekintza-plana

Kutsadura akustikoa hiriguneko bide-sarean eta errepideetan, egunez

Diagnostikoaren laburpena
Diagnostikoaren azken emaitza gisa, informazioa sektoreko eremuen arabera laburtu da, eta
ondorio gisa jaso da. Azterketa teknikoaren eta informazio kualitatiboaren laburpena da. Horrez
gain, parte-hartze prozesuko iritziak ere jaso dira. Hala, Hondarribiko mugikortasuna hobetzeko
proposamenetarako abiapuntua izango da. AMIA egitura duen taula (ahuleziak, mehatxuak,
indarguneak eta aukerak).
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AHULEZIAK

INDARGUNEAK

Lurraldea, ingurumena eta
hirigunearen egitura

• Jarduerak hirigunean
• Kontuan hartzeko malda batzuk
kontzentratuta
• Auzo batzuk hirigunetik urrun
• Hirigunean kontzentratzen da
• Lurraldearen okupazio barreiatua /
biztanleriaren % 80, eta oinez
zatikatua
gurutza daiteke 30 minutuan
• Oinarrizko hornidura batzuk
• Tokiko ekipamendu eta zerbitzu
hirigunetik urrun daude
gehienak hirigunean daude

Ekonomia eta gizartea

• Biztanleria aktiboaren gehiengoak
udalerritik kanpo lan egiten du
• Urtaroen araberako joera handia

• Baliabide ekonomiko nahiko
handiak
• Herriko elkarteak aktiboak dira

Gobernantza eta plangintza

• Ez dago Mugikortasun Sailik
• Irisgarritasun Plana ia ez dira ari
ezartzen

• Orain gutxi onartutako Hiri
Antolamendurako Plan Orokorrak
hazkundea eta barreiaketa
mugatzen du
• HMJPrekiko independentea den
mugikortasun-mahaia

Mugikortasun-ereduak

• Motorizazio handia
• Motordun ibilgailuetan egindako
lekualdatze-ehuneko handia

• Udalerri barruan lekualdaketen
ehuneko handia egiten da oinez

Oinezkoak eta espazio
publikoaren kalitatea

• Oinezkoen eta oinezkoek
lehentasuna duten kale gutxi
• Espaloi estuak eta
irisgarritasun-arazoak
• Etenak bidegurutze batzuetan
(nagusietan)
• Eskola-ingurune arriskutsuak

• Hobekuntzak adarkatutako kale
batzuetan
• San Pedro kalea oinezkoentzat
jartzea
• Maldak igotzeko erraztasunak
(igogailua eta eskailera mekanikoa)
• Irisgarritasun Plana idatzita

Txirrindulariak

•
•
•
•

Bidegorriaren jarraipenik eza
Txirrindulari gutxi galtzadan
Eremu batzuetan maldak
Bizikletak uzteko tokirik ez
abiapuntuan eta helmugan

• Bizikletaren gero eta erabilera eta
eskaera handiagoa
• Bizikleta erabiltzeko zabalera
egokia
• Oinarrizko tokiko eta foru mailako
bidegorri-sarea izatea
• Txirrindularien mugikortasuna
kontuan hartzea Hiri
Antolamendurako Plan Orokorrean

Garraio publikoa

• Ez dago herri barruko garraio
publikorik
• Eskualdeko lineetan maiztasuna
urria da
• Eskualdeko lineetan abiadura
komertzial txikia

• Irun eta Donostia lotzen dituzten
eskualdeko lineen eskaintza

Mugikortasun motorduna eta
aparkalekua

• Pilaketa Hondarribira sartzeko
errepidean
• Nahasmenduko trafiko handia
hirigunean
• Alde Zaharrean eta Portuan
aparkatzeko zailtasuna
egoiliarrentzat
• Bide-sarearen egitura erabat
autoari bideratuta dago
• Kale batzuen diseinuak abiadura
handia hartzea sustatzen du
• Bide-sarearen egituran
disfuntzioak (kale nagusiak
ikastetxeen aurrean)

• Aparkalekuaren erregulazioa
badago, baina eragin mugatua du.
• Bideen edukiera, oro har, eskaera
baino handiagoa da
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MEHATXUAK

AUKERAK
• Lursail huts batzuk egokiak
dira periferiako aparkalekuak
egokitzeko

Ekonomia eta gizartea

• Biztanleria zahartzea eta
autonomia galtzea, hiria eta
garraio-sistemak adinekoen
beharretara ez egokitzeagatik
• Pisu turistikoak ugaritzea, eta
horrek lekualdaketa gehiago
sortzen ditu; egungo banaketa
modalaren arabera, gainera,
gehiengoak motordunak dira.

• Euskal gizarteak
jasangarritasunarekin, klimaaldaketarekin eta genero nahiz
belaunaldi ikuspegiarekin
kontzientziazioa gero eta
handiagoa du

Gobernantza eta plangintza

• Azpiegitura eta mugikortasunzerbitzu batzuen eskumena ez da
udalarena

• Abian diren proiektu komunekin
udalaz gaindiko lankidetza
• Badaude hobekuntzarako
aurrekariak gertuko udalerrietan
• Energia-eraginkortasunaren edo
klima-aldaketaren inguruko udalaz
gaindiko plan estrategikoak

Mugikortasunaren jarraibideak

• Ibilgailu elektrikoaren agerpena
• Motorizazioaren igoera

• Udalerri barruan lekualdaketen
ehuneko handia egiten da oinez

Oinezkoak eta espazio
publikoaren kalitatea

• Autoaren kultura eta
mendekotasuna orokortuta dago
• Oinezkoen-txirrindularien arteko
gatazka posibleak
• Espaloietan eta oinezkoen
eremuetan ibiltzen diren ibilgailu
elektriko berriak agertu dira.

• Osasunak eta klima-aldaketak
oinezkoen mugikortasuna
hobetzera behartzen gaitu
• Eskolako bideak eta oinezkoen
ibilbideak hobetzeko eskaerak
daude

Txirrindulariak

• Autoaren kultura eta
mendekotasuna orokortuta dago
• Oinezkoen-txirrindularien arteko
gatazka posibleak
• Bizikletak galtzadan duen
presentzia eta integrazioarekiko
pertzepzioa eta aurreiritziak

• Espazioa berregituratzeko aukera
ematen duten noranzko bikoitzeko
eta gehiegizko dimentsioa duten
galtzada ugari daude
• Batez besteko intentsitate
motorizatuak, oro har, baxuak
• Hiri arteko lotura egiteko bidegorrisarearen garapena Irunen
• Bizikleta elektrikoen gorakadak
arindu egin dezake maldek sortzen
duten oztopoaren efektua.

Garraio publikoa

• Landa-eremuetan eskaerapeko
garraio publikoaren zerbitzua
egokitzeko saiakerak huts egin du

• Herri barruko autobusaren
proiektua abian da

Mugikortasun motorduna eta
aparkalekua

• Herri arteko lekualdaketetarako
autoarekiko mendekotasuna
handitu egin da
• Aparkaleku-eskaerak gora egin du

• Bide-sarearen egiturak aukera
ematen du aldaketak egiteko,
edukierari eraginik egin gabe
• Lursail huts batzuk egokiak
dira periferiako aparkalekuak
egokitzeko

Planteamendua

Lurraldea, ingurumena eta
hirigunearen egitura

• Auto bidezko sarbidea duten
hirugarren sektoreko jardueren
gainazala handitzea
• Aparkaleku-hornidura handia
duten urbanizazio berriak

Diagnostikoa
Prozesu parte-hartzailea
Ekintza-plana
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PROZESU PARTE HARTZAILEA
HMJP egiteko, bizilagunen,
elkarteen, eragile ekonomikoen,
teknikari taldeen eta udaleko
arduradunen arteko etengabeko
elkarrizketa hartu dugu oinarri

Hondarribia mugitzen da
Askotariko talde eta pertsonen inplikazioa lortzeko, prozesu parte-hartzailea sustatu da,
HONDARRIBIA MUGITZEN DA leloarekin, mugikortasun-politiketan hiriko eragile guztiak
biltzeko tresna izan dadin.
Hondarribia mugitzen da eremu parte-hartzailea da, jasangarria izateko asmoarekin sortua,
eta Hondarribiko mugikortasunari lotuta zenbait ekimen eta prozesu lotzen dira bertan.
Jasangarriagoa, berdinzaleagoa, seguruagoa eta osasuntsuagoa izango den mugikortasunaren
kultura berria sortzeko aldaketek interesa duen pertsona ororen ikuspegia bildu behar dute,
eta biztanleriak eraldaketak bere egin behar ditu.
Prozesu parte-hartzailearen helburua da udalerriko mugikortasunaren egoerari buruzko
ezagutza konplexuagoa eta errealistagoa lortzea. Ikuspegi desberdinak izan behar dira,
kontraesan edo kontrako eskaera posibleak ulertu, eta mugikortasuna hobetzeko ideiak
ematen denbora daramaten talde eta pertsonen aurretiazko ibilbideari balioa eman. Ildo
horretan, parte-hartzea ezinbestekoa da zorroztasuna handitzeko, informazioa zabaltzeko eta
lan hau behar bezala bideratzeko.
Horretarako, prozesua erronka zehaztetan finkatu zen: HMJPri buruzko komunikazio- eta
hedapen-ekintzak egitea, interesa duten eragileen kaptazio-kanpaina egitea, prozesuko
ekitaldien egutegia planteatzea, aurrez aurreko jarduera parte-hartzaileak antolatzea, Internet
bidez trukerako kanalak egokitzea, informazio kualitatiboa jasotzeko eta aztertzeko modua
sistematizatzea, Diagnostikorako eta Ekintza Planerako erabilgarriak diren ondorioak ateratzea,
emaitzak berriz ere parte-hartzaileei jakinaraztea eta egindako prozesua ebaluatzea.
Mugikortasun Jasangarrirako Mahaiaren saioak eta jarduerak eta Hiri Mugikortasun
Jasangarrirako Planeko (HMJP) topaketak eta tailerrak izan dira espazio parte-hartzaile horri
hasieratik lotutako bi prozesuak. Mugikortasunerako Mahaia Mugikortasun Plana idatzi aurretik
sortu bazen ere, bi prozesuek elkar osatzeko eta harremanetan izateko aukera aprobetxatu
dute Plana egin den hilabeteetan. Behin idatzitakoan, Mugikortasunerako Mahaiak aktibo
jarraituko du eraldaketei jarraipena emateko eta beste ekimen batzuk sustatzeko, Hondarribia
mugitzen da planari jarraipena emanez.
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Ikuspegi metodologikoa
Aholkularitza-enpresak eta udal-taldeek elkarrekin adostutako irizpideak erabili dira prozesu
parte-hartzailean, Mugikortasun Jasangarrirako Planaren helburu eta irismen orokorrerako.
Honako hauek dira irizpideak:

Hiria bizitzeko eskubidea. Mugikortasun jasangarri eta inklusibo batek ezinbestekoa du
prozesu parte-hartzaileek besteak beste irisgarritasun unibertsala, genero-berdintasuna
eta belaunaldien arteko berdintasuna aintzat hartzea hiri-mugikortasuneko zerbitzu eta
espazioetan. Gai horiek prozesuko jardueretan eta eztabaidetan sartu ditugu

•

Norberarenak bezala hartzea. Mugikortasun arloko aldaketak ez dira gai tekniko edo
erakunde mailako gai hutsak, bizilagunen ezagutzetan eta esperientzietan oinarritzen
dira, eta biztanleriaren ohituren eta gai kulturalen mende daude. Herritarren inplikazioari
esker, benetako eskaerei erantzuna emango dieten eta, behin ezarritakoan, norberarenak
balira bezala onartu eta ulertuko diren eraldaketak diagnostikatu eta proposatu ahal
izango dira.

•

Jasangarritasuna. Komunikaziorako eta parte-hartzerako jarduera eta ekintzek giza
jardueraren ingurumeneko ondorioak eta ondorio sozioekonomikoak kontuan hartu
behar dituzte. Pertsonen eta salgaien lekualdaketak erabakigarriak dira gure gizartearen
eta ingurumeneko erronkei aurre egiteko, bai mundu mailan, bai tokian-tokian.

Prozesu parte-hartzailea

•

Diagnostikoa

Inklusioa. Prozesuak talde eta pertsona ugari eta askotarikoak bildu ditu, normalean
horrelako prozesuetan parte hartzeko zailtasun gehien duten kolektiboen inplikazioa
bilatu da, adibidez, emakumeak, umeak edo adinekoak. Talde horiek esperientzia handia
izan ohi dute eguneroko eta gertuko mugikortasunean, eta haien ekarpenak balio handia
du udalerriko mugikortasuna hobetzeko.

Planteamendua

•

Ekintza-plana

_____________________________________________________________________________
Taldeko elkarrizketa eskola-komunitateko pertsonekin
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Prozesuaren faseak
HMJP idazteko behar izan diren hilabeteetan, prozesu parte-hartzailea Mugikortasun
Jasangarrirako Planaren beraren garapen-etapei lotuta egon da. Planeko etapa bakoitzerako,
egin ziren ekintza eta zeregin parte-hartzaile nagusiak zehaztu ditugu jarraian. Halaber,
Mugikortasunerako Mahaian tartekatutako ekitaldiak ere ikus daitezke, tarte horretan Mahaiaren
topaketak HMJPren prozesuari bereziki lotuta egon baitira.
HMJPren garapen fasea

HMJPren prozesu parte-hartzaileko
ekintzak

Antolaketa eta abiaraztea

•
•

Mugikortasun Jasangarrirako
Mahaiaren ekintzak

Eragile parte-hartzaileen
kaptazioa
Hasierako aurkezpena eta
mugikortasun jasangarriari
buruzko eztabaida

Landa-lana eta azterketa

•

Ikastetxeen inguruko partehartzaileen behaketa

•

Oinezkoen eta
txirrindularien
mugikortasunari eta
eskolako bideari buruzko
eztabaida

Partekatutako diagnostikoa

•

Eguneroko mugikortasunaren
tailerra eta herritarren paseo
kritikoa

•

Garraio publikoari eta
mugikortasun motordunari
buruzko eztabaida
Hirigunetik kanpoko
mugikortasunari buruzko
eztabaida

•

Testuinguru estrategikoa
eta proposamenak

•

Etorkizuneko agertokien eta
ekintzarako proposamenen
tailerra

Jarraipena eta ebaluazioa

•

Planaren aurkezpena eta
prozesuaren ebaluazioa

•

Mugikortasun
Jasangarrirako Itunaren
garapen-saioa

Etapa eta ekintza horiek diagrama batean antolatu genituen prozesua hobeto ulertzeko eta
zabaltzeko. Aurretik egindako jarduerei jarraipena ematen dieten eta Mugikortasun Plana
onartu ondoren ere jarraituko duten ekintza parte-hartzaileen multzoa dela ere zehaztu nahi
dugu.
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Planteamendua
Diagnostikoa
Prozesu parte-hartzailea
Ekintza-plana
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Komunikazio-estrategia
Parte-hartze prozesu batek informazioa trukatzea eta ulertzea ahalbidetuko duen komunikazioestrategia behar du, interesa duten pertsonengana iristeko kanal egokiak ezartzeko. Partehartzaileen kaptazioan, fase bakoitzaren aurrerapenak zabaltzen, eragileek izandako zalantzak
konpontzen eta HMJPz gaindiko sinergiak eta hausnarketak sustatzen lan egin zen.
Komunikazio Planak nabarmendutako ekintza hauek izan zituen:

•

Komunikazio-ekintzen programazioa. Aurrez ikusitako ekintzak udaleko talde
teknikoekin koordinatu ziren, eta xede-publikoaren arabera eta Udalak azaldutako
beharren arabera egokitu ziren. Zenbait kanal hartu ziren aintzat, hala nola sare sozialak
eta bestelako publizitate- eta hedapen-euskarriak, udaleko komunikazio-taldeekin eta
udal-webguneko kudeatzaileekin adostuta.

•

Proiektuaren nortasun grafikoa diseinatzea. Proiektuaren irudia sortu zen, prozesuaren
izena eta hitz gakoak barne, baita sare sozialetan identifikatzeko erraza izango zen
nortasun grafikoa ere. Komunikaziorako diseinuak eta materialak prestatu ziren, adibidez,
kartelak, prentsa-oharra, dibulgazio-liburuxkak, laburpenak, bereizgarriak, mapak,
eskemak, diagramak, fitxak eta bestelako material grafiko batzuk. Idatzizko informazioa
zuten material guztiak euskaraz eta gaztelaniaz egin ziren.

•

Aurkezpenak eta laburpenak. HMJPren aurrerapenaren oinarria izan zen helburuak eta
irismena, garapen-faseak eta aurrez ikusitako partaidetzarako bideak laburbildu ahal
izateko diseinatuta zeuden materialak eta informazio laburtua prestatu izana.

•

Webgune espezifikoa diseinatzea. Planak Interneteko plataforma bat izan zuen (www.
hondarribia.eus/mugitzenda) eta bertan azaltzen da Planaren hedadura eta esanahia.
Horrez gain, garapen-etapak ezagutarazten dira, bertan parte hartzeko bideak eta partehartzeko prozesua barne. Topaketen aktak eta intereseko erreferentziak edo materialak
ere biltzen ditu.

•

Hedapeneko materialak prestatzea. Udaleko sare sozialetan eta posta elektroniko
bidez prozesuko ekimenen deialdia indartzeko, material grafiko espezifikoak erabili ziren.

•

Harremanetarako posta elektronikoaren kudeaketa. mugikortasuna@hondarribia.eus
posta elektroniko kontuaren bidez, herritarrei arreta-zerbitzu digitala eskaini zitzaien,
deialdiak bidaliz eta haien kontsultei erantzunez. Iradokizunen postontzi digital gisa
funtzionatu du, iruzkinak zuzenean jasotzeko.

58

Diagnostikoaren laburpena, prozesu parte-hartzailea eta ekintza-plana

Planteamendua
Diagnostikoa
Prozesu parte-hartzailea
Ekintza-plana

_____________________________________________________________________________
“Hondarribia mugitzen da” webgunea
Herritarren paseo kritikorako babes-liburuxka
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Eragile parte-hartzaileak
HMJP idatzi den hilabeteetan, Hondarribia mugitzen da prozesuak parte-hartzaile ugari izan
ditu:

•
•
•
•
•

Guztira, 42 lagunek parte hartu zuten HMJPren aurrez aurreko topaketetan.
Sakoneko elkarrizketak eta taldeko edo banakako bilerak egin ziren 14 lagunekin.
Posta elektroniko bidez 21 laguni egin zaie kontsulta.
Mugikortasunerako Mahaiaren topaketetan 30 lagun bildu ziren.
“Nola mugitzen gara?” onlineko inkestak 348 lagunen iritzia jaso zuen.

Azken batean, inkesta bidezko parte-hartzea kenduta, 66 parte-hartzaile erregistratu dira, eta
horietatik HMJPren aurrez aurreko topaketa batera edo gehiagotara joan diren 42 nabarmendu
behar dira. Horrekin lotuta, esan daiteke eskuragarri dauden kanalak askotarikoak izateak
parte-hartzea zabaltzen lagundu duela.

Kanal bakoitzean parte hartu duten pertsonak, inkesta kanpoan utzita

Prozesuan parte hartu duten pertsonetatik, inkestako parte-hartzaileak kenduta, erdia baino
gehixeago (% 54) emakumeak dira. Bestalde, parte-hartzaileak, gehienak, herritarren profilekoak
dira, bai bizilagunak, bai elkarteen aldetik joandakoak, profil horretakoak % 66 izan dira guztira.
Erakundeetako eragile gisa joandakoak % 24 inguru izan ziren; profil teknikoa zutenak, % 7, eta
eragile ekonomiko gisa parte hartutakoak, berriz, % 3 inguru.

Parte-hartzaileen ehunekoa, profilaren eta generoaren arabera
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Bestalde, herritarren profileko pertsonetatik % 48 bertako bizilagunak izan ziren, banako gisa
etorrita, eta talde hori izan zen ugariena, baina askotan pertsona horiek topaketa bakarrera
joan ziren edo posta elektronikoz soilik egin zituzten ekarpenak. Herritarren taldetik, aipatzekoa
da ikasleen senitartekoen elkarteetako, emakumeen elkarte bateko eta txirrindularien elkarte
bateko pertsonen inplikazioa. Elkarte horietako pertsonek, oro har, konstantzia handiagoz
parte hartu zuten prozesu osoan zehar. Parte hartu zuten herritarren profileko pertsona taldea
% 55ean emakumez osatuta dago.
Planteamendua
Diagnostikoa

Herritar-profileko parte-hartzaileak, ehunekoetan elkartearen eta generoaren arabera

Instituzio-profileko parte-hartzaileak, ehunekoetan taldearen eta generoaren arabera

Mugikortasunerako Mahaiko parte-hartzea eta HMJPko parte-hartzea zenbait hilabetez elkarri
lotuta egon badira ere, jarraian, HMJPren garapenari zuzenean lotutako jarduera nagusien
datuak eta emaitzak datoz.
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Prozesuan parte hartu zuten erakunde mailako profila zuten pertsonen artean, argi eta garbi
gizonezko gehiago daude (% 63) emakumezkoak baino; horrek kontraste handia egiten du
gainerako profiletako generoaren araberako banaketarekin.

Prozesu parte-hartzailea

Parte-hartzaile kopuruari dagokionez hurrengo taldea, erakunde mailako profila duten
pertsonena, gehienak alderdi politikoetako ordezkariak eta gobernu-taldeko zinegotziak
izan ziren. 4 alderdi politikotako ordezkariek hartu dute parte. Gobernu-taldetik hirigintzako,
ingurumeneko, merkataritzako eta turismoko zinegotziak eta alkatea izan ziren. Halaber,
ikastetxeetako zuzendaritzako pertsonak eta udaltzaingoko partaideak izan ziren.

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

Mugikortasun-inkesta
HMJPren garapenean zehar egindako mugikortasunaren inkesta 348 lagunek erantzun
zuten, eta horietatik 331 Hondarribian bizi ziren. Lan honetako azterlanak eta ondorioak haien
erantzunetan oinarrituta daude.
Onlineko inkesta izan zen, 2018ko azaroan zehar Interneterako sarbidea zuen edonork egin
zezakeen. Pertsona bakoitzak behin bakarrik erantzun zezakeen. Formulariora sartzeko esteka
Hondarribiko Udalaren webgunean zintzilikatuta egon zen, baita mugikortasunari buruzko
Hondarribia mugitzen da udal-atarian ere, eta gainerako komunikazio-kanaletan ere zabaldu
zen haren berri.
Ausazko inkesta ez denez, inkestaren emaitzak ezin dira Hondarribiko bizilagunen adierazgarritzat
hartu. Hala, adibidez, emakumezkoak gehiago dira, baita 41 eta 65 urte artekoak ere. Edonola
ere, erabilgarria da informazio osagarri hori izatea, eta nabarmentzekoa da 348 erantzun izatea
aintzat hartzeko moduko kopurua dela.
Galderak inkesta egindako pertsonen mugikortasun-ereduaren ingurukoak ziren, eta udalerriko
mugikortasunari dagokionez izan daitezkeen hobekuntza eta arazoen balorazioari buruzkoak.

Inkestaren fitxa teknikoa (generoa, okupazioa eta adina)
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Inkesta egindako pertsonen gehiengoa besteren kontuko langileak ziren (% 67), jarraian,
autonomoak (% 11) eta ikasleak (% 9).
Egoiliarren % 61ek emakumezkoak zirela esan zuten, % 38,1ek, gizonezkoak zirela, eta % 0,9k,
‘beste bat’ aukera zehaztu zuten.

Laburbilduz, parte hartu duten pertsonen profilek adierazten dutenez, inkesta ez da
adierazgarria, baina biztanleria aktiboari buruzko informazio interesgarria ematen dute. Era
berean, baliteke erantzun dutenen ehuneko handia mugikortasunarekin, hiriarekin eta haurren
edo ingurumenaren inguruko gaiekin kezkatutako edo interesatutako pertsonak izatea.

Garraio-zerbitzu publikoaren gabeziak: eskaintzan dauden gabeziak, herri arteko
eskaintza baxua, maiztasun txikia, pilaketak direla eta puntualtasunik ez izatea eta herri
barruko zerbitzurik ez izatea.

•

Auto gehiegi eta ibilgailu pribatuaren erabilerari oso lotuta dagoen kultura: gehiegizko
trafiko motorduna, turista eta bisitari gehiegi joaten dira hirigunera ibilgailu motordunetan,
pilaketak eta kolapsoak, udalerrirako sarrera bakarra inbutu bihurtzen da, eta auto gehiegi
eskola-inguruetan.

•

Oinez ibiltzeko zailtasunak: espaloi estuak eta egoera txarrean, gurutzatzeko beharrezkoak
ez diren inguratzeak, autoek espaloiak eta oinezkoen bideak hartzen dituzte, argitasun
gutxi, tabernetako terrazak oztopo, eremu gutxi daude oinezkoentzat soilik direnak. Eta
bizikidetza-arazoak bizikletekin.

•

Trafikoaren gehiegizko abiadura.

•

Bizikletentzako azpiegitura osatugabea eta eskasa: bidegorri-sarea falta da hirigunean
eta herri artean Irunekin lotzeko, ez dago bizikleten aparkalekurik ez abiapuntuan, ez
helmugan, eta bidegorrien azpiegitura egoera txarrean dago.

•

Aparkatzeko arazoak: zailtasunak daude erdigunean aparkatzeko, disuasio-aparkalekua
behar da, TAOrekin ez daude ados.
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•

Prozesu parte-hartzailea

Inkestaren emaitzei dagokienez, arazo garrantzitsuei egindako aipamenak jaso dira eta horien
inguruko eskaera errepikatuak sortu dira. Hain zuzen ere, mugikortasun-arazoei buruzko
galdera irekiak arazo bat baino gehiago jaso ditu idatzizko erantzun askotan. Erantzun batzuen
zintzotasunak eta emandako ñabardurak oso baliagarriak izan dira gai batzuk bideratzeko eta
mugikortasunarekin lotuta ditugun erronkekiko pertzepzioa ulertzeko. Jarraian, blokeka jaso
ditugu biztanleen pertzepzioak:

Diagnostikoa

Erantzun irekiko galderak

Planteamendua

Adinei dagokienez, talde ugariena 41 eta 65 urte arteko pertsonena da (% 56,5), eta jarraian, 25
eta 40 urte artekoena (% 30,5). Umeen eta 26 urtetik beherako gazteen eta 65 urtetik gorako
pertsonen batura % 13 eskasekoa da.

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

Mugikortasun-arazoei buruzko inkestari emandako erantzunek erakusten dute bizikleten
mugikortasuna hobetzearekin lotutako eskari asko errepikatzen direla (% 28). Bigarrenik, oso
ugariak dira garraio publikoarekin lotutako arazoen inguruko aipamenak ere (% 25). Hirugarren
lekuan dago aparkatzeko zailtasunen gaia (% 23). Laugarren lekuan, auto gehiegi dabiltzala
eta abiadura handian dabiltzala dioten salaketak. Azkenik, bosgarren lekuan daude oinezko
mugikortasunari lotutako arazoak (% 10).
Aipa daiteke erantzun gehienak trafiko motordunaren alternatiba diren moduekin eta autoaren
erabilera desegokiarekin lotutakoak direla. Beste modu batean esanda, autoaren alternatiba
diren moduak hobetuko dituzten mugikortasun-politikek aipatutako arazoen % 77 hobetu ahal
izango lituzkete.

Pasaia kaleko espaloiak oso egoera txarrean
daude, oso estuak dira, hautsita daude, zuloekin eta
zoladuraren zati bat altxatuta. Horri gehitu behar diogu
ibilgailu askok gaizki aparkatu ohi dutela eta kalera
oso abiadura bizian jaisten direla, inolako kontrolik
gabe.

Irunekiko lotura oinezkoentzat eta bizikletentzat,
kotxearen gehiegizko erabilera distantzia motzak
egiteko eta hiria mendirantz hazi izana eremu laua
erabili beharrean.

Autoek ez dituzte errespetatzen ez abiadura, ez zebrapasaguneak. Ez dago bidegorri-sarerik, dagoena
oso eskasa eta gaizki antolatua dago (arriskutsua).
Abiaduren politika: alde zaharrean 20 km/h-ko
abiadura gehiegi da (gainera ez dute errespetatzen)
edo orduko 50 km/h-ko errepideak, Hondarribiko
sarreran adibidez. Donostiara lanera joateko ordutegi
zabalagoa.
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Udalerriak, hirigunean, ezin ditu hainbeste
ibilgailu hartu. Giro-kutsadura, kutsadura
akustikoa eta bisuala sortzen du. Ibilgailuen
sarrera mugatu egin beharko litzateke,
Europako beste hirietan gertatzen den bezala.
Hiriko garraio zirkularrak ahalbidetu beharko
luke bisitariak hiriko erdigunera iristea.

Donostiarekin autobus publikoen zerbitzua
hobetu: maiztasuna handituz eta ibilbide
zuzenagoarekin.
Irunekin
bizikleta
+
oinezkoentzako ibilbide atsegin bat. Talaia
eskolarako oinezko eta bizikletentzako ibilbide
segurua.

Bidegorrien oso konexio txarra dago, espaloiak
motorrek eta bizikletek okupatuta, zaila
da gurpildun aulkian edo haur-kotxearekin
pasatzea, eta oinezkoen pasabiderik gabeko
errepide bidezko pasabideak daude.

Diagnostikoaren laburpena, prozesu parte-hartzailea eta ekintza-plana

Proposamenen balorazioa
Inkestetako galdera bat Hondarribiko mugikortasunarekin lotutako proposamen posibleei
buruzko iritzia jasotzeko diseinatu zen. Honako hau zen galdera: “Nola hobe liteke Hondarribiko
mugikortasuna?” eta aurrez ezarritako 12 erantzun-aukera eskaintzen ziren.

Planteamendua
Diagnostikoa

Egoteko kalitateari lotutako erantzun batzuek, espaloi zabalak izateak eta oinezkoen eremuak
handitzeak, esaterako, % 70 inguruko babesa dute.
Paseko trafikoa saihesteko proposamenak ere % 70eko babesa jaso du erantzunetan, eta
trafikoa lasaitzeko aukerak, % 65ekoa.
Balorazio okerrena jaso duen aukera, eta aldekoak baino aurkako erantzun gehiago jaso dituen
bakarra, aparkalekua mugatzearena da. Gai zaila da, aurrez ezarritako erantzunean ezezkoan
eratutako formulazio zuen, eta hala ere % 30eko aldeko balorazioak jaso ditu.
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% 85 inguruko babesa jaso dute bizikleten mugikortasunari lotutakoek, bidegorri eta bizikleten
aparkaleku gehiago eskatzen dituztenak nabarmenduta, baita bidegurutzeetako segurtasuna
hobetzea eskatzen dutenak ere.
Aipatzekoa da, alde batetik garraio publikoaren hobekuntza, eta bestetik bizikletentzako bideak
ugaritzea ondo baloratutako aukerak direla, % 70 inguruko babesarekin “oso ados” aukera
aintzat hartuta.

Prozesu parte-hartzailea

Ikus daitekeen moduan, balorazio onena jasotako erantzunak “oso ados” eta “ados” aukerak
aintzat hartuta, garraio publikoaren hobekuntza eta irisgarritasunaren hobekuntza dira, % 90
inguruko babesa jasota.

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

Elkarrizketak eta bilerak
Landa-laneko eta azterlaneko etapan elkarrizketa eta bilera-txanda bat abiatu zen, eta
ondorengo faseetan jarraitu egin zuten. Hondarribiko hiriari eta mugikortasunari buruzko
ikuspegi zehatza eta osagarria eman duten eragile eta informatzaile gakoekin egindako
topaketak izan dira. Gehienetan bilerak HMJP idatzi duen taldeak eskatutako bilerak izan ziren,
baina puntualki eragileek eskatutako bilerak ere egin dira. HMJPren jarduerak zabaltzeko
komunikazioetan eremu espezifikoei buruzko proposamenak edo sektoreko gaiak sakonago
eta geldiago lantzeko bilera espezifikoa egiteko aukera zabalik utzi genuen.
Ekintza Planean aurrez ikusitako neurri eta ekintzen garapenerako, ziurrenik talde eta pertsona
gehiagoren parte-hartzea eskatu eta kontsulta egin beharko litzaieke, Hondarribiko egungo
eta etorkizuneko mugikortasun-eredua hobeto ulertzeko.
Aukeratutako metodologia egituratu gabeko elkarrizketa sakonaren eta eztabaida-taldearen
arteko konbinazioa da. Ordubete inguruko iraupena duten elkarrizketak dira, oso talde txiki
eta homogeneoetan edo banaka. Horren helburua da jokabide konplexuei, gai zailei edo talde
handiagoetan ateratzen ez diren gaiei buruzko informazioa lortzea. Gainera, beste metodoetan
parte hartu ez zuten talde edo pertsonen ikuspegia lortzeko asmoz eskatu ziren elkarrizketa
batzuk. Honako hau da metodologiaren oinarria:
Guztira 8 elkarrizketa egin dira. Jarraian datoz laburtuta:
Eragile nagusia

Elkarrizketa-data

Parte-hartzaileak

Talaia ikastetxeetako
hezkuntza-komunitatea

2018ko azaroak 12

Hezkuntza-komunitateko 6 pertsona
(familiartekoak eta zuzendaritza) eta
HMJPko idazketa-taldeko 2

Balazta
txirrindularitza-elkartea

2018ko azaroak 12

Elkarteko 4 pertsona eta HMJPko idazketa
taldeko 2

Gipuzkoako ONCE

2018ko azaroak 13

ONCEko 1 teknikari eta HMJPko idazketataldeko 2

2018ko abenduak 12

Ikastetxeko 2 pertsona eta HMJPko
idazketa-taldeko 2

2018ko abenduak 12

Ikastetxeko zuzendaritzako 2 pertsona,
Guraso Elkarteko 1 pertsona, eta HMJPko
idazketa-taldeko 2 pertsona

Udaltzaingoa

2018ko abenduak 12

Udaltzaingoko 1 pertsona eta HMJPko
idazketa taldeko 2

Emeki emakumeen
elkarteko pertsonak

2019ko otsailak 13

Emakumeen elkarteko 2 pertsona eta
HMJPko idazketa taldeko 1 pertsona

Egiluze ikastetxeko
zuzendaritza eta
administrazioa
Ama Guadalupekoa
ikastetxeko hezkuntzakomunitatea (haurhezkuntzako eta lehenhezkuntzako ikastetxea)

Ama Guadalupekoa
ikastetxea (bigarren
hezkuntzako ikastetxea)
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2019ko maiatzak 17

Ikastetxeko zuzendaritzako 2 pertsona eta
HMJPko idazketa-taldeko 1 pertsona
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Planteamendua
Diagnostikoa

Hasierako aurkezpena eta mugikortasun jasangarriari buruzko eztabaida
Topaketa honek hasiera eman zien prozesuaren saio irekiei, beraz, hasieran sarrera orokorra
egin zen eta HMJPren idazketa-taldea aurkeztu zen.
Mugikortasun jasangarriaren kontzeptua azaldu ondoren, dinamika bat egin genuen ariketa eta
galdera laburrekin, eta parte-hartzaileen ekarpenak jaso genituen mugikortasun jasangarritzat
zer hartzen duten, edo haien ustez zer ezaugarri, abantaila eta eragozpen dituen modu
batek edo besteak. Dinamikak parte-hartzea animatu zuen, eta zenbait gai landu ziren, hala
nola bizikletak leku batera edo bestera iristeko ematen duen malgutasuna, zer modu diren
erosoenak, kutsatzaileenak, inklusiboenak eta abar.

_____________________________________________________________________________
Ama Guadalupekoaren inguruan antzemandako arazoak, hezkuntza-komunitatearekin izandako elkarrizketari esker
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Topaketak dira informazio kualitatiboa sortzeko lan eta truke kolektiborako espazio
garrantzitsuenak, bai diagnostikoaren fasean, bai proposamenean. Prozesuak oinarrizko lau
mugarri nagusi izan ditu, partaidetza-jardunaldi gisa, aurkezpenak, tailerrak eta paseo kritikoa
barne. Gogoan hartu behar da pertsona askok Mugikortasun Jasangarrirako Mahaiaren
topaketen bidez hartu duela parte prozesuan, baina jarraian HMJPren idazketari zuzenean
lotutako aurrez aurreko partaidetza-jarduerak azalduko ditugu.

Prozesu parte-hartzailea

Topaketa parte-hartzaileak

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

HMJP bat zer den ere azaldu zen, eta zehazki parte-hartze faseak, eta Hondarribian aurrez
ikusitako lanak, modu aktiboei lehentasuna emanda mugikortasunaren kultura berrira
bideratutako paradigma-aldaketa lortzen laguntzeko ikuspegi nagusiarekin.
Topaketaren bigarren zatian eztabaida izan zen, prozesuari buruzko zalantza orokorrak eta
zenbait ekarpen eginda.
Eguneroko mugikortasunaren tailerra
Jarduera horretan, mugikortasunaren inguruan egunero sortzen diren arazoei eta jarraibideei
buruzko tailerra egin zen, bizilagun, familia eta elkarteei zuzenduta. Ez zen ordezkari politikorik
eta teknikari talderik gonbidatu.
Eguneroko ibilbideen taula erabili zen, eta banakako galdetegi bat, egunerokotasunean
egindako jarduerei buruz, ordua, zeregina, norekin egiten den, lekua eta lekualdatzeko modua
zehaztuta. Galdetegiak balio izan zuen eguneroko lekualdaketetan topatutako zailtasunei
buruz hausnartzeko, segurtasun-gabeziagatik edo desatseginak izateagatik saihesten diren
puntuak identifikatzeko, eta mugikortasunari eta eremu publikoari lotuta, bertaratutakoen
beste pertzepzio batzuk jasotzeko.

Herritarren paseo kritikoa
Tailerraren emaitzek balio izan zuten ikuspegia eguneroko bizitzan kokatzeko, eta hala,
eztabaida sustatu eta behaketa ikuspegi horretara bideratzeko herritarrekin paseoa eginez.
Jarduera oinez ibiltzea izan zen, eta bizilagunekin, adineko eta adin txikikoekin, hitz egitea.
Hiriguneko zenbait kaletatik egindako ibilbidean, zazpi geldialdi egin genituen. Parte-hartzaileak

_____________________________________________________________________________
Eguneroko mugikortasunaren tailerra
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Planteamendua
Diagnostikoa

Honako hauek izan ziren elkarrizketa-gai batzuk: oinezkoen pasabideetako zailtasunak,
landaretza eta baratzea dagoen eremuen erakargarritasuna, zoladura batzuen egoera txarra,
espaloi estuak, autoen gehiegizko abiadura, beharrezkoak ez diren inguratzeak, semaforoetan
oinezkoentzako argi berdeak denbora gutxi irauten duela, leku ilun edo beldurgarri batzuk,
motorrak edo bizikletak espaloietan, eta altzari urria edo desegokia.

Etorkizuneko agertokien eta proposamenen tailerra
Tailerra pertsonekin, elkarteekin, erakundeekin, alderdiekin eta instituzioekin egindako
topaketa izan zen, datozen urteetako Hondarribiko mugikortasun-ereduari buruz taldean
gogoeta egiteko. Lehenik eta behin, HMJPren idazketa-taldeak diagnostiko partekatua aurkeztu
zuen, analisi teknikoen nahiz posta elektronikoz eta inkestaren bidez egindako elkarrizketa
eta topaketetan jasotako arazoen emaitzatik aterata. Aurkezpena amaitzeko, identifikatutako
erronka nagusiak nabarmendu ziren, eta hitz egiteko txanda zabaldu zen, zalantzak argitzeko
eta diagnostikoa aipatzeko.
Topaketaren bigarren zatian, etorkizuneko agertokien inguruko tailerra egin zen. Partehartzaileek talde funtzionalak sortu zituzten eta bizilagunak, ordezkari politikoak, eragile
ekonomikoak eta teknikari taldeak bereizi zituzten. Aurreko asteetan, atzemate-lana egin zen,
eta horri esker, bertaratu zirenen profila anitza izan zen. Fitxen eta planoen laguntzarekin, talde

_____________________________________________________________________________
Tarteko geldialdia herritarren paseoan
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Aipatzekoa da parte-hartzaileak askotarikoak izan zirela; umeak, adinekoak, itsu bat eta
emakume asko izan ziren bertan. Hala ere, parte-hartzaileek ibiltzeko ezintasuna duen norbait
bertara joatea falta zela adierazi zuten. Aniztasun horri esker, ikuspegi osagarriak edo ikusiezinak
azaleratu ahal izan ziren, eta jarrera edo ideia desberdinak kontrastatu ahal izan ziren.

Prozesu parte-hartzailea

oinez modu informalean hizketan joan ziren, eta talde bideratzailea galderak eginez joan zen,
oharrak hartuz eta elkarrizketak grabatuz.

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

bakoitzak Hondarribiko mugikortasunari buruzko ikuspegi positibo bat eta negatibo bat garatu
zuen. Jo zuten 2030ean gaudela eta pentsa genezakeen egoerarik onenera edo txarrenera
nola iritsi garen gogoeta egin genuen.
Tailerraren bigarren fasean, ekintzarako proposamenei zuzendutakoan, aurretiazko taldeetako
parte-hartzaileak nahastu egin ziren intereseko talde mistoak osatuz. Horrela, pertsona
bakoitzak etorkizuneko egoeren inguruan landutakoa gai zehatz batean interesa duten
pertsona talde berri batean aurkezten zuen. Gaiak sortzeko garaian, honako hauek multzokatu
ziren: garraiatzeko moduak, oinez eta bizikletaz mugitzea eta eskola-mugikortasuna; garraio
publikoa; eta autoak, motorrak eta aparkalekua. Talde bakoitzak ekintza-proposamenak garatu
zituen etorkizuneko egoera positiboak lortzeko eta negatiboak saihesteko.
Jarraian, talde bakoitzeko bozeramaileak garatutako ekintzetarako ideiak azaldu zituen, baita
horiek agertoki onenetara hurbiltzeko eta agertoki negatiboak saihesteko nola balio duten ere.
Ondoren, parte-hartzaile bakoitzak proposamenak baloratu ahal izan zituen, taldekoak izan
ezik, talde bakoitzean adostu baitziren.
Azkenik, bateratze-lana egin zen eta banakako balorazio negatiboak eta positiboak bildu
zituzten proposamenak aipatu zituzten. Iritzi-desberdintasuna ulertzen edo horrek sortuko
zituen arazo posibleak argitzen saiatu ziren.
Planaren aurkezpena eta prozesuaren balorazioa
Topaketetan eta ezarritako beste kanal batzuetan bildutako parte-hartzaileen pertzepzioak
HMJPren zirriborroa egitea ahalbidetu zuen. Hori teknikari taldeei, talde politikoei, eta azkenik,
Mugikortasun Jasangarrirako Mahaiari aurkeztu zitzaien. Saio bakoitzean lerro estrategikoak,
neurri eta ekintza nabarmenak, eta kalkulatutako aurrekontua eta gauzatu ahal izateko

_____________________________________________________________________________
Etorkizuneko agertokien eta proposamenen tailerra
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programazioa erakutsi ziren. Parte-hartzaileek galderak egin zituzten eta zalantzak eta
iradokizunak adierazi zituzten. Horiek idazketa-taldeak bildu zituen. Azkenik, iradokizunen eta
argibideen aldia zabaltzea adostu zen mugikortasuneko posta elektronikoaren bidez.
Idazketa-taldeak HMJP dokumentuaren azken bertsioan lan egiteko konpromisoa hartu zuen,
ekarpen guztiak kontuan hartuta. Bestalde, Udalak jende aurrean aurkezteko data proposatzeko
konpromisoa hartu zuen, garapen faseari eta Planaren jarraipenari hasiera emanez.

70%

50%

30%

Prozesu parte-hartzailea

Adierazi zenbateko interesa izan duzun topaketa eta tailerren edukiaren inguruan
Indica tu grado de interés en el contenido de los encuentros y talleres

Diagnostikoa

Prozesua baloratzeko galdetegiaren emaitzek oso positiboak diren erantzunen ehuneko altua
erakusten dute. Esate baterako, erantzunen % 80 ingururen arabera, topaketetan eta tailerretako
edukian duten interes maila altua edo oso altua da, eta % 75 ingururen arabera, prozesuarekin
duten asebetetze orokorra ere altua edo oso altua da. Hurrengo orrialdean, galdetegietako bat
dago partzialki, generoari eta adinari buruzko informaziorik gabe edo talderen edo erakunde
zehatzen batekoa den adierazi gabe. Erakusten du mailakatutako erantzunak biltzeko ez ezik,
modu librean idatzitako ekarpenak egiteko ere balio duela, hauek barne hartuta: jarraipenlehentasunak, aurreikuspenak eta iradokizunak.

Planteamendua

Zirriborroa Mugikortasun Mahaiarekin aurkezteko saioan, Hondarribia mugitzen da prozesuaren
balorazioa egiteko galdetegi anonimoa egin zen. Email bidez ere bidali zitzaien ordura arte
prozesuan parte hartu zuten pertsona guztiei. Galdetegiak hauei buruzko galderak zituen:
topaketetako interesa, prozesuaren jarraipena, tresnen eta jardueren egokitzapena, bideratzelanaren erabilgarritasuna, haien falta sumatu den taldeak eta hautemandako arazoak.
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Ekintza-plana

-10%

5

Adierazi uste baduzu egitasmo honen jarraipenerako parte-hartze gune eta une
gehiago behar direla
Indica si este proyecto requiere que la continuación cuente con más espacios y
momentos de participación.
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Mugikortasun Jasangarrirako Mahaia
Hondarribiko Udalak, 2017ko amaiera aldera, Mugikortasun Jasangarrirako Mahaia sustatu zuen:
mugikortasun-gaiak lantzeko aholkularitza-foroa, hiriko eragile askoren parte-hartzearekin.
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Prozesu parte-hartzailea
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Diagnostikoa

Juventud
Arquitectura y urbanismo
Medio ambiente

Fundación
ONCE

Mugikortasun
Jasangarrirako Mahaia

Ekintza-plana

Asociación
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Par dos
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Centros
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Planteamendua

Mahaia hauek osatzen dute: mugimendu sozialetako pertsonek, bizilagunek, erakunde
publikoek, teknikari taldeek eta eragile ekonomikoek. Funtzioa honako hau da: eztabaidatu,
arazoak detektatu eta proposamenak bilatu, ahalik eta adostasun handiena bilatuz. Horrela,
mugikortasun-politikek oinarri tinkoa eta partekatua izango dute. Gainera, Mahaia arduratzen da
eraldaketei jarraipena emateaz eta zerikusia duten beste ekintzak edo jarduerak proposatzeaz.

PP
PSE-EE
Abotsanitz
PNV

Alcaldía
Concejalía de Urbanismo
Concejalía de Comercio y Turismo
Concejalía de Medio Ambiente
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HMJPren parte-hartze prozesuan Mugikortasun Mahaia izan da parte hartzeko lehen zirkulua,
talde eta profil desberdinetako gehien inplikatutako pertsonez osatuta. Zirkuluak konexiolana egin du Mahaiarekin topaketetan parte hartu ez duten eta hainbeste denbora eskaini
ezin zioten, baina tailerren batean edo HMJPren paseo kritikoan parte hartu duten beste
pertsona interesdunekin, edo beste bide batzuen bidez eman dute beren iritzia. Era berean,
bigarren zirkuluak Planaren garapena ezagutzera ematea eta hainbat pertsonari informazioa
biltzeko zenbait tresna zabaltzea ahalbidetu du, esate baterako: mugikortasun-inkesta edo
harremanetako posta-elektronikoa. Azken finean, prozesu parte-hartzaileak inplikazio maila
desberdinak ahalbidetu ditu Mugikortasun Jasangarriko Mahaiaren inguruko harremansarearen bidez.
Mugikortasun Mahaiak epe luzeko funtzionamendua du. HMJP idatzi baino lehen abiatu zen,
baina zenbait hilabetetan, lotura ekarpenak batzeko aukera izan da. Horrela, Mugikortasun
Mahaiko sektoreko elkarrizketei eta Mugikortasun Jasangarriaren aldeko Ituna prestatzean
izandako aurrerapenei esker, Mugikortasun Planak landu ezin zituen gaietan gaietan sakondu
ahal izan da.
Hondarribia mugitzen da prozesuaren testuinguruan, HMJPren prestaketa-aldian izandako
Mugikortasun Mahaiaren saioekin zerikusia izan duten topaketak hauek dira:

•
•
•
•

Sektoreko lehen elkarrizketa: mugikortasuna oinez, bizikletaz, eskolakoa eta irisgarritasuna
Sektoreko bigarren elkarrizketa: mugikortasuna garraio publikoan
Sektoreko hirugarren elkarrizketa: mugikortasuna hirigunetik kanpo
Mugikortasun Jasangarriaren aldeko Itunari buruzko elkarrizketa

Mahaian eztabaidatutakoaren aurrerapen gisa (Hondarribian Mugikortasun Jasangarriaren
aldeko Itunaren parte osatzeko hori lantzen ari dira), bi puntu nabarmen daitezke:

•
•
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Udalerrian mugikortasun-politikak lantzeko lehentasun-ordenak oinezkoak lehenesten
ditu. Ondoren, bizikleta erabiltzen dutenak. Gero, garraio publikoa, eta azkenik, trafikoa
autoan eta motorrean.
Eskola-inguruak eta bideak oso garrantzitsuak dira Hondarribiko mugikortasuna
hobetzeko.
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Informazioaren gurutzaketa eta laburpena
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Azkenik, ahalegina egin da topaketa presentzialetatik eta elkarrizketa eta posta elektronikoetatik
datozen aipamenak erregistratu eta aztertzeko Hori aztertuta eta maparen gainean adierazita,
ikus daiteke, batetik, ekarpen tematikoak diren (oinezkoen, bizikletaren,autobusaren edo
autoaren ikurra) eta arazoak (gorria), indarguneak (berdea), gatazkak (horia) edo proposamenak
(urdina) diren; eta beste alde batetik, nork egiten duen ekarpena (herritarra, elkartea, teknikaritaldea, eragile ekonomikoa edo administrazio publikoa); eta era berean, askotan errepikatutako
ekarpena den jakingo da (sinbologiaren tamaina). Jarraian, iruzkin hauetako batzuk biltzen dira,
parte-hartze prozesuan adierazitakoaren aberastasunaren irakurketa bizkorra eta partziala
ahalbidetuz.

Prozesu parte-hartzailea

Jarraian, parte-hartzaileek modu zabalean babestutako proposamenak zerrendatzen dira:
• Autobus linea guztien maiztasun handiagoa
• Ikastetxeetarako sarbide segurua bizikletaz eta oinez
• Garraio publikoko zerbitzu arina eta zirkuitua itxikoa, ibilgailua etxean uztera bultzatuko
duena
• Aparkalekuak hirigunetik kanpo, eta erdigunerako sarbidea erraztu autobusez eta oinez
• Hirigunea oinezkoentzako bihurtzea zumarditik kiroldegira arte
• Hiriko mininus-linea ezartzea
• Bidegorri-sarea osatu eta zabaltzea
• Hiriguneetan autoaren erabilera mugatzea
• Oinezkoen pasabideetan espaloiak beheratzea, eta irisgarritasuneko beste hobekuntza
batzuk
• Hondarribia eta Irun konektatzea oinez eta bizikletaz

Diagnostikoa

Era berean, proposamenak lehenesteko tailerraren emaitzak, agertoki negatiboak saihesteko
eta positiboetara aurrera egiteko helburuari erantzuten diotenak, oso garrantzitsuak dira arrazoi
hauek direla eta:
• Modu kolektiboan sortutako proposamenak dira
• Teknikarien eta herritarren diagnostiko partekatuan oinarritzen dira
• Garapenean oso profil desberdineko eragileek esku hartu zuten
• Honela egin ziren: lehenik, hirietarako etorkizuneko ikuspegi edo agertoki orokorrak hartu
ziren aintzat; ondoren, sektoreko proposamenak mugikortasuneko gaien eta moduen
arabera bereizi ziren
• Era berean, modu kolektiboan baloratu ziren, lehentasun-ordena posible bat aurreratuz

Planteamendua

Informazio teknikoa parte-hartzaileen pertzepzio, iritzi eta proposamenekin gurutzatu ondoren
lortu dira HMJPren edukiak eta ondorioak. Ildo horretatik, Diagnostikoan eta Ekintza Planean,
garatutako gai bakoitzerako garrantzitsuentzat hartu den parte-hartze prozesuan lortutako
informazio kualitatiboa eta pertzepzioak biltzen dira. Aipamen berezia merezi dute arazoekin
lotutako pertzepzioek eta oinezkoen mugikortasunari eragiten dioten irtenbide posibleek,
eta zehazki, genero eta belaunaldi ikuspegitik. Bestalde, inkestan bildutako informazioa
aztertu egin da eta erantzun librea zuten galderaren emaitzak, batez ere, gehien errepikatzen
diren aipamenak, kontuan hartu dira HMJP idazteko garaian, baita helburuekin eta lanaren
irismenarekin zerikusia zuten informazioa eskaintzen zutenak ere.

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

Iruzkina

Balorazio
mota

Oinezkoen mugikortasuna

Leku batzuk ez-seguru edo desatsegintzat hartzen dira

Arazoa

Garraio publikoa

E-20 autobusa ez da Foru kalera arte iristen ordutegi batzuetan

Arazoa

Bizikleten mugikortasuna

Kosta kaleko bidegorria estuegia da bi noranzkoetarako

Arazoa

Bizikleten mugikortasuna

Bidegorriak ez du galtzadarekin bat egiten

Arazoa

Bizikleten mugikortasuna

Jaitzubia-Amuteko bidegorriak ez ditu Hondarribia eta Irun konektatzen Arazoa

Bizikleten mugikortasuna

Bizikleten sarea osatu beharra dago bidegorriei jarraikortasuna
emanez

Proposamena

Oinezkoen mugikortasuna

Erdiguneko kale gehiago jarri behar dira oinezkoentzat

Proposamena

Trafiko motorduna

Sarbideko errepidean pilaketak izaten dira udan

Arazoa

Oinezkoen mugikortasuna

San Pedro kalean, oinezkoentzako hobekuntzak ez du komertzioa
kaltetzen

Indargunea

Trafiko motorduna

Autoen abiadura gehiegizkoa da kale askotan

Arazoa

Trafiko motorduna

Erdiguneko aparkalekuek trafiko gehiago erakartzen dute

Arazoa

Trafiko motorduna

Garapen berriek beren aparkalekuak ekartzen dituzte

Indargunea

Oinezkoen mugikortasuna

Oinezkoen pasabide askok ez dute zintarri-beheratzerik, ez eta ukimenArazoa
zoladurarik ere

Bizikleten mugikortasuna

Haur asko bizikletaz edo oinez joan litezke ikastetxera

Indargunea

Oinezkoen mugikortasuna

Eskola-ingurunean oinezkoentzako hobekuntza behar dugu, baita
eskolako bide segurua ere

Indargunea

Trafiko motorduna

Ez da erraza motorrentzako aparkalekua topatzea

Arazoa

Garraio publikoa

Minibusa jarriko da martxan geltokirik ez duten eremuak konektatuz

Indargunea
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Erronkak partaidetzan eta mugikortasunean
Prozesua muga eta helburu batzuekin abiatu da, eta horiek direla eta, lanak dagozkien gaietan
zentratu dira eta epe jakin batzuk bete behar izan dira. Muga horiek hasieratik jakinarazi dira,
eta oro har, ulertuak izan dira, baina kanpoan utzi dituzte ondoren mugikortasunarekin lotuta
parte-hartze lana behar izan dezaketen gai batzuk.
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4. erronka: Mugikortasun Jasangarrirako Mahaiaren Jarraikortasuna. HMJP idazten zuten
bitartean izandako Mugikortasuneko Mahaiaren saioek erakutsi dute profil anitzeko pertsonak
batzeko gaitasuna dutela eta udalerrian martxan jarri nahi diren mugikortasunarekin lotutako
aldaketetan esku hartu dutela. Hori dela eta, Mugikortasun Mahaia arlo honetan eragileen
inplikazioa bultzatzeko eta koordinatzeko eremu nagusia da. ‘Eragile ekonomikoen’ taldeak
oso noizean behin hartu du parte eta etorkizunean inplikatzea susta liteke. Mahaia tresna
erabilgarria da, baina une bakoitzera egokitu behar da, eta HMJPren onarpenaren ostean,
Planean aurrez ikusitako neurrien eta ekintzen jarraipenean eta ebaluazioan zentratu liteke
horren funtzioa. Era berean, beste funtzio batzuk ere plantea litezke.

Prozesu parte-hartzailea

3. erronka: adinekoen parte-hartzea. Prozesuan 65 urte baino gehiagoko pertsonak izan dira,
bai adinekoen elkarteko ordezkari gisa, bai adin horretako bizilagun gisa. Hala eta guztiz ere,
adineko pertsonak gutxiengoak izan dira parte-hartze prozesuan. Zahartutako populazioaren
ehunekoa altua duen udalerrian, eta aurreikuspenen arabera, datozen urteetan halaxe edo
goraka jarraituko duela aintzat hartuta, are beharrezkoagoa da mugikortasunarekin lotutako
eraldaketek adineko pertsonen parte-hartzea izatea.

Diagnostikoa

2. erronka: haurren parte-hartzea Jarduera bakar batek izan du haurren parte-hartzea: familiei
eta bizilagunei zuzendutako herritarren paseo kritikoak. Topaketan 4 neskato eta 2 mutiko
izan ziren: horien ekarpenak jardueran bildu ziren eta HMJPren idazketan kontuan hartu ziren.
Bestalde, ahalegin handia egin da hezkuntza-komunitatea erakartzeko garaian. Hori dela eta,
ikastetxeetako zuzendaritzetako eta ikasleen familiartekoen elkarteetako ordezkariak izan dira.
Azkenik, teknikariek egindako landa-lanean, ikastetxe guztietako eskola-inguruetako zuzeneko
behaketak egin ziren. Hala eta guztiz ere, esan genezake haurren parte-hartzea eskasa izan
dela eta haurren pertzepzioa jasotzeko eremu batzuk behar direla. Ildo horretatik, haurrak
Hondarribiko mugikortasunaren eraldaketan txertatzeko aukera bikaina litzateke inguruetan
eta eskolako patioetan hobekuntzak diseinatzea, baita eskolako bide seguruen programei
bultzada ematea ere.

Planteamendua

1. erronka: parte-hartzea genero-ikuspegiarekin. Egiaztatu da mugikortasunarekin lotutako
genero-ikuspegian sakontzeko interesa dagoela, baina lan hori osatu gabeko lehen pausoa izan
da. Ezinbestekoa da Hondarribian emakumeen, hiriaren eguneroko erabileran adituak direnen,
ezagutza aprobetxatzea ibilbide luzeegiak, oinez ibiltzeko zailtasunak, ibilgailu pribatuek
okupatzen duten eremu publikoa, edo beldur- eta zaurgarritasun-sentsazioa aztertzeko.
Segurtasun ezeko sentsazio horren eraginez, egunero, emakume, adineko pertsona edo
gazte askok mugimenduak mugatzen dituzte, ez dira kalera ateratzen edo lekualdaketa jakin
batzuk saihesten dituzte. Pertsona eta elkarte batzuk prest daude ikuspegi horretatik abiatuta
hiria hobe dadin inplikatzeko. Laguntzeko eta errazteko jardunbide egokien jarraibide batzuk
betetzea komeni da, betiere, hizkera inklusiboa aintzat hartuz, bizipenen inguruan lan eginez,
kanal alternatiboak zabalduz, kontziliazio-neurriak hartuz eta parte hartzeko aniztasuna bilatuz.

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

EKINTZA PLANA
Ezarritako helburuak lortzeko eta
nahi den agertokia errealitate
bihurtzeko beharrezkotzat jotzen
diren neurrien eta ekintzen
programazioa garatzen da
Ekintza Planean elementu hauek zehazten dira:

•
•
•

Helburu zehatzen definizioa, eta hala behar izanez gero, kuantifikagarriena.

•

Neurri desberdinen artean sinergia aprobetxatzeko neurrien arteko erlazioa eta
ezarpen-sekuentzia.

•

HMJPren aurrekontuaren estimazioa, hau da, aurrera eramateko beharrezko baliabide
eta kostuen ebaluazioa.

•

Garapenaren eta Jarraipenaren programazioa, indarraldian zehar, hasiera batean
behintzat, hamar urteko estimazioarekin.

Aukeratutako neurrien eta ekintzen multzoa aukeratzea.
Lurralde-irismena eta arloa definitzea, baita neurriak eta ekintzak diseinatzeko eta
egiteko irizpideak ere.

Helburu orokorrak
Mugikortasun JASANGARRIA
Planaren izenak berak adierazten duen moduan, Hondarribiak garraio-modu jasangarriagoen
aldeko apustua egiten du. Diagnostikoan egiaztatu da motordun moduen aldeko banaketa
modala duen udalerria dela, automobilarekiko gero eta mendekotasun handiagotik eratorritako
arazoekin. Mugikortasun jasangarria sustatzea erronka eztabaidaezina da, bereziki klimaaldaketaren eta Hondarribiko hiri-inguruneko kutsaduraren kontra borroka egite aldera.
Mugikortasun ERAGINKORRA
Egungo bide-sareak eta autoaren kultura finkatzeak disfuntzioak eragiten dituzte eta
eraginkortasunik gabeko mugikortasun-eredua sortzen dute. Beharrezkoa da hiriko eta
eskualdeko lekualdaketetan modu eraginkorragoak sustatuko dituzten politiketan sakontzea.
Horretarako, bideko eskema berriz antolatu behar da, motordun garraiobideen erabilera
arrazionalizatuz, inpaktu negatiboak gutxituz, eta energia-kontsumo txikieneko garraiobideen
aldeko apustua eginez: garraio kolektiboa eta motordunak ez diren garraiobideak, esate
baterako.
Mugikortasun INKLUSIBOA
Hondarribian irisgarritasun-arazo handiak daude azpiegiturei dagozkien oztopoak eta oztopo
naturalak daudelako. Era berean, herritarren segurtasun eskaseko eremuak ere badaude.
Horiek zenbait talderen autonomiari eragiten diote eta emakumeen eta gizonen artean
desberdintasun-egoerak sortzen dira garraio kolektiboaren eta eremu publikoaren erabileran,
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baita desgaitasuna duten pertsonen kasuan ere. Mugikortasun-eredu berdinzaleagoa eta
inklusiboagoa lortzea da helburua, talde desberdinen behar zehatzak kontuan hartuko dituena.
Mugikortasun SEGURUA
Segurtasun objektiboa eta subjektiboa (biztanleek hautemandakoa) garrantzitsua da oinezko
edo bizikleta bidezko mugikortasuna sustatzeko. Hondarribian “Vision Zero” aplikatu beharko
da. Udalerrian heriotza edo lesio larriak eragiten dituzten trafiko-istripurik ez izatea da horren
helburua.

Mugikortasun berdinzalea

Generoaren arabera mugikortasun-jarraibideetan aldeak murriztearen adierazlea honako
hau izango litzateke: emakumeek bizikletaren erabilera ugaritzea. Egun, kalkuluen arabera,
Hondarribian bizikletaz mugitzen diren pertsonen % 70 baino gehiago gizonezkoak dira.
2030erako helburua erlazioa 55/45 izatea da.
Parte-hartzea

Oinezkoen mugikortasuna
Ohiko moduan oinez lekuz aldatzen diren pertsona kopurua handitzea da erronka. Horrela,
banaketa modala inguruko beste udalerrietakora hurbilduko da. HMJPrako helburua (2030)
oinezkoen lekualdaketa kopurua mugikortasun osoaren % 40ra iristea da; horrek 9 puntuko
igoera ekarriko du berekin. Era berean, barne-mugikortasunean, oinezkoen mugikortasuna
% 50era iritsiko da; horrek eragingo du 10 puntuko igoera izatea oinezkoen bidaietan.
Eremu publikoaren kalitatea
Oinez ibiltzearen erakargarritasuna eremu publikoaren kalitatearekin dago zuzenean lotuta.
Mugikortasunaren pertzepzioari buruz egindako inkestaren arabera, inkesta egindako
pertsonen % 36ren ustez, eremu publikoak hala moduzko kalitatea du, eta % 6,6k eskas
baloratzen du. Herritarren % 75ek eremu publikoa “egokitzat” jotzea da helburua
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Parte-hartzearekin lotuta, zaila da helburu zenbagarriez hitz egitea. HMJPren erronka
Mugikortasun Jasangarriaren Mahaiari jarraikortasuna ematea, herritarren eta udalarduradunen artean mugikortasunaren arloan informazio- eta komunikazio-kanalak hobetzea,
eta parte-hartze prozesuetan behar baino gutxiago ordezkatuta dauden pertsonei eta taldeei
eragiteko ekintzak eta ekimenak sustatzea da.

Prozesu parte-hartzailea

Planaren helburua generoaren arabera mugikortasun-jarraibideetan aldeak murriztea da
(esate baterako, oinez edo bizikletaz egiten diren lekualdaketen ehunekoak berdintzea), eta
era berean, batik bat emakumeei eragiten dieten arloak hobetzea: herritarren segurtasuna,
bideko segurtasunaren pertzepzioa eta egoteko kalitatea, oro har.

Diagnostikoa

Helburu zenbagarriak

Planteamendua

Mugikortasun EKONOMIKOA
Mugikortasun seguruak, eraginkorrak eta osasungarriak udal-ekonomian eragiten du zuzenean;
izan ere, trafiko motordunak administraziorako eta bertako biztanleentzako sortutako kanpokostuak murriztu egiten dira.

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

Bizikleten mugikortasuna
2030era arteko helburua garraiatzeko modu nagusi gisa bizikleta erabiltzen duten pertsonen
kopurua 5ez biderkatzea izango da, bai barne-bidaietarako (% 10era iristea), bai kanpobidaietarako (% 5era iristea).
Auto partikularraren erabilera arrazionalizatzea eta motordun trafikoa murriztea
Inguruko beste udalerriek dituzten antzeko kuotetara iristeko autoaren erabilera mugatzea
da helburua. Epe ertainean (2030era arte), biztanleen lekualdaketetarako autoan egindako
lekualdaketa kopurua % 50era arte murriztea da helburua, eta % 30era berriz, udalerri barnean.
Era berean, helburutzat hartzen da motordun lekualdaketek (autoz edo motorrez) 4 km baino
gutxiagoko bidaien % 50 ez gainditzea.
Beste helburu bat da motorizazio-tasaren gero eta joera handiagoari muga jartzea, hau
da, jabetzan autoa duten pertsona kopurua murriztea. 2030 urterako, motorizazioak 1.000
biztanleko 450 turismokoa edo baxuagoa izan beharko du (egun 470ekoa da).
Garraio publiko kolektiboa
2030erako, mugikortasun orokorraren % 15 garraio publikoan egitea da helburua; barnemugikortasunaren kasuan, garraio publikoak lekualdaketen % 10 erdietsi beharko du.
Adierazi behar da garraio publikoa dela balorazio okerrenetakoa duen garraiobideetako bat.
Egin berri den kontsultan 10 puntutik 4,8ko batez besteko balorazioa lortu du. HMJPren asmoa
da Planari dagokionez zerbitzu horien balorazioak 6 puntura arte hobetzea, asebetetze maila
% 20ra arte igoz.
Beste adierazle bat litzateke 300 metrora autobus geltokia duten biztanleen kasua. Kasu
horretan, helburua berbera litzateke: hiri eremuko biztanleen % 80k (Jaitzubiako urbanizazioek
izan ezik) garraio publikoko geltokia 300 metro baino gutxiagora izatea (gaur egun % 56koa da).
Lanerako mugikortasuna
Ibilgailu pribatu motordunean egindako mugikortasuna jarraibide jasangarriagoetara bideratzea
da erronka: garraio kolektiboa eta motordunak ez diren lekualdaketak. 2030erako, lanera egiten
diren lekualdaketetan ehunekoa % 20 izatea proposatzen da (gaur egun, % 10 dira).
Mugikortasuna eta haurren autonomia
2030ean, eskolara egiten diren 4 lekualdaketetatik 3 motorizatu gabeko garraiobideetan edo
garraio kolektiboan egitea da helburua. Egun, ehunekoa % 56koa da.
Mugikortasunaren kanpo-kostuak
Zaila da helburuak kanpo-kostuekin lotuta zenbatzea; izan ere, ez dira neurgarriak eta beti ez
da erraza izaten arrazoiekin zuzeneko lotura ezartzea.
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Edonola ere, kutsadura akustikoari dagokionez, helburu gisa ezar liteke 2030erako bizitegieremu bakar batean ere gauez 50 dB(A)-ko maila ez gainditzea (egun, bizitegi-azaleraren % 4,6k
jasaten du). Era berean, urte horretarako helburua da eraikin edo erabilera sentsible (kultura,
osasun eta hezkuntza arlokoa) bakar bat ere ez dadila egon egunez 60 dB(A) eta gauez 50
dB(A)-ko baino gehiagoko zarataren eraginpean.
Bestalde, istripu-tasari dagokionez, 2030eko helburua da zaurituak edo hildakoak izandako
istripurik ez izatea.
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Azken batean, Plana neurri batean epe luzerakoa denez, helburuak handinahiak dira, aldaketa
modal orokorra lortu nahi da, oinez egindako lekualdaketetan ehuneko 9 puntuko igoera lortuta,
5 puntukoa bizikleta bidezkoan eta 7koa garraio publikoan. Aldiz, auto bidezko lekualdaketak
21 puntu murriztea lortu nahi da. Barne mailako aldaketa modalari dagokionez, 10 puntuko
igoera lortu nahi da, bai oinezko lekualdaketetan, bai bizikleta bidezkoetan, eta 4 puntukoa
garraio publikoan. Aldiz, auto bidezko lekualdaketak 24 puntu murriztu nahi dira.
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Egungo barne-banaketa modala eta 2030rako helburua
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Lerro estrategikoak
1. LERROA. OINEZ EGINDAKO LEKUALDAKETAK SUSTATZEA
Hondarribiko hiriguneak zabalera ezin hobea du oinez egiteko. Hori abiapuntu ezin hobea da
mugikortasun jasangarriagoa lortzeko. Ezinbestekoa da oinez egiten den lekualdaketa erosoa
eta erakargarria dela bermatzea.
Horretarako, abiapuntuen eta helmugen artean oinezkoak ibiltzeko bide gisa balio duten eta
hiri eremuak lotuko dituen oinezkoen ibilbideen sarea diseinatzea proposatzen da, betiere,
ibilgailuentzako dauden sareen antzeko moduan egokitutako konektagarritasuna bermatuz.
Neurri horrekin batera etorriko da zatirik handienean oinezkoentzat egokitutako hiri-eremua;
bertan, motordun ibilgailuen pasabidea honako kasu hauetan soilik baimenduko da: egoiliarrak,
zama-lanak eta garraio publikoa. Era berean, hiriko kale guztietan irisgarritasun unibertsala
bermatzea proposatzen da. Horretarako, espaloien zabalera egokia bermatuko da, estatuko
eta autonomiako araudiarekin bat etorriz, oztoporik gabeko igarobidea bermatuta. Gainera,
kaleen zeharkako iragazkortasuna hobetuko da, oinezkoen igarobide kopurua handituz, bide
zabaletan tarteko babeslekuak sortuz eta oinezkoen pasabideen beheratzeak % 6 baino
gehiagoko inklinazioa gaindi ez dezan. Era berean, oinezkoen bideak eragotzi edo zailduko
dituen oztopo edo barrera arkitektoniko oro ezabatuko da.

Ekintza nabarmenenetako batzuk hauek dira: espaloiak zabaltzea, zuhaitzak landatuta, Jaizkibel,
Baserritar eta Kosta kaleetan. Baserritarren kasuan, eskola-ibilbidea denez, oso adierazgarria
da haurren joan-etorritako baldintzak hobetzeko garaian. Tokiko bide batzuek ez dute espaloia
zabaltzen uzten edo segurtasun eta erosotasun bereziko baldintzak behar dituzte; hori dela eta,
erabilera partekatuko kale gisa hartuko dira, oinezkoei sekzio osoaren erabilera ahalbidetuta.
Landa-bideek arreta eskatzen dute eta horiek mantendu eta hobetzeak baserrietan edo
hiri-eremutik kanpoko etxebizitzetan bizi diren pertsonen oinezko mugikortasuna errazten
du. Gainera, naturarekin lotutako turismoa eta alde zaharretik harago udalerriaren historia
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Planteamendua
Diagnostikoa

2. LERROA. EREMU PUBLIKOAREN EGOTEKO KALITATEA HOBETZEA

Eremu publiko hobeak lortzeko dagoeneko aipatu dugun neurria zenbait eremu oinezkoentzat
jartzea edo oinezkoentzat lehentasunezko eremu bihurtzea da. Horrela, egoteko kalitate
handiko eremu publikoak sortuko dituzten oinezkoentzako ibilbide erakargarrien sare trinkoa
sortuko da. Sare horren baitan, egoteko eremuak hiriko altzariekin eta landaredia egokiarekin
egokitzea proposatzen da. Nabarmendu beharrekoa da zumardiko aparkalekua leheneratzea,
bai egoteko, bai ingurumen mailan; erreferentziazko lekua da hirigunearen sarreran eta alde
zaharraren eta urbanoak ez diren eremuen artean (baratze-eremua, adibidez) lotura gisa balio
du. Eremu berri horiei hirian zehar sakabanatuta dauden eta erabiltzen ez diren zenbait bideeremu gehituko litzaizkieke. Era berean, aparkaleku-plazak aukerako eremuak dira egonaldiizaerako esku-hartze txikiak egiteko eta landaredia handitzeko. Kasu askotan, posible da kostu
baxuko ekintza egitea, izaera sortzailez eta berritzailez, kalitatezko eremuak lortzeko.
Nabarmendu beharreko beste ekintza bat eremu ilunak edo kaltetuak egokitzea da, bereziki,
parte-hartze prozesuan emakumeek adierazitakoak: GI-3440 azpian beheko oinezkoen
pasabidea edo Portutik Soroetagain kalera joateko egoera txarrean dauden eta estuak diren
eskailerak.
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Eremu publikoaren kalitatea ezinbesteko faktorea da oinez egindako lekualdaketak hobetzeko.
Ingurune txarrak (zarata, autoak espaloietan eta plazetan aparkatuta, kutsadura eta abar)
lekualdaketa jasangarri eta osasungarriko moduak pizgarri gisa hartzeko aukera galarazten
du, oinez ibiltzea, esaterako. Ezinbestekoa da atsedena ahalbidetzen duten egoteko eremuak
edukitzea, hiriari so egiteko lekuak, udan itzalez inguratutako eremuak eta euria denerako
babes klimatikoa dutenak, baita pertsonei hiria erabiltzen laguntzen dieten hiri-altzari egokiak
ere.

Prozesu parte-hartzailea

ezagutzea bultzatzen du. Azkenik, garrantzitsua da oinezkoen seinaleak hobetzea, ohiko
sarearen informazioa eskainiz; esate baterako, jende askok aukeratzen dituen helmugak eta
oinez iristeko ibilbideak.

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

Oinezkoen hobekuntzaren beste arlo garrantzitsu bat, helburuetan adierazi den moduan,
haurren mugikortasuna hobetzea da, haurren autonomia handiagoa ahalbidetuz. Horretarako,
ikastetxeetako inguruetan urbanizatutako eremuaren tratamenduak oinezkoentzako
segurtasuna bermatu beharko du, eta bereziki, ikasleak modu autonomoan oinez ibil daitezen.
Era berean, eremu horiek egoteko baldintza onak eduki beharko dituzte, ahal den kasuetan
zuhaitz eta altzariekin.
3. LERROA. BIZIKLETEN MUGIKORTASUNA SUSTATZEA
Bizikleta da energia-kontsumoari dagokionez modurik eraginkorrena 10 km baino gutxiagoko
erradioan lekualdaketak egiteko. Era berean, ez du kutsatzen, leku gutxi behar du, merkea da,
eta ia adin guztietarako egokia. Hondarribiko Udaleko barne-lekualdaketa askok eta Irunera
zuzentzen direnek 4 edo 5 km arteko luzera dute. Egun, autoz egin ohi dira, oinez egiteko
ohiko ekintza-erradioa gainditzen baitute. Lekualdaketa horietan bizikleta garrantzitsua izan
liteke. Baina lekualdaketak bizikletaz egin ahal izatea sustatzeko, baldintza egokiak sortu
behar dira, bai azpiegitura aldetik, bideko segurtasuna hobetzea adibidez, bai erosotasuna,
erakargarritasuna edo bizkortasuna hobetze aldetik.
Egungo bizikleten azpiegituraren gabezia funtzionalei konponbidea ematea proposatzen
da (batez ere, segurtasun- eta erosotasun-gabezia, eta etenaldiak zenbait ibilbidetan).
Proposatutako sareak ekipamendu nagusiak eta lekualdaketa-sortzaileak auzo desberdinekin
konektatuko ditu modu seguruan, zuzenekoan eta erosoan. Itsasertzeko ibilbideaz gain, iparrahegoa hiru ardatz nagusiz dago osatuta eta ardatz horien artean hainbat lotura daude. Bideko
bizikleten azpiegiturari bizikletentzako ohiko aparkaleku-sarea gehituko zaio. Horiek, lehendik
daudenei gehitzen badizkiegu, 55 lekutan banatutako 1.470 plazatara iritsiko dira. Era berean,
bizikleten aparkaleku-sarea garatzea ere proposatzen da, babes maila desberdinekin, jatorrian
aparkalekuaren arazoa arintzeko eta bizikletan egiten diren lekualdaketak autobusarekin
konbinatzeko erraztasun-gabezia arintzeko.
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Bizikletari azpiegitura jartzea bezain garrantzitsua da hura babestu eta sustatuko duen legetestuingurua ezartzea. Ildo horretatik, mugikortasunaren araudi berriaren bidez bizikleta
hirigintza-planteamenduan (orokorrean nahiz garapenekoan) eta zirkulazioaren erregulazioan
modu eraginkorrean txertatuko duten ekintzak proposatzen dira.

Planteamendua
Diagnostikoa

Era berean, garraio publiko motaren bat izan beharko da udalerriko landa-eremuetan;
horretarako, ekonomikoki bideragarria izan litekeen eskaerapeko zerbitzua proposatzen da.
Azkenik, bisitarientzako periferiako aparkalekuak sustatze aldera, parkinga alde zaharrekin,
portuarekin, kirol-portuarekin eta hondartzarekin konektatuko duen anezka-autobus linea
ezartzea komeni da. Horrela, hiri-eremuan paseko trafikoaren eta nahasmendu-trafikoaren
murrizketa nabarmena berma liteke; era berean, udaldian maiz gertatzen diren pilaketak
murritz litezke.
5. LERROA: BIDEAREN ANTOLAMENDUA, TRAFIKOA ETA APARKALEKUA
Bizikleten, oinezkoen eta garraio publikoaren mugikortasuna sustatzeko pentsatu diren neurri
guztiak trafiko-eskemarekin eta bidearen konfigurazioarekin oso lotuta daude. Beharrezkoa
da trafikoa arintze aldera egungo eskemaren zenbait arlo berrikustea; ez abiadura murriztuz
soilik, baita intentsitatea murriztuz ere. Horrela, bideko segurtasuna eta eremu publikoaren
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Udalerriak eskualdeko autobus-linea zerbitzu egokia du. Ia ordu erdiro konexioak eskaintzen
ditu Irun eta Donostiarekin. Hala eta guztiz ere, diagnostikoan biltzen den moduan, hirieremuaren estaldura hobetu daiteke. Hiri-eremuaren zati handi batean, gertueneko autobusgeltokia 300 metrora baino gehiagora dago. Hiri-autobusaren eskaintza berriak partzialki arindu
dezake arazo hori; hala eta guztiz ere, linearen trazadura oso zuzenekoa ez denez, bidaiadenborak erabilera murriztu dezake. Geltokien estaldura handitzeko, hiri arteko autobusaren
intermodalitatea bizikletarekin sustatzea proposatzen da.

Prozesu parte-hartzailea

4. LERROA. GARRAIO PUBLIKOA SUSTATZEA

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

egoteko kalitatea hobetzea lortuko da; baldintza hori oinarrizkoa izango da motordunak ez
diren garraiobideetan lekualdaketak errazteko.
Jarduera nagusi hauek planteatzen dira:

•

Iparra-hegoa norabideko motordun fluxuak Donostia kaletik bideratzea, betiere, Portuko
eremua pasabideko trafikotik liberatzeko, eta neurri batean, Baserritarren Etorbidetik
ibilgailu astunen joan-etorriak murriztea, Talaia ikastetxearen inguruan bideko
segurtasuna hobetuz.

•

Kale batzuetan noranzko bakarra txertatzea espaloia zabaltzeko edota bizikleten
erabilera hobetzeko.

•

Bide publikoan araututako aparkaleku-plazen eskaintza murriztea nahasmenduko
trafikoa murrizteko helburuarekin.

•

Eta azkenik, epe laburrean, Portuan pilatutako aparkalekua egoiliarrentzako aparkaleku
bihurtzea planteatzen da. Epe ertainean, Plan Orokorrean ezarritakoarekin bat etorriz,
aparkaleku hori egoteko eremu bihurtzea proposatzen da.

6. LERROA: MUGIKORTASUNAREN ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA
Mugikortasunean jasangarritasun kontzeptuak berekin dakar eraldaketa kulturala eta ohiko
ohituretan aldaketak izatea. Edonola ere, horiek herritarrekin eztabaidatu eta berretsi behar
dira. Hori dela eta, garrantzitsua da parte-hartze prozesu dinamikoak, gardenak eta jarraituak
sortzea, eragile sozialen eta ekonomikoen inplikazio maila handia eragiten dutenak, baita
ekarpenen kudeaketa egokia ere. Mugikortasun jasangarriari atxikitako zeharkakotasunak ere
koordinazioa hobetzera derrigortzen ditu udaletxeko hainbat arlo mugikortasunari eragiten
dioten proiektuetan, aurrez ikusitako hirigintza garapenetan, esaterako.
Dagoeneko badauden kudeaketako eta parte-hartzeko tresnen oinarriaren gainean,
mugikortasuna agenda sozialean eta politikoan egon dadin bermatzeko eta mugikortasunpolitiken zeharkako ikuspegia sustatzeko, lerro estrategiko honek hainbat neurri biltzen ditu:
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•

Mugikortasun Mahaiaren jarraikortasuna eta dinamismoa bermatzea: hedapena
sendotuz, aurretiazko informazioa aurretik eskainiz, parte-hartzaileei itzulera bermatuz
eta emaitzak ebaluatuz.

•

Mugikortasun arloan, udal barneko eta kanpoko koordinazioa hobetzea: koordinazioko
arduradun bat izendatzea eta barne mailan proiektuei, programei, jarduerei... buruzko
informazioa trukatzeko mekanismoak pixkanaka hobetzea, baita eskualdeko gainerako
udalerriekiko harremanak ere.

•

Ohiko ibilgailuen, mugikortasunean agertu berri diren elementuen (patinete elektrikoak
eta abar) eta oinezkoen eremu publiko nahiz bideen erabilera arautzeko oinarriak
finkatuko dituen mugikortasuneko Araudia idaztea.

•

Eskola-bideko programak, ikastetxeei mugikortasun-jarraibideak aldatzeko eta haurrek
autonomia handiagoa izan dezaten errazteko.

•

Lantokiekin lotutako mugikortasun jasangarriko programak.

7. LERROA: KONTZIENTZIAZIO ETA PRESTAKUNTZA PROGRAMAK

Aldaketa kulturalaren buruan egon behar dute sektore teknikoek eta politikoek ere, eredu
izanez. Gainera, herritarrak kontzientziatzeko kanpainak ere beharrezkoak dira, modu egokian
eta erakargarrian informatzeko, baita proposatutako neurrien abantailen pertzepzio soziala
erraztuko duten mugikortasun jasangarriari buruzko prestakuntza-ekintzak ere.
Ildo horretatik, neurri hauek proposatzen dira:
Mugikortasuneko ohitura osasungarriei buruzko kanpaina: kanpaina erakargarria epe
ertainean eta laburrean, Hondarribiko ezaugarrietara egokituta.

•

Mugikortasun jasangarriari buruzko prestakuntza teknikoko ikastaroa: jardunaldi gisa,
bereziki udaleko teknikari taldeentzako diseinatuta eta Udaltzaingoan arreta berezia
jarrita. Beste administrazio publiko batzuek bermatutako lineako beste ikastaroekin osa
liteke.

•

Bide-hezkuntza, zabaldu eta ebaluatu: lehendik dauden ikastaroak familiartekoetara,
adinekoetara eta gazteriara zabal daitezke, eta partzialki ohiko zirkuitutik kanpo egin
daitezke, herrian bertan. Era berean, garrantzitsua da egiten dituztenen ebaluazioa
sustatzea ere modu jarraituan hobetu ahal izateko.

•

Eskolako bide seguruak erraztea: ikastetxeek egunero milaka joan-etorri sortzen dituzte
Hondarribian, eta modu aktiboak erabiliz egiten direnen ehunekoa baxua da. Eskolaingurunea hobetzeak segurtasuna eta erosotasuna erraztuko du ibilbideen azken
zatian, baina beharrezkoa da ikastetxe guztietan haurren ibilbideen autonomia eta
jasangarritasuna hobetuko duten eskola-bideen programa bat bultzatzea, diseinatzeko
eta ezartzeko hezkuntza-komunitatearen inplikazioa lortuta.

•

Elkarrekiko errespetu-kanpaina, elkarbizitza hobetzeko: gidariak, bizikletak eta oinezkoak
sentsibilizatu nahi ditu garraiobide bakoitzak Hondarribiko mugikortasunean duen
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•

Prozesu parte-hartzailea

Bistakoa da HMJP martxan jartzea ez dela ingurune fisikoa aldatzea edota garraiobide
jasangarrien azpiegiturak eta zerbitzuak hobetzea soilik; izan ere, eredu kulturalak, ohiturak eta
jokabideak aldatzea eskatzen du bereziki.

Diagnostikoa

Mugikortasun Saila sortzea, ahal den neurrian, mugikortasunarekin zerikusia duten
eskumen guztiak erakunde berberean biltzeko, betiere, politiken koordinazio-lanak,
programak eta jarduera-planak erraztea ahalbidetzeko.

Planteamendua

•

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

zereginaren gainean. Mezuek elkarbizitzaren sustapena eta elkarrekiko errespetuzko
jokabideak eta ohiturak nabarmenduko dituzte.

•

Mugikortasunaren Astean inplikatzea: komeni da Europako Batzordeak sustatzen duen
eta nazioarteko irismena duen ekimen honetara urtero atxikitzea; eragin mediatiko eta
ikuspegi ludiko, sentsibilizatzaile eta parte-hartzaile handikoa baita.

8. LERROA: AUTO PRIBATUAREN ERABILERA ERAGINKORRAGOA SUSTATZEA
Beste lerro estrategiko batzuetan dagoeneko zehaztuta dauden autoaren erabileraren
disuasio-neurriez gain, beharrezkoa da ibilgailu garbiagoen eta errekuntza-motorrik gabekoen
erabilera sustatzea gizartearen deskarbonizazioa lortzeko.
Auto berria eskuratzeko erraztasunak udal-konpetentziarenak ez izan arren, udalak zergahobari eta abantaila batzuk aplika ditzake gutxien kutsatzen duten autoen erabileran,
ingurumenari eraso gutxiago egingo dion udal-parkea sustatzeko. Aurretik, ordea, ibilgailuen
udal-flotaren kudeaketan irizpide berritzaileak, jasangarriak eta eraginkorrak ezarri behar
dira, betiere, berritzea sustatuz. Era berean, garrantzitsua da udalerri mailan autoen bateriak
elektrikoki birkargatzeko puntuen banaketa posiblea aintzat hartzea.
Era berean, udalak autoaren erabilera partekatua (car pooling) bultza dezake hori sustatzen
duten aplikazioen eta kanpainen garapenaren bidez. Autoaren arrazoizko erabileran eragin
positiboa izan dezakeen beste neurri bat honako hau da: ibilgailuen gidatze eraginkorrari
buruzko ikastaroak, lanpostura autoz joan ohi diren pertsonengana bideratuta.
9. LERROA: HIRIGINTZAN MUGIKORTASUNA TXERTATZEA
Mugikortasun-eredu jasangarriagoa bermatzeko modurik onena helmuga batera iristeko
motordun garraiobideetara jotzeko beharra murriztea da. Motordun ibilgailuen mendekotasunak
gora egiten du bizitokiaren eta lantokiaren arteko distantziak, ekipamenduetakoak,
zerbitzuetakoak edo komertzioetakoak ere handitzen diren heinean.
Lekualdaketaren abiapuntuaren eta helmugaren arteko distantzia, neurri handi batean,
lurralde-ereduak eta lurzoruaren erabileren banaketak zehazten du.
Hiri Mugikortasun Jasangarrirako Planak lurralde-antolaketaren eta sektore-plangintzaren
tresna nagusietan eragin behar du eredu hori berriz bideratzeko; betiere, hiri konpaktuagoa
eta multifuntzionala bilatuz, bidaien abiapuntuen eta helmugen arteko hurbiltasuna bermatuko
duena.
Era berean, hiri-eremuetatik urrun dauden eremuetan garraio publiko kolektiboan, bizikletaz
edo oinez irisgarritasunik ez duten garapen berriak saihestea beharrezkoa da.
Azkenik, beharrezkoa da hirigintza-garapen berrietan aparkaleku-plazen derrigorrezko
ekarpenari buruzko araudia berrikustea eta parametroak beste garraibideen eskaintzaren
arabera mugatzea.
10. LERROA: PLANAREN KOMUNIKAZIOA ETA HEDAPENA
Neurriek, ekintzek eta programazioak azaldu eta zabaldu beharreko Ekintza Plana osatzen
dute. Eragileek ezarpenaren jarraipenean parte hartzea eta herritarrek aldaketak onartzea
neurri handi batean informazioa eskuragarri eta irisgarri egotearen araberakoa da.
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Ildo horretatik, lerro honek 4 neurri biltzen ditu:

•

Planaren neurri nagusiak biltzen dituen dibulgazio-liburuxkaren diseinua: argitalpen digital
eta papereko argitalpen laburra da, diseinu oso grafikoarekin, HMJPren edukia laburtuko
duena eta proposatutako ekintzen garrantziari buruz sentsibilizatzen lagunduko duena.

•

Planaren ezarpenari buruzko argitalpen erregularrak: sare sozialetan eta udaleko eta
tokiko prentsako bitartekoetan, herritarrek HMJP eta haren aurrerapenak ezagut ditzaten.

•

Planari buruzko informazio publikoaren jardunaldia. Hauek izango dira: aurkezpensaioa, zalantzak argitzea eta prozesu parte-hartzaileko emaitzak itzultzea, interesa duen
pertsona ororentzako parte-hartzea zabalik.

Neurri eta ekintza motak
Azpiegitura
mailakoa

Araudi mailakoa

Kudeaketa

Komunikazioa

1. Oinez egindako lekualdaketak sustatzea

ooo

oo

o

o

2. Egoteko kalitatea hobetzea

ooo

oo

3. Bizikleten mugikortasuna sustatzea

ooo

oo

oo

o

ooo

o

ooo

oo

o

o

o

ooo
oo

ooo

o

ooo

ooo

Lerro estrategikoa

4. Garraio publikoa sustatzea

6. Mugikortasunaren antolaketa eta kudeaketa
7. Kontzientziazio- eta prestakuntza-programak
8. Auto pribatuaren erabilera eraginkorragoa
9. Hirigintza eta mugikortasuna txertatzea
10. Komunikazioa eta hedapena

Ekintza-plana

5. Bideen, trafikoaren eta aparkalekuen
antolamendua

o

Prozesu parte-hartzailea

Jarraian ikus daitekeen moduan, lerro estrategikoek zenbait neurri biltzen dituzte, eta neurri
horiek, era berean, ekintzatan zehazten dira. Garrantzitsua da neurriak nahiz ekintzak mota
ugaritakoak direla zehaztea, hala, lerro estrategiko gehienen xedea da araudian, kudeaketan,
komunikazioan eta azpiegitura arloko jardueretan esku hartzea.

Diagnostikoa

Web-plataformaren mantentze-lana eta hobekuntza: HMJPren testuinguruan inauguratu
den mugikortasunari buruzko ataria tresna erabilgarria da Planaren informazioa
eguneratuta mantentzen baldin bada, eta esate baterako, albisteen sekzio batekin eta
mugikortasun-zerbitzuen oinarri kartografikoa duen bisore interaktibo batekin hedatzen
baldin bada.
Planteamendua

•

ooo
ooo
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Irizpideak
Eremu publikoan proposatutako esku-hartzeak premisa eta irizpide hauekin bat etorriz egin
beharko dira:

•

Mugikortasunaren hierarkia aldatzea; ordena honako hau izango da: lehenengo oinez,
bigarrenez bizikleta, hirugarrenez garraio publikoa, eta zama-lanak, eta azkenik, trafiko
motorduna.

•

Eremu publikoaren banaketan oreka bidezkoagoa bilatzea, galtzadaren zabalerak
sekzioaren % 60 baino gutxiago hartu behar duela erreferentzia gisa hartuta.

•

Ibilgailuak galtzadatik doaz, espaloia oinezkoen mugikortasunera egongo da bideratuta,
eta egoteko eta jolaserako eremua ere izango da. Galtzadan ibilgailu mota guztietarako
baldintza egokiak bermatu behar dira; galtzada ez da turismoentzako, kamioentzako edo
motorrentzako soilik den eremua.

•

Galtzadan ibilgailu berriak txertatzeko, beharrezkoa izango da hura egokitzea. Horretarako,
araudia egokituko da, lehentasunen erregimenera egokituz, eta garraiatzeko modu
desberdinen artean eta hiriko beste funtzio batzuekin elkarbizitza erraztuz.

•

Hiri-eremuaren funtzionamendurako benetan beharrezkoa den trafiko bakarra hauei
dagokiena da: egoiliarren sarbidea, zama-lanak, eta garraio publikoa. Beharrezkoa da
hiri-eremuan bisitarientzako plazen eskaintza mugatzea, eta horren truke periferiako
aparkalekuak gaitzea, nahasmenduko trafikoa saiheste aldera.

•

Eragile desberdinen parte-hartzea, bereziki herritarrena eta gizarte-erakundeena,
ezinbestekoa da proposamenak ondo egokituta egon daitezen eta partekatuak eta
onartuak izan daitezen.

•

Ekintza arinak eta kostu baxukoak aukera bikaina dira espazio txikien kolaboraziodiseinurako eta herritarren inplikazioa eskatzen duten irtenbide berritzaileak testeatzeko.
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Ekintza-programa
AURREKONTUA ETA LEHENESTEA

Plazo

€€€

860.000 €

€€

377.500 €

€€€
€€

850.000 €
80.000 €

3,33
4,00
4,00
3,67
3,67
4,00

largo
medio
corto
corto
corto
medio

500.000 €
50.000 €
67.500 €
112.500 €
120.000 €
10.000 €

4,00
3,67
3,67
4,33
4,00
2,67
4,00
3,67

corto
corto
medio
medio
medio
largo
medio
medio

90.000 €
5.000 €
10.000 €
30.000 €
30.000 €
120.000 €
30.000 €
62.500 €

4,00

medio

35.000 €

■■

●●●

■■
■■

●●●
●

SUMA

5
4
4

E2a
E2b
E2c
E3a
E3b
E3c
E3d
E3e
E3f

4
4
3
5
5
5
5
4,5
4

3,5
2,5
2
4
4
4
4
4
3,5

4
3
5
4
4
5
4
4
4

●●

■■

€€

75.000 €

4,00

corto

10.000 €

3,67

medio

25.000 €

3,50

medio

40.000 €

●●●

■■

€

3,83

largo

45.000 €

3,17

medio

60.000 €

3,33

medio

3.000 €

●●●

■■

€€

4,33

medio

30.000 €

4,33

corto

20.000 €

4,67

corto

10.000 €

4,33

corto

15.000 €

4,17

corto

20.000 €

3,83

corto

15.000 €

Plazo

3
3
2,5

Prioridad

Economía de
ejecución

4
4
4

Presupuesto
medida

2.3 Mejora de los entornos escolares
a. Peatonalización del entorno de Ama Guadalupekoa (infantil y primaria)
b. Creación de cruces peatonales sobre lomo en el entorno de Egiluze
c. Creación de cruce sobre lomo en Jaizkibel junto a Satarka
d. Reordenación del aparcamiento de Errebellin kalea entre Satarka y Talaia
e. Mejora peatonal del entorno de Talaia
f. Mejora estancial del entorno del Instituto Ama Guadalupekoa

E1a
E1b
E1c

Presupuesto
acción

2.2 Mejora de atractivo, seguridad percibida y calidad ambiental
a. Acondicionamiento de zonas oscuras o degradadas
b. Plantación de arbolado y adecuar la vegetación
c. Adecuación de vallas del polideportivo

Impacto

2.1 Creación de nuevas zonas estanciales
a. Recuperación de plazas de aparcamiento para estancia y terrazas
b. Recuperación estancial y ambiental del aparcamiento de la alameda
c. Recuperación estancial y ambiental de espacios residuales del tráfico

Consenso

Nombre
2. Mejorar la calidad estancial del espacio público

2.167.500 €

Código

SUMA

108.000 €

110.000 €

293.000 €
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4

Presupuest
o medidas

3
5
5
4
4
2
4
3

■■

●●●

Prozesu parte-hartzailea

1
4
3
2
2
5

Presupuest
o acción

1 Potenciar los desplazamientos a pie

1.1 Red básica, continua y funcional de itinerarios peatonales principales
a. Peatonalización de la zona de La Marina
P1a
4
5
b. Creación de calles de coexistencia
P1b
4
4
c. Ampliar acera en Jaizkibel kalea
P1c
4
5
d. Ampliar acera en Baserritar Etorbidea
P1d
4
5
e. Ampliar acera en Kosta kalea
P1e
4
5
f. Instalación de paneles informativos
P1f
5
2
1.2 Mejorar la permeabilidad peatonal
a. Pasos peatonales sobreelevados
P2a
4
5
b. Revisión de los tiempo semafóricos
P2b
4
2
c. Eliminación de vallados restrictivos
P2c
3
3
d. Creación refugios intermedios
P2d
4
5
e. Creación de orejas en cruces
P2e
4
4
f. Instalación de nuevo ascensor
P2f
3
3
g. Mejora peatonal en Amute
P2g
4
4
P2h
4
4
h. Mejora peatonal en Mendelu
1.3 Mejorar la accesibilidad universal
1.4. Conectar los caminos rurales y sendas con el núcleo urbano
5
3
a. Conexión entre el núcleo urbano y el camping
P4a

Prioridad

Economía
de
ejecución

Impacto

Consenso

Código

Diagnostikoa

Nombre

Planteamendua

1etik 5erako puntuazioa eman zaio kostu ekonomikoari, adostasun sozialari, eta teknikoari,
baita ekintza bakoitzak ezarritako helburuak lortzeko izan dezakeen “erabilgarritasunari” edo
“inpaktuari” ere. Hiru eremu horien koefizienteak zehazten du lehentasuna. Mugikortasunereduaren gaineko inpaktua ebaluatzeko, alderdi hauek hartu dira, besteak beste, kontuan:
garraiobide jasangarrietara aldatzeko dagoen potentziala, kutsaduraren murrizketa, kolektibo
jakin batzuen gizarteratzea, azpiegitura osatzeko garrantzia eta abar. Ekintzaren programazioepea lehentasunaren mende dago, baina baita honako faktore hauen mende ere: beste
ekintza eta neurri batzuekiko lotura, urteotan aurrekontuaren banaketak izandako oreka eta
sektorekako neurrien arteko oreka. Bestalde, neurrien balorazioa hiru alderditan oinarritzen da:
lehentasunean, exekuziorako epean eta aurrekontuan.

B2a
B2b
B2c
B2d
B2e
B2f
B2g
B2h
B2i
B2j

4
4
3,5
3
4
4,5
3
3
4
5

5
3,5
4
5
5
4
3,5
4
4
4

3
4
4
4
3
5
5
5
4
5

3.3 Permeabilizar y mejorar la seguridad de la red viaria local
3.4 Facilitar el aparcamiento y la guarda de bicicletas
a.Completar la red de aparcabicis convencionales
b.Desarrollar red de aparcabicis protegidos
3.5 Potenciar la intermodalidad bicicleta-autobús
3.6 Integrar la bicicleta en la normativa municipal
SUMA
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●●
4,67
3,67
●●

■■
corto
medio
■■

€€
30.000 €
28.000 €
€

●●●

■■

€

281.000 €

35.000
58.000 €

20.000 €
5.000 €

Plazo

Coste

Presupuesto
cuantitativo

Periodicidad

Presupuesto
global

■■
■
■■
■■

€€€
€
€€€
€

45.000 €
25.000 €
40.000 €
15.000 €

anual

225.000 €
25.000 €
200.000 €
15.000 €

anual

2,5
3
4
3,5
3

4
5
3,5
4
3,5

5
4
4
5
4

T3a
T3b
T3c

3,5
4
4

5
5
5

3
4
4

T4a
T4b
T4c
T4d

2,5
4
3
3,5

4
3,5
3,5
4

4
4
4
4

T6a
T6B

4
3,5

5
4

4
4

T7a
T7b
T7c

3,5
3
3,5

4,5
4,5
3

5
4
4

Presupuesto
medida

T2a
T2b
T2c
T2d
T2e

Presupuesto
acciones

Economía de
ejecución

465.000 €
Plazo

Suma

75.000 €

Prioridad

5.1. Ciudad 30 km/h
5.2. Nueva concepción de la red viaria
a. Reducir el tráfico de paso en Baserritar Etorbidea
b. Restricción del tráfico en el barrio la Marina
c. Sentido único en Jaizkibel Hiribidea
d. Evitar el paso por Minasoroeta Kalea
e. Nueva glorieta en Donostia Kalea con Foru Kalea
5.3. Implantar zonas de calmado del tráfico
a. Ampliar la zona de prioridad peatonal de La Marina
b. Implantar zonas de calmado del tráfico
c. Reducir la permeabilidad de la red viaria local para el tráfico
5.4. Reforma de intersecciones
a. Reforma de la rotonda de la GI-3440
b. Reforma Rotonda Jaizkibel Hiribidea (La Copa)
c. Reforma Rotonda Iturriberri
d. Reforma Rotonda GI-3440 / Labrader Kalea
5.5. Creación de aparcamientos periféricos y agrupados
5.6. Gestión del estacionamiento en la vía pública
a. Reducir la oferta de estacionamiento para visitantes en La
b. Ampliar la zona OTA
5.7. Mejora del reparto de mercancías
a. Revisión de la regulación de las zonas y horario de carga y
b. Centro de reparto de mercancías
c. Incentivar el uso de vehículos limpios

4
4

€€
20.000 €
15.000 €
7.000 €
15.000 €
18.000 €
€€
75.000 €
12.000 €
15.000 €
40.000 €
100.000 €
10.000 €
6.000 €
8.000 €
15.000 €
0€
€€

●●
●●
●●
●●

Impacto

Nombre
5. Ordenación del viario, tráfico y aparcamiento

5
3

■■
corto
corto
medio
medio
corto
■■
medio
corto
corto
medio
largo
corto
medio
corto
medio
largo
■■

Prioridad

4.1 Autobús lanzadera desde los parkings disuasorios
4.2 Mejorar la intermodalidad con la bicicleta
4.3 Mejorar la oferta en las zonas rurales
4.4 Ofrecer servicios vinculados al Transporte público
SUMA

5
4

●●●
3,67
4,33
4,00
3,00
4,33
●●●
4,00
3,83
3,83
4,00
4,00
4,50
3,83
4,00
4,00
4,67
●●●

474.000 €

Código

Nombre
4 Potenciar el transporte público

B4a
B4b

Presupuesto
medida

4
4
5
4
4

Presupuesto
acción

Economía de
ejecución

4
4
3
2
4

Plazo

Impacto

3
5
4
3
5

Prioridad

Consenso

B1a
B1b
B1c
B1d
B1e

3.1 Remodelar y mejorar las vías ciclistas existentes
a. Mejora de la ciclabilidad en Kosta y Santa Engrazia kalea
b. Reforma del carril bici de Baserritarren Etorbidea
c. Mejora de la ciclabilidad en Harresilanda
d. Adecuación de la vía ciclista en Puntal y Bidasoa
e. Resolución de problemas puntuales
3.2. Completar la red ciclista
a. Bidegorri en Donostia kalea
b. Mejora de la ciclabilidad en Baserritarren etorbidea
c. Mejora de la ciclabilidad en Jaizkibel etorbidea
d. Mejora de la ciclabilidad en Sabin Arana kalea
e. Bidegorri en las carretera N-638
f. Continuación de vía ciclista a partir de Bidasoa ibilbidea
g. Mejora de la ciclabilidad en Nestor Basterretxea
h. Mejora de la ciclabilidad en Juan Inazio Iztueta
i. Mejora de la ciclabilidad en Ttarrattenea
j. Conexión ciclista con Mendelu e Irun

Consenso

Nombre
3 .Fomentar la movilidad ciclista

Código

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

●●●
●●●
3,83
4,00
3,83
4,17
3,50
●●●
3,83
4,33
4,33
●●●
3,50
3,83
3,50
3,83
●●
●●●
4,33
3,83
●●●
4,33
3,83
3,50

■
■■■
corto
medio
corto
medio
medio
■■
medio
medio
corto
■■
corto
corto
medio
medio
■■■
■■
medio
corto
■■
corto
medio
medio

€
€€
10.000 €
15.000 €
45.000 €
5.000 €
35.000 €
€€
60.000 €
50.000 €
35.000 €
€€
35.000 €
25.000 €
35.000 €
35.000 €
€€€
€
20.000 €
15.000 €
€
5.000 €
25.000 €
8.000 €

15.000
110.000 €

145.000 €

130.000 €

250.000 €
35.000 €

38.000 €

723.000 €
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Nombre
6. Organización y gestión de la movilidad

6.1. Nueva Ordenanza de movilidad
6.2. Creación del Área de movilidad
6.3. Mejora de la coordinación intra y extramunicipal
6.4. Impulsar la continuidad de la Mesa de la Movilidad
6.5. Programa de caminos escolares
6.6. Gestión de la movilidad a los centros de trabajo
SUMA

7 .Programas de concienciación y formación

7.1. Campaña sobre hábitos saludables de movilidad
7.2. Curso de formación técnica sobre movilidad sostenible

Coste

●●●
●●●
●●
●●●
●●●
●●●

■
■■
■■
■■
■
■■

€
€€
€
€
€€
€€

Presupuesto
Presupuesto
Periodicidad
cuantitativo
2020 - 2030
0€
25.000 €
0€
10.000 €
15.000 €
20.000 €

anualmente
anualmente
3 años
3 años

280.000 €

Prioridad

Plazo

Coste

Presupuesto
cuantitativo

Periodicidad

Presupuesto
2020 - 2025

●●●
●●
●●
●●
●●

■■

€

3.500 €

anualmente

17.500 €

■■
■
■■

€
€
€

2.000 €
4.000 €
2.000 €

anualmente
anualmente
anualmente

10.000 €
20.000 €
10.000 €

■■

€

2.000 €

anualmente

10.000 €

SUMA

Nombre
8. Fomentar el uso más eficiente del coche privado

SUMA

67.500 €

Prioridad

Plazo

Coste

Presupuesto
cuantitativo

●
●●●
●
●

■■
■
■■

€€
€
€€

30.000 €
2.000 €
25.000 €

■

€

2.000 €

Nombre

10.4. Jornada de información pública sobre el PMUS
SUMA

●●●

Presupuesto
cuantitativo

■■■

€

0€

■■■

€

0€

Plazo

Coste

Presupuesto
cuantitativo

■■
■

€
€

3.000 €
2.000 €

■
■

€
€

2.000 €
500

Coste

Periodicidad

Presupuesto
2020 - 2025

anualmente

15.000 €

anualmente
anualmente
anualmente

10.000 €
10.000 €
2.500 €
37.500 €
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10. Comunicación y difusión del Plan

2.000 €
187.000 €

●●●
●

9.2. Asegurar una urbanización y diseño arquitectónico de calidad

10.1. Mantenimiento y mejora de la plataforma web Hondarribia mugitzen da ●●
10.2. Diseño de un folleto divulgativo con las principales medidas del PMUS●
10.3. Publicaciones regulares sobre la implementación del PMUS
●●

150.000 €
10.000 €
25.000 €

Plazo

9. Integración de la movilidad sostenible en el planeamiento urbano

Prioridad

anualmente
anualmente

Presupuesto
2020 - 2025

Prioridad

9.1. Promover un modelo de ciudad compacta, con mezcla de usos y de proximidad

Nombre

Periodicidad

Prozesu parte-hartzailea

8.1. Renovación de la flota municipal de vehículos
8.2. Fomentar el uso compartido del coche
8.3. Habilitar puntos de recarga eléctrica
8.4. Formación sobre eficiencia en la conducción

0€
125.000 €
0€
50.000 €
45.000 €
60.000 €

Diagnostikoa

7.3. Educación vial: ampliar y evaluar
7.4. Campaña de respeto mutuo para mejorar la convivencia
7.5. Implicarse en la semana europea de la movilidad (SEM)

Plazo

Planteamendua

Nombre

Prioridad

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

PROGRAMAZIOA
Planak lerro estrategiko bakoitzean aurrez ikusitako ekintza eta neurriak egiteko programazioa
ezartzen du, 10 urterako inbertsio-proposamena barne. Aurrekontua, guztira, 4,7 milioi euro
ingurukoa da, honela banatuta: epe laburrerako 1,7 milioi; epe ertainerako, 1,4 milioi, eta 0,9
milioi epe luzerako.
Aurrek.
guztira

%

Epe laburra
2020 / 22

%

Epe ertaina
2023 / 26

%

Epe luzea
2027 / 30

%

1. Oinez egindako
lekualdaketak sustatzea

2.167.500 €

% 46

946.250 €

% 44

606.250 €

% 28

615.000 €

% 28

2. Eremu publikoan egoteko
kalitate hobetzea

293.000 €

%6

145.000 €

% 49

113.000 €

% 39

35.000 €

% 12

3. Bizikleten mugikortasuna
sustatzea

474.000 €

% 10

159.500 €

% 34

214.500 €

% 45

100.000 €

% 21

4 Garraio publikoa sustatzea

465.000 €

% 10

195.000 €

% 42

142.500 €

% 31

127.500 €

% 27

5 Bideen, trafikoaren eta
aparkalekuen antolamendua

723.000 €

% 15

240.000 €

% 33

358.000 €

% 50

125.000 €

% 17

6. Mugikortasunaren
antolaketa eta kudeaketa

280.000 €

%6

93.333 €

% 33

93.333 €

% 33

93.333 €

% 33

7. Kontzientziazio- eta
prestakuntza-programak

67.500 €

%1

22.500 €

% 33

22.500 €

% 33

22.500 €

% 33

8. Auto pribatuaren erabilera
eraginkorragoa

187.000 €

%4

62.333 €

% 33

62.333 €

% 33

62.333 €

% 33

9. Hiri-planteamendua /
mugikortasuna integratzea

0€

%0

0€

%0

0€

%0

0€

%0

10. Planaren jakinarazpena
eta hedapena

37.500 €

%1

12.500 €

% 33

12.500 €

% 33

12.500 €

% 33

4.694.500 €

% 100

1.876.417 €

% 40

1.624.917 €

% 35

1.193.167 €

% 25

Lerro estrategikoa

GUZTIRA

Azpiegituren ekintza gehien dituzten lerro estrategikoek nabarmen aurrekontu handiagoa
dute kudeaketako, komunikazioko edo araudi mailako aldaketen ingurukoek baino. Bereziki
nabarmentzen da 1. lerroa: Oinez egindako lekualdaketak sustatzea; izan ere, aurrekontuaren
% 46 da. Aipatu beharrekoa da HMJP baino lehen idatzitako Irisgarritasun Planean aurrez
ikusitakoaren zati bat jasotzen dutela oinezkoen neurri eta ekintzek, eta beraz, Plan horretan
aintzat hartutako aurrekontua partzialki estaltzen dute. Bestalde, dagoeneko udalerrian martxan
diren ekintza batzuek HMJPn aurrez ikusitakoekin sinergiak ezar ditzakete, adibidez, asfaltatzekanpainek; horiek aprobetxa litezke pintaketak egiteko eta ekintza arinak egiteko, hala nola
oinezkoen espazioak zabaltzeko eta trafikorako erabiltzen ez diren espazioak berreskuratzeko.
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2.000.000 €
1.800.000 €
1.600.000 €
1.400.000 €
1.200.000 €

Planteamendua

1.000.000 €
800.000 €
600.000 €
400.000 €

0€

Corto plazo
2020 / 22

medio plazo
2023 / 26

largo plazo
2027 / 30
2. Mejorar la calidad estancial del espacio público

3. Fomentar la movilidad ciclista

4 Potenciar el transporte público

5 Ordenación del viario, tráfico y aparcamiento

6. Organización y gestión de la movilidad

7. Programas de concienciación y formación

8. Uso más eficiente del coche privado

9. Integración movilidad / planeamiento urbano

10. Comunicación y difusión del Plan

Epe labur, ertain eta luzerako inbertsio-proposamena, lerro estrategikoak bereiziz

2(E) 3e Oinezkoen bidegurutzea eta
koexistentzia-kalea Talaia inguruan
3(B) 2f Bidegorriaren jarraipena Bidasoa
ibilbidetik abiatuta
5(T) 6a Portuko bisitarientzako aparkalekueskaintza murriztea
5(T) 3b Trafikoa arintzeko Weremuak
konfiguratzea
5(T) 3c Trafiko motordunerako tokiko bidesarearen iragazkortasuna murriztea
1(P) 1b Koexistentzia-kaleak sortzea
1(P) 1c Jaizkibel etorbideko espaloiak zabaltzea
1(P) 2a Oinezkoen pasabide goratuak sortzea
1(P) 2d Kale zabaletako bidegurutzeetan

tarteko babesguneak sortzea
3(B) 2j Bizikletentzako lotura Mendelurekin
eta Irunekin
2(E) 3a Ama Guadalupekoaren (haur
hezkuntza) inguruak oinezkoentzat bihurtzea
2(E) 3b Goratutako oinezkoen pasabideak
Egiluze inguruan
2(E) 3c Goratutako bidegurutzeak Jaizkibelen
Satarka alboan
2(E) 3d Errebellin kaleko aparkalekua berriz
ordenatzea
3(B) 1b Baserritarren etorbideko bidegorria
birgaitzea
3(B) 1e Txirrindularien arazo puntualak
konpontzea
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Aurrerago dauden ekintza-fitxetan jasotako lehentasunen balorazioa oinarri hartuta, azpiegitura
mailako ekintzen artean aldeak ikus daitezke. Gehienek aintzat hartzeko moduko puntuazioa
lortu dute, bai inpaktuari dagokionez, bai adostasunari dagokionez, baina bi arlo horietan
5etik 4koa edo handiagoa den puntuazioa lortu duten horiek nabarmentzea da interesgarria.
Hurrengo grafikoan, aipatutako ekintzak adostasunean eta inpaktuan lortutako puntuazioaren
arabera irudikatzen dira, eta neurria ere kalkulatutako aurrekontuarekiko zuzenki proportzionala
da (exekuzioaren ekonomiari emandako balioarekiko alderantziz proportzionala) Honako
hauek dira exekuzioaren ekonomiari, inpaktuari eta adostasunari balio altuenak eman zaizkien
ekintzak:

Prozesu parte-hartzailea

1. Potenciar los desplazamientos a pie

Diagnostikoa

200.000 €

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

Ekintza batzuk ez daude exekuzioaren mende, eta haien inpaktuak ez du eskatzen beste
batzuekin konbinatzea. Abiatzeko ekintza batzuek, ordea, epe labur edo ertaineko ekintzak
egitea ahalbidetzen dute, eta aldi berean, haien eraldaketa-gaitasuna biderkatzen dute. Lerro
estrategiko desberdinetako ekintzen artean izan litezkeen loturen taula erantsi da (ez da
zehatza). Esate baterako, aparkalekuaren kudeaketak eta trafikoa lasaitzeko eremuen sorrerak
ahalbidetzen dute egoteko espazioak berreskuratzea, eta anezka-autobusaren erabilgarritasuna
indartzen dute. Azkenik, abiatzeko ekintzetako eta nabarmendutako ekintzetako batzuk ikus
daitezke planoaren gainean.
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Planteamendua
Diagnostikoa
Prozesu parte-hartzailea
Ekintza-plana
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Planteamendua
Diagnostikoa
Prozesu parte-hartzailea
Ekintza-plana

NABARMENDUTAKO EKINTZAK
Mugikortasun Planaren garapenaren hasieran egitea planteatzen diren ekintzen (abiatzekoak
edo epe laburrekoak) aukeraketa bat ikus daiteke planoan. Horrez gain, epe laburrekoekin
lotura duten eta modu jarraituan eta kateatuan ezartzea komeni den epe ertaineko ekintza
batzuk ere ageri dira.
Bestalde, azpiegitura mailakoak ez diren beste ekintza batzuk nabarmendu behar dira; ezin dira
planoan kokatu, baina kontuan hartzeko moduko inpaktua izango dute, adibidez, hirigune osoan
30 km/h-ko abiadura-muga, Mugikortasun Jasangarrirako Arloa sortzea, mugikortasunaren
ordenantza idaztea, eskolarako bide segurua egiteko programak, eta kontzientziazio- eta
sentsibilizazio-ekintzak.
Azken batean, Hiri Mugikortasun Jasangarrirako Planak zenbait neurri eta ekintza jasotzen
ditu, eta haiek guztiek, elkarrekin, eredua aldatzen lagunduko dute, mugikortasun jasangarria,
inklusiboa, eragingarria eta segurua izan dezagun.
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Nueva Zona OTA
(con carátula)

Parking residentes

Parking a suprimir

Autobús lanzadera

Parking a suprimir o
sólo residentes

Parking subterráneo
o a suprimir

Jardueren kateatzearen eredu gisa, txandakatze-plazak dituen TAO eremua zabaltzeak
ahalbidetuko du aparkaleku-plazak pixkanaka kentzea, eta Portuan trafikoa murriztea, eta
horrek, aldi berean, espazioak hutsik utziko ditu, egoteko kalitatea handitzeko. Ekintza horiek
indartu egingo dira ondoren jarriko den autobus-anezkarekin konbinatuta. Izan ere, autobusanezkak, periferiako aparkaleku multzo berritik abiatuta, hirigunea gurutzatuko du, hondartzara
arte.
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Jarraipena eta ebaluazioa
HELBURU ZENBAGARRIAK ETA ADIERAZLEAK
Jarraian, 2030eko Mugikortasun Planerako zenbagarriak diren sektoreko helburu nagusiak
laburtzen dira, baita ebaluatzeko adierazleak ere:

Bidaien % 40 oinez (herritarrak,
guztira)

1

Bidaien % 50 oinez, barnekoak

2

Barne-bidaien % 10 autobusez
Bidaien % 15 autobusez
3

Aldaketa

Iturria

Banaketa
modala

% 31

% +9

% 40

% + 10

Euskadiko
Mugikortasun
Azterketa 2016

%8

% +7

Erantzunak

Banaketa
modala
Geltokien
estaldura

Banaketa
modala

“Mugikortasunaren
pertzepzioa” inkesta

%5

% +5

% 6,3

% +3,7

%8

% +7

Euskadiko
Mugikortasun
Azterketa 2016

% 55

%+ 25

Neurketa propioak

% 61

% -20

% 54,1

% -19,1

Euskadiko
Mugikortasun
Azterketa 2016

total

interno

40%

40%

5%

50%

Andando

10%

Bici

Coche

15%

30%

10%

TP

Banaketa modalaren helburua 2030erako

Bestalde, beharrezkoa da proposatutako neurri bakoitzaren adierazleak ere ezartzea. Horrela,
egiaztatu ahal izango da zer neurrira arte eman diren aurrera HMJPk ezarritako neurriak eta
ekintzak, eta ondorioz, zein den horren exekuzio maila.
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Eusko Jaurlaritzak egin ohi duen banaketa modala da Planaren helburuak ebaluatzeko adierazle
nagusia. Laburpen gisa, honako banaketa modal hau 10-11 urte inguruko epean lortzea da,
Hondarribiko herritarrek guztira egiten dituzten bidaiak eta egoiliarren barne-lekualdaketak
bereiziz.

Prozesu parte-hartzailea

4

Biztanleriaren % 80k edo hirieremukoek 300 metrora baino
gutxiagora garraio publikoko
geltoki bat izatea.
Bidaien % ≤ 40 autoz
(herritarrak, guztira)
Bidaien % ≤ 35 autoz
(barnekoak)

Egungo egoera

Diagnostikoa

Bizikleta da barne bidaien
% 15erako garraiobide nagusia
Bizikleta da kanpora egiten
diren bidaien % 10erako
garraiobide nagusia

Adierazlea

Planteamendua

Helburuak

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

Lerroa Neurria

Adierazle kualitatiboak

Adierazle kuantitatiboak
Egokitutako oinezko ibilbide nagusietako
metroak
Oinezkoen pasabideen arteko distantzia
Hobetutako bidegurutze kopurua
(babesak eta abar)
Ezabatutako hesi-metroak
Espaloi irisgarrietan irabazitako metro
linealak
Irtenbidea emandako oinezkoen oztopo
puntual kopurua
Bidexken/bide irisgarrien km kopurua
Landako bideek hobetutako hirieremuekin dituzten konexio kopurua

1.1

Oinezko ibilbideen oinarrizko sarea

1.2

Erosotasuna hobetu eta oinezkoen
iragazkortasuna hobetzea

1.3

Irisgarritasun unibertsala hobetzea

1.4

Landako bideak eta bidexkak hirieremuarekin konektatzea

2.1

Egoteko eremu berriak sortzea

Sortutako egoteko eremuen m2 kopurua

2.2

Erakargarritasuna, hautematen den
segurtasuna eta ingurumen-kalitatea
hobetzea

2.3

Eskola-inguruak hobetzea

3.1.

Dauden bidegorriak birmoldatu eta
hobetzea

3.2

Bidegorri-sarea osatzea

3.3

Tokiko bide-sarearen segurtasuna
iragazkortu eta hobetzea

Leku ez segurutzat hartzen ziren eta
irtenbide eman zaien leku kopurua
Landatutako zuhaitz kopurua
Irabazitako eskola-ingurune edo bide
seguru kopurua
Berritu beharreko eta irtenbidea
emandako bidegorri-sarearen %
Proposatutako eta exekutatutako
bidegorri-sarearen %
S-28 kale kopurua baimendutako
bizikletekin
Bizikleten zirkulazioa kontrako noranzkoan
duten kale kopurua

3.4
3.5

Bizikleten aparkalekua eta zaintza
erraztea
Bizikleta-autobusa intermodalitatea
sustatzea

3.6

Bizikleta udal-araudian txertatzea

4.1

Anezka-autobusa
disuasio-aparkalekuetatik

4.2

Bizikletarekin intermodalitatea
hobetzea

4.3

Landa-eremuetan eskaintza hobetzea

4.4

Garraio publikoarekin lotutako
zerbitzuak eskaintzea

5.1

30 km/h-ko hiria

5.2

Bide-sarearen kontzepzio berria

5.3

Trafiko lasaituko eremuak ezartzea

5.4

Bidegurutzeen erreforma

5.5.
5.6

Autobusetara igotzen den bizikleta
kopurua
HAPO moldatzea, HMJPn
proposatutako sarea txertatuz
Mugikortasun-araudia bizikletari
buruzko foru-gomendioekin
onartzea
Disuasio-aparkalekuetatik hondartzara
eta Portura garraio publikoan joaten diren
erabiltzaileak
Eskaria /erabiltzaileak hilabeteka eta
urteka
Disuasio-aparkalekuetatik hondartzara
eta Portura garraio publikoan joaten diren
erabiltzaileak
30eko hiri gisa zehaztutako
eremua eta araudia onartzea

Bideko segurtasunaren
pertzepzioa hobetzea

Periferiako eta multzokatutako
aparkalekuak sortzea
Bide publikoan aparkaleku-plazak
arautzea

5.7

Hobekuntza salgaien banaketan

6.1

Mugikortasunaren Ordenantza Berria
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Bizikletentzako aparkaleku plaza kopurua

Araudia onartuta eta zamalanetako
eremuak mugatuta.
Ordenantza berria onartzea
Mugikortasun mahaia inplikatzea

Bide nagusietako km kopurua, IMD bide
nagusietan
Trafiko lasaituko bideen eta oinezkoen
kaleen kilometro kopurua, eta bidesarearen gaineko %, orotara.
Ezarritako irizpideekin erreformatutako
bidegurutze eta oinezkoen pasabide
kopurua.
Periferiako aparkalekuetako plazak eta
okupazio gradua
Araututako plaza berrien kopurua
Txandakatzea lehen araututako plazetan.
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Lerroa Neurria

Adierazle kualitatiboak

Adierazle kuantitatiboak

Udalaren barneko eta kanpoko
koordinazioaren hobekuntza

Akordio posibleak betetzearen
garrantzia

6.4

Mugikortasun Mahaiaren
jarraikortasuna bultzatzea.

6.5

Eskola-bideen programa

6.6

Lantokietarako Mugikortasunaren
kudeaketa

7.1

Mugikortasuneko ohitura
osasungarriei buruzko kanpaina

7.2

Mugikortasun jasangarriaren gaineko
prestakuntza teknikoaren ikastaroa

7.3

Bide-hezkuntza: berritu eta ebaluatu

7.4

Elkarbizitza hobetzeko elkarren
arteko errespetu-kanpaina

7.5

Mugikortasunaren Europako astean
inplikatzea

8.1.

Ibilgailuen udal-flota berritzea

8.2.

Autoaren erabilera partekatua
sustatzea

Urteko inbertsioa kanpainetan
“Post” bakoitzak jasotako “atsegin dut”
kopurua
Atarian, kanpainaren gainean egindako klik
kopurua urteko
Jardunaldian parte hartu dutenen kopurua
Prestakuntzaren batez besteko balorazioa
Urte bakoitzeko ikasle kopurua
Urte bakoitzean, ikasleak ez direnen
kopurua
Ikastaroaren batez besteko balorazioa
Ezarritako kartel/eranskailu/bineta
kopurua
Antolatu diren urteko edizio kopurua
Inplikatutako erakunde, elkarte eta talde
kopurua
Jarduera eta ekintza iraunkor kopurua
Aldi baterako jarduera eta ekintza kopurua
Igorpen baxuko ibilgailuen flotak eta
politikak dituzten enpresen kopurua
Banaketa modalean autoaren erabilera
partekatuaren garrantzia (%)

8.3.

Birkarga elektrikoko puntuak ezartzea

Birkarga-puntu kopurua

Gidatze eraginkorrari buruzko
prestakuntza
Hiri-eredu trinkoa sustatzea,
erabilera-nahasketarekin eta
gertukoa.
Kalitatezko urbanizazioa eta diseinu
arkitektonikoa bermatzea

Gidatze eraginkorreko ikastaroetan urtero
parte hartu duen pertsona kopurua

8.4.
9.1.
9.2.

10.1

Hondarribiko mugikortasun-atariaren
mantentze-lana eta hobekuntza

10.2

Dibulgazio-liburuxkaren diseinua
neurri nagusiekin

10.3

Planaren ezarpenaren gaineko
argitalpen erregularrak

10.4

HMJPren gaineko informazio
publikoko jardunaldia

Lan-arrazoiaren araberako
banaketa modala

Urtean webgunera egiten den bisita
kopurua
Urtean jasotako iradokizun kopurua
Webgunearen batez besteko balorazioa
Kontsulta- eta iradokizun-zerbitzuaren
batez besteko balorazioa
Inprimatutako liburuxka kopurua
Dibulgazio-liburuxkaren batez besteko
balorazioa
Udaleko sare-sozialetako argitalpen
kopurua hilabetean
Mugikortasunaren web-atariko argitalpen
kopurua urtean
Bidalitako prentsa-ohar kopurua
Jardunaldian parte hartu dutenen kopurua
Parte-hartze prozesuaren batez besteko
balorazioa
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6.3

Prozesu parte-hartzailea

Saila sortuta

Diagnostikoa

Mugikortasun Saila sortzea

Planteamendua

Bideratutako pertsona kopurua
Aurrekontua esleituta
Bilera kopurua/urtean
Egindako akordio kopurua/urtean
Saioen ospakizuna urtean
Parte-hartzaileen batez besteko kopurua
Urteko autoebaluazio-galdetegian
eskuratutako batez besteko balorazioa
Atxikitako zentro kopurua, guztizkoarekiko
Oinez edo bizikletaz eskolara egindako
lekualdaketen ehunekoa
Hezkuntza-komunitateak eskolabidearen gainean egindako batez besteko
balorazioa

6.2
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EBALUAZIO TRESNAK
HMJP honetan dauden proposamenak egoki garatzen direla bermatzeko, beharrezkoa
da jarraipen- eta ebaluazio-mekanismoak ezartzea. Helburu horretarako, hainbat tresna
proposatzen dira eta koordinatuta lan egin behar dute helburuak erdiesteko.
Hasteko, ezinbestekoa da Mugikortasun Mahaiari jarraikortasuna ematea Planaren parte-hartze
eta jarraipen tresna den heinean, horretarako egokitutako aurrekontuak onartuta. Era berean,
aldizka Planaren jarraipen- eta ebaluazio-txostena idaztea proposatzen da. Txostenean,
mugikortasun jasangarriko adierazleen joera laburtuko da, etorkizuneko agertokietan aurrez
ikusitako helburuak betetzen diren ala ez egiaztatuz. Urtean behin gutxienez, jarraipenaren
txosten ofiziala aurkeztu beharko da, Mugikortasun Mahaiko ordezkariekin batera egina.
Urteko txostenak planteatutako adierazle multzoa jaso beharko du, alde batetik, helburuak
betetzen direla ebaluatzeko eta, beste alde batetik, lerro estrategiko, neurri eta ekintzak
kontrolatzeko.
Planaren erdibidean (2025), berrikustea planteatzen da, betiere, helburuen betetze maila
ebaluatzeko. Banaketa modaleko inpaktu-adierazleak data horretarako kalkulatutakoaren
% 25era ez baldin badira iristen, Planaren neurriak aldatzeko, sendotzeko edo zabaltzeko
proposamenak egingo dira.
Berrikusketa eraginkorragoa izan dadin, eragin berezia izan dezaketen egoera jakin batzuen
inpaktuen azterketa espezifikoa egitea planteatzen da. Horrela, Planean aurrez ikusitako
helburuak lortzeko garaian eraginkorrenak izan diren neurrien aldeko apustua egingo da.
Jarraipen-adierazleei dagokienez, aurreko ataletan, Planaren helburuekin zerikusia dutenak eta
horien lerro estrategikoak zehaztu dira. Planaren erdibidean behintzat berrikustea planteatzen
da.
Neurriei eta ekintzei dagokienez, ahal den neurrian, bakoitzak adierazle bat izatea ere
planteatzen da. Adierazle horiek (inpaktuko deitutakoak) neurriaren exekuzio mailarekin daude
erlazionatuta (esaterako, oinezkoen oinarrizko sarearen egokitutako km kopurua, bidegorrien
km kopurua eta abar), eta administrazio bakoitzak egindako jarduerekin daude zuzenenean
lotuta.
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Neurrien fitxak
Zehaztutako helburuak lotzeko neurri egokienak aukeratzea prozesu honen emaitza da:

•

Bigarren pausoan, mugikortasun jasangarriaren arloan neurriek nazioarteko
esperientziarekin izan duten aurrerapena berrikusi eta kontrastatu da; hau da, arloan
probatutako eraginkortasuna duten neurri eta ekintza multzoa.

•

Bestalde, oso kontuan hartu dira udalerriaren ezaugarriak, eta bereziki, herritarrek,
erakundeek eta elkarteek mugikortasunaren arazoen aurrean duten iritzia eta irtenbide
posibleak.

•

Azkenik, neurketa-proposamenak eta ekintzak Udalaren antolaketa- eta finantzagaitasunera egokitu dira. Izan ere, udala oso garrantzitsua da Plana garatzeko garaian.

Jarraian, lerro estrategiko bakoitzerako neurriak datoz, ekintzen zehaztapena Planaren garapen
faserako utzita. Jarduera Programan azaldutako moduan, neurri bakoitzaren fitxan, hiru arlo
garrantzitsu laburtzen dira: neurriaren lehenespena, exekuzio-epea eta aurrekontua.

Diagnostikoa

Diagnostikoan antzemandako arazoarekin bat etorriz, lehen ideiak ezarri dira; baita
komenigarrienak diren neurrien hasierako aukeraketaren aurrerapena ere.

Planteamendua

•

Prozesu parte-hartzailea
Ekintza-plana
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE HONDARRIBIA
Nº Expte: 2018K1110001

1. LERROA. OINEZ EGINDAKO LEKUALDAKETAK SUSTATZEA

1.1. neurria. Oinezkoen bideen oinarrizko sarea
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Oinezkoen sare jarraitua, funtzionala eta gainerako kaleetatik bereizitakoa konfiguratzea;
bertan, oinezkoak izango dira protagonistak eta oinez ibiltzea erosoa, atsegina eta segurua
izango da. Sareak udalerriko ohiko helmuga nagusiak konektatu behar ditu eta lehendik
dauden egoteko eremuak edo eremu berriak aprobetxa ditzake.
2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Oinezkoen bide-sarearen trazadurak ekipamenduen eta zerbitzu publikoen, komertzioen,
topaguneen eta eremu berdeen kokapena du kontuan.
Oinezkoen bide nagusi gisa adierazitako kaleetako esku-hartzeak oso garrantzitsuak dira,
hauek barne hartuta: espaloiak zabaltzea, zatiak oinezkoentzat bihurtzea edo erabilera
partekatuko kaleak sortzea oinez ibiltzeko baldintza onetan, betiere, motordun
lekualdaketak ordezkatzearen alde eginez eta oinez ibiltzea erakargarriagoa eta erosoagoa
bihurtzen duten zuhaitzak nahiz hiri-altzariak barne hartuz. Sekzioaren eta erabileren
arabera, gutxienez 3 metroko oinezkoen zabalera librea hartu behar da aintzat Jaizkibel,
Baserritar, Kosta kaleetan eta Harresilanda eta Donosti kaleen zati batzuetan.
Nabarmendu beharrekoa da oinezkoen ibilbide-sarea hobetzen duten ekintzek, askotan,
trafikoa lasaitzen eta bizikleten erabilera hobetzen laguntzen dutela, eta bide-sarea beste
era batera ulertzearekin lotzen dira.

Hauek dira ekintza nabarmen batzuk:
- Portuko kaleak oinezkoentzako bihurtzea hainbat fasetan
- Koexistentziako kaleak sortzea
- Jaizkibel Etorbidean espaloia zabaltzea
- Baserritar Etorbidean espaloia zabaltzea
- Kosta kalean espaloia zabaltzea
- Oinezkoen sareko eta ohiko sareko informazio-panelak ezartzea
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1. LERROA. OINEZ EGINDAKO LEKUALDAKETAK SUSTATZEA

Planteamendua
Diagnostikoa

Eraldaketa-iradokizuna Harresilanda kalean

Prozesu parte-hartzailea
Ekintza-plana

Eraldaketa-iradokizuna Jaizkibel kalean
3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

▪
▪
▪
▪
▪

1.2. neurria. Erosotasuna hobetu eta iragazkortasuna handitzea
1.3. neurria. Irisgarritasun unibertsala hobetzea
3.2. neurria. Bidegorri-sarea osatzea
5.2. neurria. Bide-sarearen kontzepzio berria
5.3. neurria. Trafiko lasaitzeko eremuak ezartzea

4. JARRAIPEN ADIERAZLEAK

Egokitutako oinezkoen bide nagusien metroak
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA

bi ikur:

ERTAINA

LEHENTASUNA

EXEKUZIO EPEA

KALKULATUTAKO
KOSTUA

●●●

■■

€€€

hiru ikur: ALTUA / LUZEA
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1. LERROA. OINEZ EGINDAKO LEKUALDAKETAK SUSTATZEA

1.2. neurria. Oinezkoen iragazkortasuna hobetzea
1. NEURRIREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Kale batzuk oinezkoentzako oztopoa dira, motordun trafikoak duen intentsitatea, abiadura
edo diseinua dela eta. Neurri honen ekintzek oinezkoen gurutzatzeko eremu kopurua
handitu nahi du; era berean, lehendik daudenen diseinua ere hobetu edo gurutzatzeko
oztopoak ezabatu nahi ditu.
2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Bideak, maldek edo beste elementu batzuek oinezkoen sarean etenaldiak sortzen
dituztenean, zeharkako iragazkortasunaren hobekuntza zenbait ekintzaren bidez lor
daiteke: oinezkoen 28 pasabide berri sortzea (gehienetan, goratuta), babeslekuak edo
oinezkoen babesguneak sortzea bidegurutze zabaletan, semaforoen denborak murriztea
(oinezkoek itxarotekoak), edo bidegurutzeetan belarriak sortzea.

Oinezkoen mugikortasunerako mugatze-hesiak kentzeko iradokizuna
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1. LERROA. OINEZ EGINDAKO LEKUALDAKETAK SUSTATZEA

Planteamendua
Diagnostikoa
Prozesu parte-hartzailea
Ekintza-plana

Amuten eta Mendelun oinezkoentzako hobekuntzak iradokitzea
3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

▪
▪
▪

1.1. neurria. Oinezkoen bideen oinarrizko sarea
1.3. neurria. Segurtasuna eta irisgarritasun unibertsala hobetzea
2.3. neurria. Eskola-inguruak hobetzea

4. JARRAIPEN ADIERAZLEAK

Oinezkoen pasabideen arteko distantzia
Hobetutako bidegurutze kopurua (babeslekuak, belarriak sortzea, itxaron-denbora
murriztea)
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA

bi ikur:

LEHENTASUNA

●●●
ERTAINA

EXEKUZIO EPEA

KALKULATUTAKO
KOSTUA

■■

€€

hiru ikur: ALTUA / LUZEA

111

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

1L

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE HONDARRIBIA
Nº Expte: 2018K1110001

1. LERROA. OINEZ EGINDAKO LEKUALDAKETAK SUSTATZEA

1.3. neurria. Irisgarritasun unibertsala hobetzea
1. HELBURUA ETA NEURRIAREN JUSTIFIKAZIOA

Eremu publikoetan oztopo arkitektonikoak kentzea eta kaleak eraldatzea espaloietan,
pasabideetan, bidegurutzeetan eta abarretan irisgarritasunaren legedia betetzeko.
Oinezkoen ibilbideek, nagusietatik hasita, 2010eko VIV/561/2010 Arauan ezarritakoa bete
behar dute (gutxienez 1.80 m-ko zabalera librea, 2.20 m baino baxuagoa ez den altuera
librea, isolatutako mailarik eta irtengunerik gabe, zeharkako malda gehienez % 2koa,
luzetarako gehieneko malda % 6koa eta abar), baita Irisgarritasuna eta 68/1997 Dekretua
Sustatzeko 1997ko 20/1997 Legean ezarritakoa ere, Euskal Autonomia Erkidegoan
indarrean dagoena, Estatukoa baino mugatzaileagoa, gutxieneko zabalera librea 2 m-koa
baita.
2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Dagoeneko idatzitako Irisgarritasun Planak jasota ditu konpondu beharreko puntuen
identifikazio osatua eta proposatutako irtenbideak, aurrera eraman beharrekoak. Hauek
dira: beheratzeak, oinezkoen pasabideak margotzea, oinez hautemateko zoladura,
oztopoak ezabatzea, autobus-geltokiak egokitzea, txorkoak konpontzea, barandak
ezartzea eta abar. Aipatutako Irisgarritasun Planak 2,4 milioi euroko exekuzio-aurrekontua
kalkulatu du irisgarritasun-hobekuntzetan, gastua hiru laurtekotan banatzea proposatuta
(848.000€, 900.000€ eta 707.000€). Ikastetxeetarako eta beste ekipamendu batzuetarako
sarbideak egokitzea, baita oinezkoen erosotasuna eta iragazkortasuna hobetzea ere, neurri
horrekin daude lotuta, baina dagokion fitxan garatzen dira.

3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

▪
▪

1.2. neurria. Oinezkoen erosotasuna hobetu eta iragazkortasuna handitzea
2.3. neurria. Eskola-inguruneak hobetzea

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Espaloi irisgarrien metro linealak / hiriko bide-sarearen gaineko %
Irtenbidea emandako oinezkoen oztopo puntual kopurua
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
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bi ikur:

LEHENTASUNA
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KALKULATUTAKO
KOSTUA
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€€€

ERTAINA

hiru ikur: ALTUA / LUZEA

Diagnostikoaren laburpena, prozesu parte-hartzailea eta ekintza-plana

1L

1. LERROA. OINEZ EGINDAKO LEKUALDAKETAK SUSTATZEA

1.4. neurria. Landa-bideak eta bidexkak hirigunearekin konektatzea
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Lehendik dauden bideek edo bidexkek hiriguneko oinezkoen sarearekin edo bizikleten
sarearekin konektatu behar dute bide edo ibilbide horien erabilera sustatzeko.
2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Diagnostikoa
Prozesu parte-hartzailea

Bidexken eta landako bideen eta hirigunearen arteko harremanetako puntuak hobetzea
proposatzen da, batez ere, oinezkoen sarearekin lotuta, betiere, bidegurutze seguruak eta
erosoak, eta bide horien erabilera erraztuko duten seinaleztapen zuzena bermatuz. Lehen
ekintza honako hau izan liteke: hirigunearen eta campingaren artean oinezkoen eta
bizikleten konexioa hobetzea, GI-3440/Labreder kalea biribilgunaren erreformarekin
zerikusia duena. Era berean, bideak bide-zorua hobetuz konpontzea pentsatu da.
Horretarako, Udalak Gipuzkoako Foru Aldundiaren landako bideetarako laguntzadeialdietara jo dezake.

Planteamendua

Udalerriak seinaleztatutako bideak ditu: Donejakue Bidea eta GR, Talaia bidexka, Badiako
Bidea eta udal “Xendak”. Era berean, errepide txikiak ere badaude, eta horiek txangozaleek,
eta baserrietako eta hirigunetik kanpoko etxebizitzetako bizilagunek oinez edo bizikletaz
ibiltzeko erabiltzen dira. 70 kilometro bide inguru mantentzen ditu Udalak Behemendirekin
elkarlanean, urtean bi sastraka-kentze eginez. Bide horiek Guadalupeko ermita dute
erreferentzia-puntu, edo zenbait mugarritatik pasatzen dira: itsasargia, Artzuko errota,
Jaizkibelgo padurak eta abar. Hala eta guztiz ere, hirigunean seinaleztapena urria da eta
bidearekiko konexio-puntuak ez daude oinezkoen eta bizikleten mugikortasunerako
egokituta.

Ekintza-plana

Oinezkoentzako bidea hobetzeko iradokizuna Akartegi Auzoak Torreko Aldaparekin duen
topagunean
3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

▪
▪
▪

1.1. neurria. Oinezkoen bide nagusien oinarrizko sarea, sare jarraitua eta funtzionala
3.1. neurria. Lehendik dauden bidegorriak birmoldatu eta hobetzea
5.2. neurria. Bide-sarearen kontzepzio berria

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Bidexken/bide irisgarrien km-ak
Landako bideek hiri-eremuekin dituzten eta hobetu diren konexio konexio kopuruak
LEHENTASUN
EXEKUZIO EPEA
A
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
●
■■
Ikur bat: BAXUA / LABURRA
Bi ikur:
ERTAINA
Hiru ikur: ALTUA / LUZEA

KALKULATUTAKO
KOSTUA
€€
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2. LERROA. EREMU PUBLIKOAREN EGOTEKO KALITATEA HOBETZEA

2.1. neurria. Egoteko eremu berriak sortzea
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Hondarribiak egoteko oinezkoen zenbait eremu ditu, batez ere plazak, parkeak eta
pasealekuak. Hala eta guztiz ere, gutxi dira eta pilatuta daude. Eremu batzuek erabilera
anitzetara, topaketara, egotera eta jolasera bideratutako lekuak behar dituzte, betiere
paisaia-kalitatea eta ingurumen-erakargarritasuna irabaziz.
2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Egoteko eremuak sortzeko bi esku-hartze mota iradokitzen dira: ekintza arinak pintura eta
altzari sinpleekin, eta berrurbanizazio-ekintzak zoladurarekin, zuhaiztiekin eta hiriko
zerbitzu guztiekin.

Hauek dira proposatutako lekuak eta ekintzak:
- Aparkatzeko plazak oinezkoen erabilera handiko kaleetan, Zuloaga kalean, esate
baterako. Egoteko, jolaserako edo ostalaritzako terrazetarako leku gisa egokituta
egon daitezke. Horrela, espaloiak libre geratuko lirateke, Portua auzoa
oinezkoentzat bihurtzen ez den bitartean.
- Trafikoak gutxiegi erabilitako eremuak, esate baterako, Baserritar etorbidean eta
Sabin Arana kalean asfaltatutako gehiegizko azalera erakusten duten erabilerarik
gabeko triangeluak. Horiek espaloi zabaltze eta birnaturalizazio osatu gisa finka
daitezke, edo kostu baxuko esku-hartze gisa gera daitezke pinturarekin eta
altzariekin.
- Zumarkaleko aparkalekua egoteko eta ingurumenerako berreskuratzea, Gernikako
Arbola Plazaren (Minasoroeta kalearen zatia oinezkoentzat bihurtzeari esker) eta
baratzen arteko hiri-parke gisa.
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2. LERROA. EREMU PUBLIKOAREN EGOTEKO KALITATEA HOBETZEA

Planteamendua
Diagnostikoa

Zumarkaleko aparkalekuaren eraldaketa-iradokizuna

Prozesu parte-hartzailea
Ekintza-plana

Erabilerarik gabeko eremuaren eraldaketa-iradokizuna Baserritarren etorbidean
3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

▪

2.2. neurria. Erakargarritasuna, hautematen den segurtasuna eta ingurumenkalitatea hobetzea

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Sortutako egoteko eremuen m2-ak
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA

bi ikur:

LEHENTASUNA

EXEKUZIO EPEA

KALKULATUTAKO
KOSTUA

●●

■■

€€

ERTAINA

hiru ikur: ALTUA / LUZEA
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2. LERROA. EREMU PUBLIKOAREN EGOTEKO KALITATEA HOBETZEA

2.2. neurria. Erakargarritasuna, hautematen den segurtasuna eta ingurumenkalitatea hobetzea
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Oinez ibiltzea sustatzeak, oinezkoen sarearen irisgarritasuna eta funtzionaltasuna behar
izatez gain, neurri handi batean, eremuen erakargarritasunaren, segurtasunaren pertzepzio
subjektiboaren eta ingurumen kalitatearen araberakoa da.
Paisaia, zuhaitzak eta hainbat leku enblematiko dira Hondarribiaren indarguneak, baina era
berean, badira kaltetuta dauden, edo ilunak eta desatseginak diren puntuak ere.
2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Neurriaren bidez, egun egoera txarrean dauden, erosotasun-gabezia sentsazioa eragiten
duten edo ohiko ibilbideetan saihestu ohi diren lekuak izaten diren Hondarribiko hirieremuetako diseinua, ikusgarritasuna eta baldintza materialak hobetu nahi dira, partehartze prozesuetan bizilagunek identifikatu duten moduan.
Helburua erdiesteko, beharrezkoa da argiteria-gabeziari, edo ikuspegia edo zaintza
naturala eragozten duten trabei konponbidea jartzea, edo besterik gabe, kaltetze materiala
konpontzea eta paisaia-kalitatea hobetzea. Zuhaitzak mantendu egin behar dira, eta bideko
zati batzuetan, baita ugaritu ere.

Hauek dira aurrez ikusitako ekintzak:
- Eremu ilunak edo degradatuak egokitzea eta oinezkoentzako eremuak argiztatzeko
tamaina, diseinu eta kokapen egokiko led argiteria instalatzea, uniformetasun
egokiarekin eta argi difuso eskasarekin.
- Hesiak kendu eta lorategien ikusizko iragazkortasuna hobetzea, ezkutatutako lekuak
eta eremu publikoarekin kontaktuan dauden leku ilunak saihestuz.
- Zuhaitzak eta lore- eta zuhaixka-landareak landatzea irizpide sentsorialarekin eta
pertzeptiboarekin.
- Itxitura opakoak gardenekin ordezkatzea instalazio eta ekipamendu publikoetan,
kiroldegian, esate baterako.
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2. LERROA. EREMU PUBLIKOAREN EGOTEKO KALITATEA HOBETZEA

Planteamendua
Diagnostikoa

GI-3440 gurutzatzen duen beheko oinezkoen pasabidea egokitzeko iradokizuna

Prozesu parte-hartzailea
Ekintza-plana

Soroetagain kalean eremu berde txikien birmoldaketa-iradokizuna
3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

▪
▪

1.1. neurria. Oinezkoen bide nagusien oinarrizko sarea, sare jarraitua eta funtzionala
2.3. neurria. Eskola-inguruneak hobetzea

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Irtenbidea emandako leku ez-segurutzat jotako leku kopurua
Landatutako zuhaitz kopurua
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA

bi ikur:

LEHENTASUN
A
●●●
ERTAINA

EXEKUZIO EPEA
■■

hiru ikur: ALTUA / LUZEA

KALKULATUTAKO
KOSTUA
€
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2. LERROA. EREMU PUBLIKOAREN EGOTEKO KALITATEA HOBETZEA

2.3. neurria. Eskola-inguruneak hobetzea
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Egoteko segurtasuna, erosotasuna eta erakargarritasuna eskaintzea ikastetxeetarako
sarbidetik hurbil dauden eremuetan, haurren beharrei arreta berezia eskainiz.
2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Neurriak bermatu behar du eskola-inguruak, eta bereziki sarbideak eta ikastetxeko atea eta
hurbileneko espaloietarako bideak seguruak izan daitezela. Udaltzainak segurtasuna
zaintzen du puntako orduetan, baina hirigintza eta arkitektura egokiak eguneko 24 orduetan
egin dezakete hori. CaminoEscolarSeguro.com helbidean, DGTk gomendio-gidak ditu.
Jarduera batzuk nabarmentzen dira: eskola-inguruko kaleetan trafikoa mugatzea,
oinezkoen eremuak zabaltzea, trafikoa arintzeko gailuak ezartzea, gaineko pasabideak eta
abar. Ekintzak aurrez ikusi dira Hondarribiko ikastetxe guztien inguruan:
- B. Juaristi kalea oinezkoentzat bihurtzea Ama Guadalupekoaren (haur hezkuntza)
inguruan
- Goratutako oinezkoen bidegurutzeak Sabin Aranan, Egiluze inguruan
- Goratutako bidegurutzea sortzea Jaizkibelen, T.Satarka-ren alboan
- Errebellin kaleko aparkalekua berrordenatzea, T.Biteriren alboan
- Oinezkoen bidegurutzea eta koexistentziako kalea T.Bordari inguruan eta bigarren
hezkuntzan
- Ama Guadalupekoaren (bigarren hezkuntza) inguruaren egoteko lekua hobetzea
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2. LERROA. EREMU PUBLIKOAREN EGOTEKO KALITATEA HOBETZEA

Planteamendua
Diagnostikoa

▪
▪
▪
▪

Prozesu parte-hartzailea

Hobekuntzen iradokizuna eskola-inguruetan
3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

1.1. neurria. Oinezkoen bideen oinarrizko sarea
1.2. neurria. Oinezkoen erosotasuna hobetu eta iragazkortasuna handitzea
1.3. neurria. Segurtasuna eta irisgarritasun unibertsala hobetzea
6.6. neurria. Ikastetxeetara joateko eskola-bide seguruak erraztea

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Irabazitako eskola-bide edo eskola-ingurune seguru kopurua

Ikur bat: BAXUA / LABURRA

bi ikur:

EXEKUZIO EPEA

KALKULATUTAKO
KOSTUA

●●●

■■

€€

ERTAINA

hiru ikur: ALTUA / LUZEA
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3. LERROA. BIZIKLETEN MUGIKORTASUNA SUSTATZEA

3.1. neurria. Lehendik dauden bidegorriak birmoldatu eta hobetzea
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Egungo bizikleten azpiegituraren funtzio- eta diseinu-gabeziei konponbidea ematea:
segurtasun- eta erosotasun-gabezia ibilbideetan, jarraitutasunik ezak, bidegurutze ez
seguruak eta abar, betiere, Bidegorri sarea osatzeko 3.2. neurriaren arabera zati berriekin
osatzen den bidegorri-sareko eskeman txertatu eta egokitzeko.
2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Lehendik dauden zati batzuek ez dituzte hobekuntza nabarmenak eskatzen (beltzez), baina
egokitzapen berria behar duten zatien gainean hiru jarduera mota (gorriz) hartu dira aintzat:
- Bidegorriaren tipologiaren aldaketa, bizikletak bide-sarean duen tokia aldatuz.
- Bizikletaz ibil daitekeen eremuen egokitzapena eta seinaleztapena.
- Eten laburren errematea eta bidegurutzeen hobekuntza.
Zehazki, lehendik dauden bidegorri zatietan, ekintza hauek proposatzen dira:
- Bizikleten erabilera hobetzea Kostan eta Santa Engrazia kalean, espaloia zabaltzea
aprobetxatuta
- Baserritarren etorbideko bidegorriaren erreforma Kopa-Abarka zatian,
koexistentziako kaleak sortzea aprobetxatuz ekintza arinekin
- Harresilanda kalean bizikleten erabilera hobetzea, plataforma bakarrarekin
koexistentziako kalea sortzea aprobetxatuz.
- Puntala kalean eta Bidasoa ibilbidean bidegorria egokitzea
- Aldian behingo arazoei konponbidea ematea, esate baterako, S. Juan de Dios plazan
eta Txiplaon
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3. LERROA. BIZIKLETEN MUGIKORTASUNA SUSTATZEA

Planteamendua

3.2. neurria. Bidegorri-sarea osatzea
5.2. neurria. Bide-sarearen kontzepzio berria

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Berritu beharreko eta irtenbidea emandako bidegorri sarearen ehunekoa
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
bi ikur:

●●●
ERTAINA

EXEKUZIO EPEA

■■

KALKULATUTAKO
KOSTUA

€€

hiru ikur: ALTUA / LUZEA

Ekintza-plana

Ikur bat: BAXUA / LABURRA

LEHENTASUNA

Prozesu parte-hartzailea

▪
▪

Diagnostikoa

Kostan eta Santa Engrazia kalean bizikleten erabilera hobetzeko iradokizuna, espaloia zabalduz eta
galtzada estutuz, horrela, bizikletak kale lasaian errazago txertatuko dira
3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

121

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

3L

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE HONDARRIBIA
Nº Expte: 2018K1110001

3. LERROA. BIZIKLETEN MUGIKORTASUNA SUSTATZEA

3.2. neurria. Bidegorri-sarea osatzea
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Hondarribiak bizikleta hiriko eta hiri arteko garraiobide gisa erabiltzeko ezaugarri egokiak
ditu. Udalak urteak daramatza batez ere periferia zeharkatzen duen, loturarik gabeko zatiak
dituen eta hirigunearekin konektagarritasun baxua duen tokiko bidegorri-sarea garatzen.
Hori dela eta, bizikletaren erabilera maila, gora doan arren, baxua da oraindik ere eta ez da
barneko banaketa modalaren % 1era iristen. Bidegorri-sare jarraitua, funtzionala eta osatua
bizikletaren ohiko erabilera sustatzeko oinarrizko baldintza da, batez ere, erabiltzaile
ahulenentzat eta sor daitekeen eskaerarentzat.
2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Proposamenak lehendik dauden bidegorri zatiak barne hartzen ditu eta zati berriak sortzea
planteatzen du sarea eredu mistoarekin osatzeko: motordun trafikotik bereizitako zatiekin
beharrezkoa denean eta galtzadan txertatutako zatiak posible denean. Bideko espazioa
berriz banatzeko neurrien, trafikoa lasaitzeko neurrien eta txertatzeko formula anitzen
konbinazioak ezartzea ahalbidetzen du. Sarearen trazadura bizikleten lekualdaketetako
gogo-lerroetan oinarritzen da, bidaia-erakarleen kokapenetik abiatuta. Iparra-hegoa hiru
ardatz ditu, baita hainbat interkonexio ere.

Ekintza nagusiak sarea osatzeko zati berrien sorreran oinarritzen dira:
- Bidegorria Donostia kalean
- Bizikleten erabilera hobetzea Baserritar Etorbidean
- Bizikleten erabilera hobetzea Jaizkibel Etorbidean
- Bizikleten erabilera hobetzea Sabin Arana kalean
- Bidegorria N-638 errepidean
- Bidegorriaren jarraipena, Bidasoa Ibilbidetik abiatuta
- Bizikleten erabilera hobetzea Nestor Basterretxean
- Bizikleten erabilera hobetzea Juan Inazio Iztueta kalean
- Bizikleten erabilera hobetzea Ttarrattenean
- Bizikleten konexioa Mendelu eta Irunekin
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3. LERROA. BIZIKLETEN MUGIKORTASUNA SUSTATZEA
Nabarmendu beharrekoa da azken jarduera hori ez dela soilik udalaren konpetentzia, eta
Mendeluko Iparra Eskapatxulo Plan Berezian (HBPB) dagoela aintzat hartuta Zubi Musu
erreka erriberaren bidez, GI-636 beheko pasabidea eta Irungo Zubi Musu biribilgunerako
irteera barne.

Planteamendua
Diagnostikoa
Prozesu parte-hartzailea

Bizikleten erabilera hobetzeko iradokizuna Jaizkibel etorbidean

Ekintza-plana

Bidasoa Ibilbideko zatian bereizitako bidegorriaren jarraipen-iradokizuna
3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

▪
▪
▪

5.1. neurria. Hiria 30 km/h
5.2. neurria. Bide-sarearen kontzepzio berria
5.3. neurria. Trafikoa lasaitzeko eremuak ezartzea

4. JARRAIPEN ADIERAZLEAK
Proposatutako eta exekutatutako bidegorri-sarearen ehunekoa
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA

bi ikur:

ERTAINA

LEHENTASUNA

EPEA

KALKULATUTA
KO KOSTUA

●●●

■■

€€

hiru ikur: ALTUA / LUZEA
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3. LERROA. BIZIKLETEN MUGIKORTASUNA SUSTATZEA

3.3. neurria. Iragazkortasuna eta tokiko bide-sarearen segurtasuna hobetzea
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Bidegorriak oinarrizko sarera eta bidaia-sortzaile nagusietara sar daitezen bermatzeko,
beharrezkoa da iragazkortzea eta tokiko edo bigarren mailako bide-sarea egokitzea.
Horretarako, oinarrizkoa da kale horietan motordun trafikoaren intentsitatea murriztea,
abiadura mugatzea eta ahal den neurrian bizikletentzako zirkulazioa ahalbidetzea norabide
bikoitzean , betiere, itzulinguruak murriztu eta maldak gutxitzeko helburuarekin. Era
berean, beharrezkoa da galtzada bizikleten zirkulaziorako egokitzea kostu baxuko
seinaleztapeneko esku-hartzeen bidez.
2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Hondarribiko hirigunean tokiko izaerako kaleak nagusitzen dira. Bertan, motordun
trafikoaren intentsitateak eta abiadurak egokiak dira galtzada bizikletekin partekatzeko.
Hala eta guztiz ere, kale asko norabide bakarrekoak dira. Horrek orientazioa eta
bizikletentzako ibilbide erakargarriena, zuzenekoena eta seguruena aukeratzea zailtzen
du. Hori dela eta, esku-hartze hauek proposatzen dira:
- “Bizitoki-kale” gisa arautzea proposatzen diren tokiko kaleetan (S-28,
Zirkulazioaren Araudi Orokorraren arabera), zirkulazioa aurkako noranzkoan
baimentzea proposatzen da arau orokor gisa. Kalean haurren jolasa baimenduta
dagoenez, txirrindulariaren segurtasuna ere bermatuta dago, baita sekzio
mugatuetan ere.
Bizikletentzako aurkako noranzkoa baimentzen duen seinaleztapena::

-

Kale biltzaileetan eta 30 Guneko erregimena duten zenbait tokitan (S-30, RGCren
arabera), abiadura eta intentsitatea bizitoki-kaleetan baino handiagoak baldin
badira ere, oinezkoek lehentasuna izango dute oraindik ere. Hori dela eta, oro har,
uste da egokia dela noranzkoaren kontrako zirkulazioa gaitzea, eta hala behar
izanez gero, seinaleztapen bereziarekin (bizikletaren eremua mugatzen duten
bideko markak), bereziki bidegurutzeetan.

Bizikleten norabidearen kontrako zirkulazioaren adibidea 30 Gunean (Errenteria) eta Troyes-en (Frantzian)
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3. LERROA. BIZIKLETEN MUGIKORTASUNA SUSTATZEA
-

Kaleetan 30 km/h-ko abiaduran: intentsitatearen arabera, norabidearen kontrako
zirkulazioa baimendu liteke, edo sendotu, kontrako noranzkoan errei espezifikoa
gaituta.

Norabidearen kontrakoaren adibidea motordun noranzkoan bide mistoarekin, 30 kalean (Errenteria)

Planteamendua
Diagnostikoa

-

Tokiko bide-saretik paseko trafikoa saihesteko, bizikletarentzako bidearen
iragazkortasuna bermatuz, piboteak edo loreontziak erabiltzea proposatzen da
ibilgailuen pasea saihestuz, eta de facto kaleak irteerarik gabeko kale bihurtuz.

Jarduera-proposamena Masti kalean

Prozesu parte-hartzailea
Ekintza-plana

3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

▪

5.3. neurria. Trafiko lasaitzeko eremuak ezartzea

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Txirrindularien zirkulazioa kontrako noranzkoan duten kaleen %
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA

bi ikur:

LEHENTASUNA

ERTAINA

●●●

EXEKUZIO EPEA

KALKULATUTAKO
KOSTUA

■■

€€

hiru ikur: ALTUA / LUZEA
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3. LERROA. BIZIKLETEN MUGIKORTASUNA SUSTATZEA

3.4. neurria. Bizikleten aparkalekua eta zaintza erraztea
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Aparkaleku erosoa eta segurua izatea, bai lekualdaketen jatorrian, bai helmugan,
ezinbesteko baldintza da bizikletaren erabilera normalizatua bermatzeko. Aparkalekuen
modalitate desberdinen egungo eskaintza ez da nahikoa. Neurriaren helburua kalitateko
aparkalekuak eta kopuru egokian eskaintzea da.
2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Ekintzak hiru alortan proposatzen dira: ohiko aparkaleku-eskaintza ohiko helmugetan
zabaltzea, iraupen luzeko bizikletentzako aparkaleku- eta zaintza-alternatibak ezartzea,
jatorrian eta helmuga zehatzetan lapurreten eta euriaren aurrean aparteko babesa
eskaintzeko, eta eraikin berrietan kalean bizikletak zaintzeko eremua hornitzea bermatuko
duen testuinguru legala garatzea.

3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

▪
▪

3.1. neurria. Lehendik dauden bizikleten bideak birmoldatu eta hobetzea
3.2. neurria. Bidegorri-sarea osatzea

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Aparkaleku-plaza kopurua bide-sarean
Aparkaleku-plaza kopurua ekipamendu publikoetan
Plaza kopurua garaje pribatuetan
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA
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LEHENTASUNA

EXEKUZIO EPEA

KALKULATUTAKO
KOSTUA
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ERTAINA

hiru ikur: ALTUA / LUZEA
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3.5. neurria. Bizikleta-autobusa intermodalitatea sustatzea
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Planteamendua

Bizikleta eta garraio publikoaren erabilera partekatua da bi garraiobideen konbinazio
adimentsua. Elkarrekin askoz ere lehiakorragoak dira; izan ere, geldialdien eta geltokien
estaldurak nabarmen egin du gora (bizikletaz azpiegitura irisgarria 5-10 min-ko tartean
dagoena eta oinez denbora bera eginez dagoena aintzat hartuz gero, aukerak 9z
biderkatzen dira). Bestalde, bizikletak distantziak gaindi ditzake bere ohiko ekintzaerradiotik harago, betiere, garraio publikoarekin konbinatzen baldin bada.

Diagnostikoa

Hondarribiaren kasuan, bizikleta-autobusa intermodalitatea hiru ardatz osagarriren bidez
sustatu behar da:
- Sarbide erosoa eta segurua autobus-geltoki estrategikoetara.
- Bizikleten aparkaleku babestua geltoki horietan.
- Bizikleten garraioa autobusetan

BABESTUTAKO BIZIKLETEN APARKALEKUAREN ADIBIDEA AUTOBUS GELTOKIAN (OÑATI)

Bestalde, autobusetan bizikletak garraiatzea irtenbide interesgarria izan ohi da; hala ere, ez
da hain irisgarria autobusetan bizikletak sartzeko edukiera mugatuta dagoelako.
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Ekintza-plana

Foruen etorbidea-Arroka, Foruen etorbidea 3 geltokietan bizikleten aparkalekua gaitzea
proposatzen da, eta Sabin Arana-Ama Guadalupekoko aparkalekua hobetzea (ikus 4.2.
neurria, kokatzeko). Bizikleten aparkalekuek estalita egon beharko dute, eta ahal den
neurrian, zainduta, ikusteko modukoa eta irisgarria den lekuan.

Prozesu parte-hartzailea

2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA
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3. LERROA. BIZIKLETEN MUGIKORTASUNA SUSTATZEA
Hiri arteko autobusak:
Bidaiarien garraio publikoko araudi bateratuak, Gipuzkoako Garraioko Lurralde Agintaritzak
onartu eta Mugi Sistemarekin bat egindako emakidadun guztiek aplikatu beharrekoak,
autobusetan bizikletak garraiatzeko aukerak handitzen ditu. Horren arabera, bizikleten hiri
arteko garraiorako sarbidea kasu hauetan ahalbidetuko da:
1. Bizikletak tolestuta: tolestutako bizikleten sarbidea onartzen da Lurraldebuseko
zerbitzu guztietan.
2. Ohiko bizikletak: Ohiko bizikleten sarbidea onartuko da maletategia duten
autobusekin Lurraldebus zerbitzuak eskaintzen direnean. Maletategian joan
beharko dute bizikletek. Era berean, bizikletak linea guztietan onartuko dira, betiere,
bizikleta ontziratzeko unean, zutik dagoen pertsona kopuruak ez baldin badu
ibilgailuan baimendutako oinezko pertsonen gehienezko kopuruaren % 60
gainditzen. Geltoki bat baino gehiago duten udalerrietan, ohiko bizikletak bidaiariak
igotzeko hiriguneko azken geltokian ontziratu beharko dira.
Hiriko minibusa:
Hondarribitik beste udalerrietara lekualdatzeko izateaz gain, bizikleta-autobusa
intermodalitateak balio izan dezake txirrindulariek auzo altuetako maldak saihets ditzaten,
bizikleta aurrez ikusitako udal-minibusean garraiatuz. Linea horretan bizikleten sarbidea
ordutegi-mugarik gabe baimentzea proposatzen da, betiere, dituen ezaugarriengatik
ibilgailuan nahikoa espazio fisiko baldin badago. Era berean, minibusari kanpoaldean
bizikletak eramatekoa jartzeko aukera aztertzea proposatu da.

3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

▪
▪

3.4. neurria. Bizikleten aparkalekua eta zaintza erraztea
4.2. Bizikletarekin intermodalitatea hobetzea

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Autobusetara igotzen den bizikleta kopurua
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA
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KALKULATUTAKO
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hiru ikur: ALTUA / LUZEA
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3.6. neurria. Bizikleta udal-araudian txertatzea
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Arlo hauetan jardutea proposatzen da:
a. Bizikleta hirigintza-plangintzan txertatzea

Diagnostikoa

Udalaz gaindiko lurralde-antolakuntzako (PTP Donostialdea-Bidasoaldea, Bidegorrien LPS)
zehaztapenak betetzeaz gain, beharrezkoa da Hiri Antolakuntzako Plan Orokorreko (HAPO)
Komunikazioen Sistema Orokorren baitan HMJPn proposatutako bidegorria txertatzea,
eguneratuta.
Era
berean,
bizikletaren
beharrak
garapen-planteamenduaren
zehaztapenetan txertatu behar dira (Plan Plartzialak, Plan Bereziak eta azterketa-plan eta
araudi berri guztiak).

Planteamendua

Bizikleta garraiobide gisa arautzeko, ezinbestekoa da udaleko araudi-testuinguruan
txertatzea, bere beharrak hirigintza-araudian txertatuz eta mugikortasun-araudiak egokituz
seguruagoa eta erosoagoa izan dadin. Ildo horretatik, ezinbestekoa da mugikortasunarekin
lotutako araudia lehengo bide-hierarkiaren jasangarritasunari eta eremu publikoaren
banaketari lotuta birplanteatzea. Autoari eta zirkulazio-arintasunari eman zaion
protagonismo handia mugatu nahirik, eta aldi berean, oinezkoen eta bizikleten eskubideak
aitortuz eta babestuz.

Prozesu parte-hartzailea

Bizitoki-lursailetarako eta jarduera ekonomikoetako eta hornidura komunitarioko
lursailetarako garapen-planteamenduan, honako hauek aurrez ikustea proposatzen da:
gutxienez 1 eta 2 plaza/100 m2(t)-ko ekarpena (hurrenez hurren) bizikleten aparkalekurako,
beheko solairuan edo lur-arrasetik beherako solairuetan, edo hala behar izanez gero,
kanpoaldean, betiere, lotutako lursail librea baldin badu jabetzan.
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b. Bizikletak garapen berrietan zaintzea arautzea
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3. LERROA. BIZIKLETEN MUGIKORTASUNA SUSTATZEA
c. Bizikleta modu integralean txertatzea mugikortasunaren araudi berrian
Mugikortasunaren araudi berriaren atalean (gaur egun “trafikoarena” deitutakoa) bizikletari
buruzko atala txertatzea proposatzen da. Bertan, Ekintza Plan honetako 3.3 neurrian
idatzitakoen moduko irtenbideak bilduko dira. Horretarako, Gipuzkoako Foru Aldundiko
(2017) “Udal araudietan bizikleten mugikortasuna txertatzeko gomendio teknikoak” babestea
proposatzen da.

3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

▪

6.1. neurria. Mugikortasun Araudi Berria

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA
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4. LERROA. GARRAIO PUBLIKOA SUSTATZEA

4.1. neurria. Anezka-autobusa disuasio-aparkalekuetatik
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Diagnostikoa

Biteri kaleko aparkaleku periferikoetatik anezka-autobus linea proposatzen da Sabin Arana
Goiri kalea, Zuloaga kalea, Itsasargi kalea eta Foru kalea gurutzatuz. Linea norabide
bikoitzekoa izango litzateke eta Portuko oinezkoen eremu berritik pasatuko litzateke.
Gomendagarria litzateke puntako orduetan 10 eta 15 minutu arteko maiztasuna izatea, eta
zerbitzua goizeko 10:00etatik 22:00etara ematea. Ibilbidearen luzera 2,7 km-koa da. Hori
dela eta, ibilbidearen kalkulatutako denbora 12 minutukoa da. Autobusaren erabileraren
prezioa doakoa izango litzateke disuasio-aparkalekua ordaindu duten pertsonentzat.
Neurria modu esperimentalean ezar liteke ekainetik irailera bitartean. Zerbitzua urtean
zehar eskaintzea litzateke desiragarriena, baita asteburuetan ere.

Planteamendua

Hiri-eremuko irisgarritasuna nabarmen hobetuko duen hiriko autobus-linea ezartzea
aurrez ikusita dagoen arren, uste da egokia dela eskaintza osagarria izatea hiri-eremuko
erakargune nagusiekin (Portua eta hondartzak) periferia inguruko aparkalekuetatik
konektatzeko, batez ere udaldian. Horrela, eremu turistiko nagusietan aparkalekuen
eskaintza murriztu daiteke.

Proposatutako trazaduraren eskema:
Prozesu parte-hartzailea
Ekintza-plana

Interes turistikoko garraio-sistema erabiltzeko aukera ere badago, esate baterako, tren
turistikoa edo sabairik gabeko solairu bikoitzeko autobusa. Espainian mota horietakoen
esperientzia aitzindaria dago Cuencan eta Sitgesen:
https://www.abc.es/espana/castilla-lamancha/abci-tren-turistico-cuenca-prestaraservicio-fines-semana-precio-siete-euros201704031353_noticia.html
https://sitgesvida.com/entrafuncionamiento-nuevo-tren-turistico-sitges/
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4. LERROA. GARRAIO PUBLIKOA SUSTATZEA
Era berean, garraiobide modernoago eta ekologikoagoaren alde egiteko aukera dago;
esate baterako, TRENS B.V (https://www.trens.eu/) edo SOIOS (https://soios.nl) enpresek
merkaturatzen dituztenak.

3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

▪
▪
▪
▪

5.2. neurria. Bide-sarearen kontzepzio berria eta
5.3. neurria. Trafiko lasaiaren eremuak ezartzea
5.5. neurria. Periferiako aparkalekuak eta taldekatutakoak sortzea
5.6. neurria. Bide publikoan aparkatzearen kudeaketa

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Disuasio-aparkalekuetatik hondartzara eta Portura garraio publikoan joaten diren
erabiltzaileak.
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA
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4. LERROA. GARRAIO PUBLIKOA SUSTATZEA

4.2. Bizikletarekin intermodalitatea hobetzea
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Gaur egun, hiri-eremuko autobus-geltokien estaldura eskasa da. Neurri batean, hiriautobus linearen eskaintzak irisgarritasuna hobetzen diote eskualdeko autobus-geltokiei.
Geltoki nagusietan bizikleta-aparkalekuak gaitzea proposatzen da bizikleta-autobusa
erabilera konbinaturako, eta horrela, geltokien estaldura-erradioa handitzea.
Eskualdeko autobuseko hiru geltokitan klimatikoki babesteko sabaia duten estalitako o58 amarraleku jartzea proposatzen da:

Planteamendua

2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Diagnostikoa
Prozesu parte-hartzailea
Ekintza-plana
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4. LERROA. GARRAIO PUBLIKOA SUSTATZEA

Azken geltokian badaude bizikleten aparkalekuak, baina aparkaleku horiek sabaia izatea
litzateke egokiena, babes klimatikoa hobetzeko.
BIZIKLETEN APARKALEKUAREN ADIBIDEA AUTOBUS GELTOKIETAN:)

3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

▪

3.5. neurria. Bizikleta-autobusa intermodalitatea sustatzea

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Bizikleten aparkalekua duten geltoki kopurua
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA
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4. LERROA. GARRAIO PUBLIKOA SUSTATZEA

4.3. neurria. Landa eremuetan eskaintza hobetzea
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

2.000 pertsona inguru bizi da finkatutako hiri-eremutik kanpo eta garraio publiko
kolektiboko estaldurarik gabe. Gainera, landa-eremuen dentsitate baxua dela eta, zaila da
ekonomikoko jasangarria den autobus erregularreko linea ezartzea. Auto pribatuaren
alternatiba eskaintzea da helburua, autoarekiko mendekotasuna eta motordun trafikoaren
lekualdaketa kopurua murrizteko.

Zerbitzuak Gornutz-Montaña, Zimizarga, Arkolla eta Jaizkibelgo urbanizazioen eremua
estali behar du.

Zerbitzuaren prezioak soziala izan behar du; esate baterako, 3 euro joan eta etorriko
zerbitzua, eta tarifa finkoa aplikatuta, erabiltzaile bakoitzak egindako kilometrajea edozein
izanda ere.
Ibilbideak, ordutegiak eta maiztasunak lekualdaketetan -mediku-zentroetara egindako
bisitak- eta horniduretan -merkatuak, administrazio-zerbitzuak eta finantza-zerbitzuakbateragarritasuna bilatu nahian ezartzen dira, edo erabiltzaileak beste garraiobideekin bat
egin dezan, eskualdeko autobusen ordutegiekin egokituz.

Zerbitzua EkialdeBus eskualdeko autobus-sarearen oso zerbitzuaren alderdi gisa edo
Irungo Udalarekin batera eskaintzeko aukera aztertu beharko litzateke; izan ere, antzeko
proiektua du martxan.
ARGAZKIA: GOIERRAIALDEA ENPRESAREN ESKAERAREN ARABERAKO MINIBUSA ETA ESKAERAREN ARABERAKO GARRAIOA
GAZTELA ETA LEONEN
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Ekintza-plana

Bidaia sortzeko beharrezkoak diren erreserbak osatu ostean, Garraio Birtual Zerbitzua, era
berean, dagokion eragilearekin jartzen da kontaktuan. Zerbitzua eskaintzen duen bitartean
komunikazio telematikoa mantentzen du eta erabiltzaileari denbora errealean igortzen dio
beharrezko informazioa geltokietan dauden terminaletatik (ibilgailuaren iritsiera-ordua,
eskuragarri dauden plaza libreak -erreserbarik gabe- eta gertakari posibleak).

Prozesu parte-hartzailea

Zerbitzua malgua izan daiteke, bai ibilbideari dagokionez, bai ordutegiari dagokionez, eta
hauen artean aukera egin ahal izango da: atez ateko garraioa, jatorri eta helmuga ugari
dituen garraioa, ordutegi libre edo finkoekin.

Diagnostikoa

Udalerriko landa-eremuetan eskaeraren araberako garraio kolektiboko zerbitzua gaitzea
proposatzen da, eskaeraren araberako taxi- edo minibus-eskaintzan oinarrituta. Bertan,
bidaiaria aurretik zerbitzua kudeatzen duen enpresarekin edo eskaeraren araberako
Garraio Birtual Zerbitzuarekin jartzen da harremanetan; oro har, telefono bidez edo
mugikor-aplikazio bidez izan ohi da, zerbitzua adierazitako datan, orduan eta lekuan erabili
nahi dela berretsiz.

Planteamendua

2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA
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4. LERROA. GARRAIO PUBLIKOA SUSTATZEA
3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

▪

Hiri-autobus linea berria

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Eskaria / erabiltzaileak hilabeteen eta urtearen arabera
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA
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4. LERROA. GARRAIO PUBLIKOA SUSTATZEA

4.4. neurria. Garraio publikoarekin lotutako zerbitzuak eskaintzea
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Neurriaren helburua garraio publikoan erosketen edo ondasunen garraioaren dilema
konpondu edo arintzea da. Hori tokiko komertzioaren argudioa izan daiteke hiri-eremuan
aparkatzeko plazen eskaintza murriztearen kontra.
2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Kontsignak eremu publikoan eta ekipamendua gordetzeko eremua Mallorcako autobusgeltokian:

Diagnostikoa

Azken kasu horretan, era beran, erosketak etxera eramateko zerbitzua erraztu liteke
banaketako ibilgailu elektrikoen bidez.

Planteamendua

Garraio publikoko erabiltzaileek egin dituzten eta hiri-eremuan dauden bitartean berekin
eraman nahi ez dituzten erosketak gorde ahal izateko eremua gaitzea proposatzen da.
Hasteko, bi aukera daude: geltoki garrantzitsuenetako batean kontsignak gaitzea, edo
salgaiak banatzeko eremua gaitzea, hiri-eremuarekin batera kudea litekeena; hori
zamalanak hobetzeko eta ordenatzeko proposatzen da.

Prozesu parte-hartzailea
Ekintza-plana

3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

▪

5.7. neurria. Salgaien banaketa hobetzea

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Disuasio-aparkalekuetatik hondartzara eta Portura garraio publikoan joaten diren
erabiltzaileak.
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA

bi ikur:
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5. LERROA. BIDEEN, TRAFIKOAREN ETA APARKALEKUEN ANTOLAMENDUA

5.1. neurria. 30 km/h-ko hiria
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Hiri eremuko bide guztiek oro har 30 km/h-ko muga izanda, istripu-tasak eta trafikoko
istripuen larritasuna murriztu nahi da.
2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Sarbide nagusietan 30 km/h-ko abiadurako Hiria dela adierazteko seinalea ipintzen da. Era
berean, mugikortasun-araudian ezartzen da udalerriko hiriko bideetan baimendutako
gehieneko abiadura 30 km/h-koa dela, abiadura-muga desberdina ezartzen denean izan
ezik.
Puntu hauetan dagokion seinaleztapena ipintzea
proposatzen da:
-

Erribera-Behera kalea (biribilgunea Sabin Arana Goirirekin)
Harresilanda kalea (biribilgunea GI-3440rekin)
Santa Engrazia kalea
Kostako errepidea
Saindua kalea
Jaizkibel etorbidea
Labreder kalea

3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

▪
▪

5.2. neurria. Bide-sarearen kontzepzio berria
5.3. neurria. Trafiko lasaiaren eremuak ezartzea

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Araudia onartzea eta 30 Hiri gisa mugatutako eremua.
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA
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5. LERROA. BIDEAREN ANTOLAMENDUA, TRAFIKOA ETA APARKALEKUA

5.2. neurria. Bide-sarearen kontzepzio berria
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Prozesu parte-hartzailea

Epe ertainera bide-sareko egitura hau proposatzen da:

Diagnostikoa

Egungo zirkulazio-eskemari buruzko inpaktu handieneko esku-hartze hauek proposatzen
dira:
- Baserritar Etorbidea eta Donostia kalea hiritar ardatza, iparra/hegoa konexioaren
ardatz nagusi gisa
- Portuko eremutik paseko trafikoa saihestea
- Norabide bakarra Jaizkibel Etorbidean
- Minasoroeta kaletik Paseko trafikoa saihestea

Planteamendua

Bide-sarearen osaera berriak bi helburu ditu:
- Bide-sarearen eraginkortasuna hobetzea,
- Motordun trafikoaren fluxuak bideratzea molestia gutxien sortzen duen kaleetan eta
eremuetan
- Eremu sentsibleetan motordun trafikorik ez egotea
- Trafikoa lasaitzeko eremuak eta motordunak ez diren garraiobideen ibilbide
nagusietako sareak ezar daitezen erraztea.

Ekintza-plana

Epe luzera, Portuko oinezkoen eremuaren luzapenarekin (ikus 5.3 neurria) eta azaleran
aparkalekua kentzearekin (ikus 5.5 neurria) bat etorriz, Axular kalea, Bidasoa Ibilbidea eta
Bernat Etxepare kalea bideek osatutako zirkulazio-eraztuna sarbide mugatuko
koexistentziako kaleak izango dira.
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5. LERROA. BIDEEN, TRAFIKOAREN ETA APARKALEKUEN ANTOLAMENDUA

Zirkulazio-eskema berriaren iradokizuna eta epe laburrerako trafikoa mugatzea Portuan

Zirkulazio-eskema berriaren iradokizuna eta trafikoa mugatzea Minasoroeta kalean
3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

Neurria ondorengo neurriekin dago zuzenean lotuta:
▪ 1.1. neurria. Oinezkoen bide nagusien oinarrizko sarea, sare jarraitua eta funtzionala
▪ 3.2. neurria. Bidegorri-sarea osatzea
▪ 5.3. neurria. Trafiko lasaiaren eremuak ezartzea
▪ 5.5. neurria. Periferiako aparkalekuak eta taldekatutakoak sortzea
Neurria pixkanaka exekutatzeak beste neurriekin plangintza koordinatua egitea eskatzen
du egiturazko forma duten neurriak garatzeko, eta sinergia-efektuak aprobetxatzeko.
4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Bide nagusien, koexistentziako bideen eta oinezkoen bideen kilometroak.
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA
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5. LERROA. BIDEAREN ANTOLAMENDUA, TRAFIKOA ETA APARKALEKUA

5.3. neurria. Trafiko lasaiaren eremuak ezartzea
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Trafikoa lasaitzeko eremuak mugatzeak bizitoki-eremuetako abiadurak eta intentsitateak
jaistea du helburu horren bidez bideko segurtasuna areagotzeko, modu aktiboak
bultzatzeko eta egoteko kalitatea hobetzeko.
2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Kale biltzaileak, ahal dela, 30 gune gisa mugatuko dira; aldiz, tokiko kaleak koexistentziakale gisa (plataforma bakarra) konfiguratu eta “bizitoki-kale” gisa seinaleztatuko dira (S-28).

Diagnostikoa

Pixkanaka Portuko oinezkoen eremua / oinezkoek lehentasuna duten eremua handitzea
proposatu da, 2030. urtera arte 5 fase bereizita. Azkenerako, gainazaleko aparkalekua
kendu egingo litzateke.

Planteamendua

Bizitoki-etxadien barneko kaleak 30 gune edo S-28 gune gisa konfiguratuko dira (bizitokikalea). Aurreikuspenen arabera, udalerriko bide-sarean % 80 inguru lehentasun-erregimen
mota hau duen kalea izango da.

Prozesu parte-hartzailea
Ekintza-plana

Bertako kale lasaien diseinuak agerikoa izan behar du, abiadura baxuak eta oinez ibiltzeko
erosotasuna bermatzen dituzten eraikuntza-elementuekin, seinaleztapenaz eta
erregulazioaz harago joanda. Elementu horien artean, honako hauek nabarmendu behar
dira: sartzeko ateak, goratutako tranpalak dituzten gurutzeak, estutzeak eta burkoak.
Azkenik, adibide gisa “woonerf” erako kaleak hartzea iradoki dute.
Era berean, trafiko motordunarentzat tokiko bide-sarearen iragazkortasuna gutxitzea
planteatu dute kalea moztuta edo trafiko-noranzkoa alderantzikatuta.
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5. LERROA. BIDEEN, TRAFIKOAREN ETA APARKALEKUEN ANTOLAMENDUA

“Woonerf” erako diseinu-iradokizuna tokiko bideetarako

3. ERLAZIONATUTAKO NEURRIAK

▪

5.2. neurria. Bide-sarearen kontzepzio berria

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Trafiko bareko bideen kilometro kopurua
Oinezko kaleen kilometro kopurua
Kale lasaien eta oinezko kaleen %, bide-sare osoarekin alderatuta
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA
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5. LERROA. BIDEAREN ANTOLAMENDUA, TRAFIKOA ETA APARKALEKUA

5.4. neurria. Bidegurutzeen erreforma
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Bidegurutze eta elkarguneak dira trafiko-gatazka eta -istripu gehienak pilatzen diren
puntuak. Beharrezkoa da bidegurutzeak diseinatzeko garaian irizpideak berrikustea
erabiltzaile ahulenen (batez ere oinezkoak) segurtasuna eta erosotasuna hobetzeko.
2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Honako hauek dira irizpide nagusiak:
▪ Ikusgarritasun ona bermatzea.
▪ Abiadura baxuak bermatzea.
▪ Oinezkoentzako bidegurutzeak oinezkoen ibilbideekiko jarraipenarekin (zuzena).

Prozesu parte-hartzailea

Sustapen Ministerioaren “Trafikoa lasaitzea. Hiriko
mugikortasun-kultura
berrirako
urratsak”
eskuliburuak ditu jasota oinezkoen eta txirrindularien beharretara egokituta dauden
biribilgune trinkoak diseinatu ahal izateko parametroak:

Diagnostikoa

Diseinu txar batek bidegurutze birakarietan eragina
izaten du. Kasu gehienetan, abiadura handiko
arazoak, oinezkoentzako pasabideen gabezia /
gehiegizko atzeraemangunea eta gehiegizko
galtzada birakaria izaten dituzte. Hauek dira berritu
beharreko biribilgune nagusiak:
▪ GI-3440 errepideko biribilguneak.
▪ Jaizkibel etorbideko glorieta.
▪ Labreder kalea eta Baserritar etorbidea.
▪ Foru kalea eta Minatera ibilbidea.

Planteamendua

Bidegurutze eta elkarguneetako diseinua berrikusi beharra dago eta, bereziki,
mugigarritasun seguruaren eta jasangarriaren ikuspegitik bide-sare nagusikoak direnetan.

Ekintza-plana

3. ERLAZIONATUTAKO NEURRIAK

▪
▪

5.2. neurria. Bide-sarearen kontzepzio berria
5.3. neurria. Trafiko lasaiaren eremuak ezartzea

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Ezarritako irizpideekin erreformatutako bidegurutze eta oinezkoen pasabide
kopurua.
LEHENTASUN
EXEKUZIO EPEA
A

5. HENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA

bi ikur:

●●●
ERTAINA

■■

hiru ikur: ALTUA / LUZEA

KALKULATUTAKO
KOSTUA

€€
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5. LERROA. BIDEEN, TRAFIKOAREN ETA APARKALEKUEN ANTOLAMENDUA

5.5. neurria. Periferiako eta taldekatutako aparkalekuak sortzea
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Erdiguneko eta bide publikoko aparkalekuen eskaintzak nahasmenduko trafiko handia
sortzen du, egoteko kalitatea gutxitzen du eta txikia den espazio publikoaren erreserba
handia dakar berekin. Horregatik da gomendagarria toki periferikoetan, baina
oinezkoentzako arrazoizko distantziatan irisgarri dauden multzokatutako aparkalekuak
eskaintzea.
2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Bisitarientzat hirigunearen sarreran aparkaleku berriak egokitzea proposatzen da (Eroskiko
aparkalekua eta Presa I lursaila) Hiri Antolamendurako Plan Orokorrak ezarri duen moduan,
eta erdigunetik gertuago dauden aparkalekuak, aldiz, egoiliarrentzat / zamalanetarako
bakarrik erreserbatzea.
Denbora errealean okupazioaren inguruan erabiltzaileei ematen zaien informazioa
hobetzeko, aparkalekuetan libre dagoen plaza kopuruaren berri emanez herrigunearen
sarreran pantailak jartzea proposatzen da. Bereziki, hondartzako eta portuko
aparkalekuekin lotutakoa izango litzateke informazioa (egoiliarrentzako aparkaleku bihurtu
arte).
Hiri Antolamendurako Plan Orokorrean Donostia kalerako (eskailera mekanikoaren parean)
proposatutako aparkalekuaren funtzionalitatea zalantzazkoa da, batez ere ingurumeninpaktua eta obraren kostu altua direla eta.

3. ERLAZIONATUTAKO NEURRIAK

▪

5.2. neurria. Bide-sarearen kontzepzio berria

▪

5.3. neurria. Trafiko lasaiaren eremuak ezartzea

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Periferiako aparkalekuetako plazak eta okupazio maila.
LEHENT
EXEKUZIO EPEA
ASUNA

5. HENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA

144Ikur bat: BAXUA / LABURRA

bi ikur:

●●
ERTAINA

■■■

hiru ikur: ALTUA / LUZEA

KALKULATUTAKO
KOSTUA

€€€

Diagnostikoaren laburpena, prozesu parte-hartzailea eta ekintza-plana
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5. LERROA. BIDEAREN ANTOLAMENDUA, TRAFIKOA ETA APARKALEKUA

5.6. neurria. Bide publikoko aparkalekuaren kudeaketa
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Neurri horrek hiru helburu ditu:

2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Bestalde, TAO eremuaren alboko guneetan, ordainketa ekiditeko edo plaza librerik ez
dagoelako jendea aparkaleku bila ibiltzen den horietan, aparkatzea 2 ordura mugatzea
proposatzen da, baina TAO tarifak aplikatu gabe (iritsiera-ordua zehazten duten kartulinak
erabilita).
Hala, errazago eta merkeago ezarriko litzateke eta, seguru asko, aurkako iritzi gutxiago
jasoko luke neurriak.

Neurri hori bisitarientzat periferian aparkalekuak sortzearekin hertsiki lotuta dago.
Hondarribira autoz iristen diren bisitarientzat alternatiba eskaintzea du horrek helburu.

145

Ekintza-plana

Aparkalekuak pixkanaka kenduko lirateke eta beste neurri batzuei lotuta egongo litzateke
(periferian aparkalekuak sortzea, Portuko oinezkoen eremua handitzea eta abar). Epe luzera
begira, bide-sareko 520 aparkaleku-plaza ingururi eragingo dio. Haietako % 65 kentzea eta
gainerako % 35 zamalanetarako eta egoiliarrentzat erreserbatzea proposatzen da. Kendu
beharreko plaza gehienak arrantza-portuko Bentako aparkalekukoak dira. Izan ere, Plan
Orokorrean jasota dagoen moduan, erdigunearen erdi-erdian dagoen espazio publiko hori
modu desegokian okupatzen du. Eremua egoteko kalitate handiko oinezkoentzako eremu
bihurtzea eta gune horretan merkantziak banatzeko zentro bat egokitzea proposatzen da.

Prozesu parte-hartzailea

Gainerako aparkalekuetan aparkatzeko egonaldia 2 ordura mugatzea proposatzen da,
txandakatzea areagotu ahal izateko. Era berean, pixkanaka-pixkanaka erdiguneko
aparkalekuen eskaintza gutxitzea proposatzen da, plazak egoiliarrentzat erreserbatuta.

Diagnostikoa

Neurriak gaur egun erregulatuta dauden aparkalekuetako zein alboko tokietako
aparkalekuetako txandakatzea handitzea du helburu.
Gaur egun, erregulatutako
aparkalekuen eremuan gehienez 10 orduz aparka daiteke eta araudi bera aplikatzen da
erdiguneko plazetan zein hondartzetakoetan. Erregulazio-politika horrek aparkatuta
dauden ibilgailuen txandakatzea gutxitu egiten du eta, horrenbestez, nahasmenduko
trafiko handia sortzen duten aparkalekuen eskaintza handia da. Aldiz, bizilagunek aparkatu
ahal izateko plaza libre bat topatzeko zailtasunak dituzte eta horrek are trafiko handiagoa
sortzen du.

Planteamendua

a. Araututako aparkaleku-plazetan txandakatzea areagotzea (eta gune sentsibleetan
eskaintza gutxitzea).
b. TAO eremuaren “ertz-efektua” gutxitzea.
c. Egoiliarrentzako plaza-eskaintza handitzea.
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5. LERROA. BIDEEN, TRAFIKOAREN ETA APARKALEKUEN ANTOLAMENDUA

Portuan bisitarientzako aparkaleku-eskaintza gutxitzeko iradokizuna.

Araututako aparkaleku eremu berria mugatzeko iradokizuna.
3. ERLAZIONATUTAKO NEURRIAK

▪
▪

5.2. neurria. Bide-sarearen kontzepzio berria
5.3. neurria. Trafiko lasaiaren eremuak ezartzea

▪

5.5. neurria. Inguruko eta taldekatutako aparkalekuak sortzea

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Araututako plaza berrien kopurua Txandakatzeak lehen araututako plazetan.
5. HENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA
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bi ikur:

LEHENTASUNA

●●●
ERTAINA

EXEKUZIO EPEA

■■
hiru ikur: ALTUA / LUZEA

KALKULATUTAKO
KOSTUA

€

Diagnostikoaren laburpena, prozesu parte-hartzailea eta ekintza-plana
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5. LERROA. BIDEAREN ANTOLAMENDUA, TRAFIKOA ETA APARKALEKUA

5.7. neurria. Merkantzien banaketa optimizatzea
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Zamalanetarako eremuko azalpen-panela Donostian:

3. ERLAZIONATUTAKO NEURRIAK

▪
▪

1.1. neurria. Oinezkoen ibilbide nagusien oinarrizko sarea, jarraitua eta funtzionala.
5.2. neurria. Bide-sarearen kontzepzio berria

▪

5.3. neurria. Trafiko lasaiaren eremuak ezartzea

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Ordenantza onartuta eta zamalanetarako eremuak egokituta.
5. HENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA

bi ikur:

ERTAINA

LEHENTASUNA

●●●

EXEKUZIO EPEA

■■

KALKULATUTAKO
KOSTUA

€

hiru ikur: ALTUA / LUZEA
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Ekintza-plana

Epe ertainera begira, lurpeko aparkaleku berrian
plataforma logistiko bat egokitzea proposatzen da.
Proposatutako
oinezkoen
eremu
berriko
perimetroan sortuko litzateke. Logistika-zentro
batek saltoki eta bulegoetako jarduerak banatzea
ahalbidetzen du. Hiriko Banaketa Zentroa (HBZ) litzateke eta hiriguneko puntu estrategiko
batean kokatuta, gero “azken milia” deitzen zaion distantzia laburreko banaketa kapilarra
egitea ahalbidetzen du. Gainera, merkantziak bezeroaren beharren arabera multzokatu eta
biltegira daitezke. Gainera, merkatariak kanpoan, baina establezimendutik gertu,
biltegiratzeko azalera izan dezake horren bidez.

Prozesu parte-hartzailea

Epe laburrera begira, oinezkoen eremuetan, bide
publikoan,
zamalanak
ordutegi-tarte
jakin
batzuetara mugatzea (05:00etatik 11:00etara
adibidez) eta TAO eremuan zamalanetarako plazen
seinaleztapena hobetzea proposatzen da. Era
berean, hirigunean, zamalanak ibilgailu garbiei
(gutxiago kutsatzen dutenak) bakarrik baimentzea
proposatzen da.

Diagnostikoa

Gaur egungo zamalanetarako eremua modu argiagoan mugatzea eta hobeto erregulatzea,
gutxiago kutsatzen duten ibilgailuak erabiltzea eta merkantziak banatzeko zentro bat eta
gainazalean mikro-plataformak sortzea biltzen du neurriak. Mikro-plataforma horiek
hirigunean paketeak triziklo elektriko bidez banatzeko erabiliko lirateke. Amaitzeko,
ezinbestekoa da ezarritako arauak betetzen direla zaintzea eta kontrolatzea eta
zamalanetarako erreserbatutako guneak modu okerrean ez direla okupatzen bermatzea.

Planteamendua

Hiriguneetako merkantzien mugikortasuna da pilaketetan, atmosferaren kutsaduran,
zaratan, istripuetan eta abarretan eragin handiena duen elementuetako bat. Horregatik,
merkantzien fluxuak arrazoitzeko, eragingarritasuna hobetzeko eta zamalanak
optimizatzeko neurri batzuk proposatu dira. Gainera, jarduera hori garatzeko modu
jasangarriago batzuk ere aztertu dira.
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6. LERROA. MUGIKORTASUNAREN ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA

6.1. neurria. Mugikortasuneko ordenantza berria
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Beharrezkoa da mugikortasuneko ordenantza berria mugikortasun arloko eragile berrietara
egokitzea eta araudia hobetzea ibilgailuen zirkulazioarekin eta oinezko mugikortasunarekin
lotutako segurtasuna eta elkarbizitza bultzatu eta bermatu ahal izateko.
2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Puntu hauek jasoko dituen ordenantza berria idaztea proposatzen da:
-

Hirigunean, gehieneko abiadura berri gisa 30 km/h-ko abiadura finkatzea.
Bizikletaz galtzadatik zirkulatzea bultzatzea.
Bizikletarekin eta ibilgailu elektriko berriekin oinezkoen eremuetatik eta espaloitik
zirkulatzea debekatzea, horretarako justifikazio zehatza izan ezean.
Zirkulazioa lasaitzeko eremuetako erabilera eta erregimena zehaztea.
Bideetan autokarabanen sarbidea eta aparkatzea arautzea.
Motozikleten aparkamendua arautzea (espaloietan eta oinezkoentzako guneetan
aparkatzea mugatzea).
Ibilgailu astunen sarbidea arautzea.

Ordenantza berria idatzi ahal izateko, ezinbestekoa da herritarrak barneratzea eta
mugikortasun-mahaiaren iritzia izatea. Amaitzeko, ordenantza berria onartu ostean,
ezinbestekoa da ordenantza berria liburuxka didaktikoen bidez hedatzea.
Madrilgo eta Bartzelonako mugikortasun-ordenantzaren liburuxka didaktikoak:

3. ERLAZIONATUTAKO NEURRIAK

▪
▪
▪
▪

3.3. neurria. Tokiko bide-sarearen segurtasuna iragazkortu
(txirrindularientzat)
5.1. neurria. 30 km/h hiria.
5.2. neurria. Bide-sarearen kontzepzio berria
5.3. neurria. Trafiko lasaiaren eremuak ezartzea
5.6. neurria. Bide publikoko aparkalekuaren kudeaketa

▪

5.7. neurria. Hobekuntza salgaien banaketan

▪

eta

hobetzea

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Araudi berria onartzea
Mugikortasun-mahaia inplikatzea
5. HENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA

148

bi ikur:

LEHENTASUNA

EXEKUZIO EPEA

●●●

KALKULATUTAKO
KOSTUA

■

€

ERTAINA

hiru ikur: ALTUA / LUZEA

Diagnostikoaren laburpena, prozesu parte-hartzailea eta ekintza-plana
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6. LERROA. MUGIKORTASUNAREN ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA

6.2. neurria. Mugikortasun Saila sortzea
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Udalbatzak ikusgarritasuna ematea mugikortasun jasangarriarekin lotutako ekintzei eta gai
horren inguruko kudeaketa eragingarriago bihurtzea.
2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Sail hori sortzeko, beharrezkoa da erakunde mailako babes irmoa izatea eta udaletxean
bertan kokatu beharko litzateke fisikoki zein organigramari dagokionez. Gutxienez
Mugikortasun Plana martxan jarriko den aldian, bertan mantendu beharko litzateke.
3. ERLAZIONATUTAKO NEURRIAK

6.4. neurria. Mugikortasun Mahaiaren jarraikortasuna bultzatzea.
10.1. neurria. Hondarribia mugitzen da webgune-plataforma mantentzea.
10.2. neurria. HMJPko dibulgazio-liburuxkaren diseinua neurri nagusiekin.
10.3. neurria. HMJPren ezarpenaren gaineko argitalpen erregularrak.

▪

10.4. neurria. HMJPren gaineko informazio publikoko jardunaldia.

Ekintza-plana

▪
▪
▪
▪

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Saila sortuta, hartzaile kopurua, esleitutako aurrekontua.
5. HENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA

bi ikur:

LEHENTASUNA

EXEKUZIO EPEA

●●●

KALKULATUTAKO
KOSTUA

■■

€€

ERTAINA

Prozesu parte-hartzailea

Mugikortasun Sailak harreman arina izan beharko luke garraio arloko eskumenak dituzten
udalerriaz gaindiko administrazioekin zein hiri barruko eta hiriarteko garraio publikoko
zerbitzuak eskaintzen dituzten operadoreekin.

Diagnostikoa

Era berean, ez dugu ahaztu behar gainerako udal-politiketan beharrezkoa den programa
eta inplikazioarekiko zeharkakotasuna, hau da, koordinazio-ahalegin handia, beharbeharrezkoa dela. Badaude ezinbestean modu koordinatuan lan egin behar duten sail
batzuk: garraioa, hirigintza, ingurumena, udaltzaingoa eta abar. Beste sail batzuek proiektu
jakinetarako elkarlanean aritu behar dute; hori gertatzen da, adibidez, ikastetxeetara
zuzendutako “eskolarako bide segurua” ekimena martxan jarri nahi izanez gero hezkuntza
sailarekin, eta ezintasunarekin lotutako gaietarako gizarte-zerbitzuekin.

Planteamendua

HMJP ezarri ahal izateko, beharrezkoa da mugikortasuneko, trafikoko, garraioko eta
herritarren segurtasuneko organigraman ikuspegi berria txertatzea eta hori erakunde
mailako aldaketa bidez bistarazi beharko litzateke. Ahal den neurrian, mugikortasunarekin
zerikusia duten eskumen guztiak organo berberean biltzea, betiere, politiken koordinaziolanak, programak eta jarduera-planak erraztea ahalbidetzeko.

hiru ikur: ALTUA / LUZEA
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6. LERROA. MUGIKORTASUNAREN ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA

6.3. neurria. Udal barneko eta kanpoko koordinazioaren hobekuntza
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Udalbatzako sail ugarien artean jardueren gaineko erabakiak hartzeko mekanismoak eta
informazio-fluxua hobetzea, hasiera-hasieratik proiektuen kudeaketa eta sail ugarien
arteko sinergiak optimizatu ahal izateko.
2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Udaleko sailen arteko komunikazioa arina den arren, mugikortasunaren zeharkakotasuna
dela eta, udalbatzako sailen arteko jardueren inguruko erabakiak hartzeko mekanismoak
eta informazio-fluxua hobetu beharko lirateke (ahal dela, Mugikortasun Sailaren bidez).
Hala, hasiera-hasieratik optimizatuko lirateke proiektuen kudeaketa eta sailen arteko
sinergiak.
Udal mailan, Berdintasun Planeko (gaur egun idazten ari dira) eta Mugikortasun Planeko
ekintzen arteko koordinazioa ezinbestekoa izango da horien arteko sinergiak
aprobetxatzeko.
Udalaz gaindiko administrazioekiko harremanak arinak eta ohikoak dira, baina
mugikortasuneko gaiak lantzeko langileak bideratzeak (aurreko neurrian sartuta dago)
helburuak lortzea erraztuko eta optimizatuko du zalantzarik gabe, eskumen ugarien arteko
konexioa dela eta.
Bereziki interesgarria litzateke Irungo Udalarekin batera mugikortasuneko lantaldea
eratzea; izan ere, gai asko udalerriaz gaindikoak dira.
3. ERLAZIONATUTAKO NEURRIAK

▪

6.2. neurria. Mugikortasun saila sortzea

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Bilera kopurua/urtean
Egindako akordio kopurua/urtean
Akordio posibleak betetzearen garrantzia
5. HENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA
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bi ikur:

LEHENTASUNA

EXEKUZIO EPEA

●●

KALKULATUTAKO
KOSTUA

■■

€

ERTAINA

hiru ikur: ALTUA / LUZEA

Diagnostikoaren laburpena, prozesu parte-hartzailea eta ekintza-plana
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6.4. neurria. Mugikortasun Mahaiaren jarraikortasuna bultzatzea
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Beharrezko aldaketak bideratzeko eta arrakasta izateko gakoetako bat da eragile ugariren
jarraipena eta parte-hartzea izatea. Horrekin lotuta, Mugikortasun Jasangarriaren Mahaia da
lehen inplikazio-zirkulua eta, udalerriko mugikortasunarekin lotuta, topaketarako gune gisa
sendotu beharra dago.

Hauek dira Mahaiaren hurrengo erronketako batzuk:
-

-

151

Ekintza-plana

-

Prozesu parte-hartzailea

-

Mugikortasun Jasangarriaren aldeko Ituna sinatzea eta web-plataforman
argitaratzea.
Bultzada ematea Mugikortasunaren Europako Asteari Mugikortasun Mahaiak eta
hori osatzen duten talde eta kolektiboek zuzendutako jarduera berritzaileak egiteko
aukera gisa.
Mugikortasuneko Mahaiak funtzionamenduan urtebete daramanean egin beharreko
autoebaluazioa.
Mugikortasun
Mahaiaren
barne-funtzionamenduko
urratsak
(deialdiak,
dokumentazioa, itzulketa eta akten argitalpena, besteak beste).
HMJPko neurrien eta ekintzen jarraipena, proiektuak zehazteko eta emaitzak
ebaluatzeko denbora emanda.
Irismena zabaltzea, interesdun guztiak barneratzeko hedapena hobetuta eta ekimen
edo gai jakinetan inplikatutako taldeen eta pertsonen bigarren ziklo batekin lotuta.
HMJPan aurrez ikusita ez dauden jardueren eta beste ekintza batzuen
proposamena.

Diagnostikoa

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarriaren Mahaiak funtzio esanguratsua bete du
eztabaidarako foro gisa HMJP garatzeko garaian eta orain arte lortu duen emaitza
zehatzena izan da Mugikortasun Jasangarriaren aldeko Itunaren zirriborroa. Hemendik
aurrera, helburuak berriro planteatu eta funtzionamendua hobetzen jarraitu beharko du,
gizarte zibileko zein talde teknikoetako profil ugaritako pertsonekin, eragile ekonomikoekin
eta erakunde publikoekin batera.

Planteamendua

2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA
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6. LERROA. MUGIKORTASUNAREN ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA
Erronka eta helburu horiei aurre egin ahal izateko, Mugikortasun Mahaiak Udalaren laguntza
beharko du saioak egin ahal izateko tokia izateko, koordinazioko eta dinamizazioko laguntza
jasotzeko, web-plataforma mantentzeko eta behar izan ditzakeen beste baliabide batzuk
jasotzeko.
3. ERLAZIONATUTAKO NEURRIAK

▪
▪

6.3. neurria. Mugikortasun Saila sortzea.
6.4. neurria. Udal barneko eta kanpoko koordinazioaren hobekuntza

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Saio kopurua urtean
Parte-hartzaileen batez besteko kopurua
Urteko autoebaluazio-galdetegiko batez besteko balorazioa
5. HENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA
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bi ikur:

LEHENTASUNA

●●●

ERTAINA

EXEKUZIO EPEA
■■
hiru ikur: ALTUA / LUZEA

KALKULATUTAKO
KOSTUA
€
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6. LERROA. MUGIKORTASUNAREN ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA

6.5. neurria. Ikastetxeetarako eskola-bideen programa
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Hezkuntza-komunitateak eta ikasleen familiek egunero ibilgailu-pilaketak eragiten dituzte
Hondarribian ohiko joan-etorrietarako eta horrek ikastetxeetako sarreretan arazoak
eragiten ditu. Ikastetxeetarako mugikortasuneko urratsek agerian uzten dute aldaketa
modaleko tarte handia dagoela oinez edo bizikletaz joanez gero.

Prozesu parte-hartzailea

Horrekin lotuta, nabarmendu beharrekoak dira hauek, duten garrantziagatik: etorkizuneko
helduak sentsibilizatzea (gainera, horrek oso eragin zuzena du haien senideetan),
garapenerako abantailak, independentzia eta ohitura jasangarriagoak. Horrekin lotuta,
bereziki nabarmendu beharrekoa da bizikletaren erabilera: garraiobide oso erakargarria da
ikasleentzat inguruneko baldintzak egokiak direnean (hori da Hondarribiaren kasua,
adibidez, bere neurriak direla eta).

Diagnostikoa

Eskola Bideak mugikortasun jasangarriaren inguruko sentsibilizazioa lortzeko tresna bikaina
dira, betiere, haurrek beren ingurunea hautematen eta bizi duten moduan gertatzen den
aldaketa-prozesu gisa hartuz gero, eta ez baldintza jakin batzuekin pasatuta egiten den
ibilbide soil gisa. Horrez gain, ordea, bizi-kalitatea eta bereziki adingabeen artean eta oro
har herritarren artean jolasa hobetzeko ere baliagarria da.

Planteamendua

Eguneroko mugimendu handia dakar berekin Hondarribiko ikastetxeetara joaten diren
adingabeen eta haien laguntzaileen joan-etorriak. Joan-etorri horietako asko auto pribatuz
egiten da eta horrek haurtzaroaren autonomia gutxitzen eta osasuna baldintzatzen du.
Haurren sentsibilizazioa funtsezko faktorea da mugikortasunaren etorkizunerako.

Ekintza-plana

Gaur egun, Udalak bideko segurtasun arloko aholkularitza-, sustapen- eta bideratze-lanak
egiten ditu ikastetxeetan, eta hezkuntza-komunitatearen eta udaltzaingoaren arteko
harremana elkarlanekoa da. Aldiz, Eskola-bideekin lotuta, ekimen txikiak baino ez dira sortu.

153

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarrirako Plana

6L

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE HONDARRIBIA
Nº Expte: 2018K1110001

6. LERROA. MUGIKORTASUNAREN ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA
Ondorioz, prozesu jarraituei eta epe luzekoei bultzada emateko programa proposatzen da,
etengabeko hobekuntzarako ebaluazioarekin. Ebaluazio hori partaidetua izan daiteke bidea
sortzeko prozesuan ikasleen inplikazioa izanda.
Eskola-bideak ezartzeaz gain, aparkalekuen guneak berrantola daitezke gutxienez 500
metroko erradioan herrigunera autoz iristeko aukera bakarrik duten ikasleentzat. Horri
esker, ikastetxeetako sarbideetatik gertu aparkalekuak ekidin daitezke eta haurrek haien
eskolako ibilbideko azken zatia oinez egin behar dute, aparkalekuaren eta ikastetxearen
artean.
Eskola-bideak ezartzeko informazioa eskuragarri dago DGTaren (Eskolako Bidea Urratsez
Urrats, Sugearen jolasa eta Eskola-bide seguruen Ataria) eta Gea21en (Eskola-bidearen
gida: haurren autonomiara iristeko urratsak) webguneetan besteak beste. Era berean,
Hondarribiko ikastetxeetarako mugikortasun jasangarriko gidak edita daitezke, formatu
komunarekin, baina ikastetxe bakoitzerako oharrekin, ikasleentzat ulertzeko erraza eta
erakargarria den diseinua erabilita.
Neurri horren zuzeneko kostua txikia da eta, aldiz, ondorioa eta inpaktua oso altua.
3. ERLAZIONATUTAKO NEURRIAK

▪
▪
▪

2.3. neurria. Eskola-inguruak hobetzea
6.2. neurria. Mugikortasun Saila sortzea
7.3. neurria. Bide-hezkuntza: berritu eta ebaluatu.

▪

7.6. neurria. Mugikortasunaren Europako Astean inplikatzea.
4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Guztizkoarekiko atxikitako zentro kopurua
Oinez edo bizikletaz eskolara egindako lekualdaketen ehunekoa
Eskola-bidearen inguruko batez besteko balorazioa.
5. HENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA
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KOSTUA

■
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ERTAINA
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6. LERROA. MUGIKORTASUNAREN ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA

6.6. neurria. Lantokietarako mugikortasunaren kudeaketa
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Jasangarritasunaren
ikuspegitik
langileek
Hondarribiko
jarduera-zentro
esanguratsuenetatik (industriaguneak, aireportua, Bidasoa Ospitalea, osasun-zentroa,
udaletxea eta abar) egiten dituzten lekualdaketak optimizatzea. Zehatzago esanda, hauek
dira helburuak:

-

-

Prozesu parte-hartzailea

Jarduera-zentroetara zuzendutako mugikortasun-planak onura eta abantailak dakartza
kudeatzaileentzat, enpresaburuentzat, langileentzat eta gizarterako:

Diagnostikoa

-

Jarduera-guneak eta enpresak ereduzko mugikortasunaren kudeaketa-eredu gisa
posizionatzea lanera joateko eguneroko mugikortasunean eragingarritasuna eta
energiaren aurrezpena, bideko segurtasuna, osasuna eta jasangarritasuna
oinarritzat hartuta.
Pertsonek lanera iristeko garraiora bideratzen dituzten kostu ekonomikoak zein
trafikoko laneko istripuekin lotutako laneko arriskuak gutxitzea.
Automobilaren erabilera orokorretik eratorritako estresa, nekea eta sedentarismoak
eta ariketa fisikorik ezak eragindako arriskuak murriztea. Bestalde, gaur egungo
mugikortasun-ereduko ingurumen-inpaktua gutxitzea.
Autoaren banakako erabilera garraio publikoarekin eta/edo kolektiboarekin,
automobilaren erabilera partekatuarekin eta mugikortasun ez-motordunarekin eta
aktiboarekin ordezkatzea.

Planteamendua

-

Ekintza-plana

2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Aipatutako jarduera-zentro bakoitzerako Lanerako Mugikortasun Plan bana garatzea
proposatzen da; hau da, langileen lekualdaketak arrazionalizatzera bideratutako neurrien
multzoa, joan-etorriak seguruagoak, eragingarriagoak eta jasangarriagoak zian daitezen.
Zentroetarako gaur egungo lan-mugikortasunaren diagnostikoa hartu beharko litzateke
abiapuntutzat, langileei egindako mugikortasunaren inguruko inkesta zabalaren
laguntzarekin, lan-zentroetarako mugikortasunarekin lotutako haien eskari potentziala
dimentsionatzeko eta helburuak zehazteko. Ekintza posibleak jarduera-ildo hauetan finka
daitezke:
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6. LERROA. MUGIKORTASUNAREN ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA
1. Erantzukizun Sozial Korporatiboan mugikortasuna txertatzea.
2. Garraio kolektiboaren erabilera bultzatzea.
3. Autoaren erabilera eragingarria eta arrazionala bultzatzea.
4. Mugikortasun aktiboa bultzatzea.
5. Trafikoko laneko istripuekin lotutako arriskuen prebentzioa.
6. Langile bakoitzak egindako lekualdaketa kopurua gutxitzea.
7. Langileen ordutegiak pilatzea.
Udalak eta Bidasoa Bizirik eskualdeko garapen-agentziak zentro horiekin batera lan egitea
proposatzen da haien planak prestatu eta abian jar ditzaten. Abiapuntu ona izan liteke
Udalak aurretik barne mailan Lanerako Mugikortasun Plan propioa garatzea.
3. ERLAZIONATUTAKO NEURRIAK

▪
▪
▪

7.1. neurria. Mugikortasuneko ohitura osasungarriei buruzko kanpaina
8.2. neurria. Autoaren erabilera partekatua sustatzea
8.4. neurria. Gidatze eraginkorraren gaineko prestakuntza

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Lan-arrazoiengatik egindako lekualdatzeetarako banaketa modala.
5. HENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA
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7. LERROA: KONTZIENTZIAZIO ETA PRESTAKUNTZA PROGRAMAK

7.1 neurria. Mugikortasun-ohitura osasungarriei buruzko kanpaina
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Mugikortasun jasangarria eta inklusiboa izateko bidean egin beharreko aldaketei
dagokienez, bideratu egin behar dira oinezkoen interesetatik urruti dauden eta hirigintzaplangintzaren eta antolaketa sozioekonomikoaren ondorio diren zenbait ohitura ezosasungarri.

▪

10. ildo estrategikoko neurriak

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Urteko inbertsioa kanpainetan
“like” kopurua argitalpen bakoitzeko.
Atarian, kanpainaren gainean eginiko klik kopurua urtean
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA

bi ikur:

LEHENTASUNA

ERTAINA

●●●

EXEKUZIO EPEA
■■

KALKULATUTAKO
KOSTUA
€

hiru ikur: ALTUA / LUZEA
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Ekintza-plana

3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

Prozesu parte-hartzailea

Formatuak egokitu egingo dira epe ertainera eta, besteak beste, hauek izango dira:
- Mugikortasun jasangarriari buruzko publizitatea tokiko komunikabideetan.
- Kartelak zentro publiko, saltoki eta enpresetan.
- Hondarribiko mugikortasunaren mapa bat sortuko dugu eta hor nabarmenduko
ditugu modu aktiboak formatu digitalean eta paperean, batetik bestera oinez edo
bizikletaz joateko distantziak eta denborak adierazita.
- Hondarribiko mugikortasun jasangarriari buruzko trukea sare sozialetan sustatzea;
adibidez, ohitura-aldaketen inguruko esperientzia pertsonalei buruz.
- Ohitura jasangarriei lotutako lehiaketak eta zozketak: kontakizunak, argazkiak,
bideoak eta abar.
- Jolas-jarduerak umeekin ikastetxeetan eta espazio publikoetan.
- Jai-giriko ekitaldiak eta topaketak formatu bereziekin, beste profil bateko
jendearengana iristeko.
- Oinez ibiltzen diren Hirien Sarean sartzea. Nazioarteko elkarte bat da, oinezkoen
egoera hobetu nahi duten udalerriei zuzendua.
- Ebaluazioa egiteko galdera-sorta labur bat, kanpainan hobekuntzak egiteko.

Diagnostikoa

Etenik gabeko kanpaina bat egitea proposatzen dugu, Hondarribian egunero batetik
bestera ibiltzen diren pertsonek mugikortasun jasangarriari dagozkion ohiturak barneratzea
sustatzeko. Kanpainan Hondarribiko errealitatera egokitutako mezuak erabiliko ditugu;
adibidez, bizikleta erabiltzeko dagoen eskaera, autoa gehiegi erabiltzeak osasunean duen
eragina (batez ere umeetan), batetik bestera oinez joatea eta abar erabiliko ditugu mezuak
prestatzeko.

Planteamendua

2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA
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7. LERROA: KONTZIENTZIAZIO ETA PRESTAKUNTZA PROGRAMAK

7.2 neurria. Mugikortasun jasangarriari buruzko prestakuntza teknikoko
ikastaroa
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Udaleko taldeak mugikortasun-gaietan trebatzeak lagundu egingo du sentsibilizatzen eta
ahaleginak koordinatzen; batez ere udaltzainen eta mugikortasun, ingurumen, berdintasun
eta gazteria gaietako teknikarien ahaleginak koordinatzen.
2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Hondarribiko udal-langileentzako, gutxienez, jardunaldi bat egitea planteatu da eta interesa
duten herritarrei zabaltzeko ere aukera izango da. Hartzaile nagusiak udaltzainak dira, haien
ezagutzek eta praktikek zuzenean eragiten baitiete herritarren ohiturei eta, bereziki, umeei,
ikastetxeetan eskaintzen dituzten bide-hezkuntzako saioei esker. Hona hemen
jardunaldirako gako batzuk:
- Zenbait gai nabarmentzea; adibidez, segurtasunaren pertzepzioa, seinaleak eta
ohitura-aldaketa, lehentasuna trafikoari ematen dio ikuspegi tradizionaletik harago.
- Udaleko teknikarien taldeetako eta bide-segurtasuneko langileen artetik pertsona
askok parte hartzeko ahalegina egitea.
- Beste prestakuntza osagarri sakonago batzuk egitea iradokitzea; adibidez, Instituto
Superior de Medio Ambiente ingurumen arloko erakundeak eskaintzen dituen
online ikastaroak.
- Ikastaroaren ebaluazioa egitea partaideen balorazioa jasotzeko galdera-sorta baten
bidez.

3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

▪
▪

6.2 neurria. Mugikortasun Saila sortzea.
7.3 neurria. Bide-hezkuntza: berritzea eta ebaluatzea

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Jardunaldiko partaide kopurua
Prestakuntzaren inguruko batez besteko balorazioa
5.
LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA
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7.3 neurria. Bide-hezkuntza: berritzea eta ebaluatzea
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Udaltzaingoak bide-hezkuntzako prestakuntza-saioak eskaintzen dizkie Hondarribian
umeei, ikastetxeekin elkarlanean.

2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Diagnostikoa
Prozesu parte-hartzailea

Mugikortasun jasangarriaren inguruko prestakuntza teknikoko ikastaroen proposamena
Udaltzaingoari dago, bereziki, zuzenduta. Horrek aukera emango du orain ikastetxeetan
egiten diren saioetan trafiko motorduna ardatz ez izateko. Hona hemen egin beharreko
ekintzetako batzuk:
- Udaltzaingoak ematen duen bide-hezkuntzako prestakuntza diseinatzea eta hor
sartzea segurtasun-pertzepzioari eta mugikortasun jasangarriago eta inklusiboagoa
izateko ohitura-aldaketei lotutako gaiak.
- Jarduerak bide publikora ateratzea, oro har, espazio publikoarekin interakzioak
bilatuz.
- Ikastaroak eskola-ordutegietatik kanpora zabaltzea, familiakoentzako eta
herritarrentzako, bereziki adinekoei eta gazteei erreparatuta.
- Adinekoekin eta adinekoen elkarteekin elkarlanean aritzea eskola-umeentzako
ikastaroetan, egiten dituzten leku-aldatzeetan laguntzeko.
- Ebaluazioa egiteko galdera-sorta labur bat banatzea, hala, ikastaroetan
hobekuntzak egin ahal izateko. Eskola-umeek (irakasleen laguntzarekin,
irakaskuntzako beste jardueren gisan), ikastetxeetako langileek eta ikasleen familiek
erantzungo dituzte galdera-sortak.

Planteamendua

Helburua zera da, prestakuntza-jarduera horiek erakargarriago egitea, herritarrengan duten
eragina zabaltzea eta jarduerak hobetzeko ebaluazio bat egitea hezkuntza-komunitatearen
iradokizunekin.

Ekintza-plana

3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

▪
▪
▪

7.1 neurria. Mugikortasun-ohitura osasungarriei buruzko kanpaina
7.2 neurria. Mugikortasun jasangarriari buruzko prestakuntza teknikoko ikastaroa
7.4. neurria. Ikastetxeetara joateko eskola-bide seguruak erraztea

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Eskola-umeen kopurua urteko
Eskolara joaten ez diren umeen kopurua urteko
Ikastaroaren batez besteko balorazioa
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA

bi ikur:

LEHENTASUNA

ERTAINA

●●

EXEKUZIO EPEA
■

hiru ikur: ALTUA / LUZEA

KALKULATUTAKO
KOSTUA
€
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7. LERROA: KONTZIENTZIAZIO ETA PRESTAKUNTZA PROGRAMAK

7.4 neurria. Elkarrekiko errespetua lortzeko kanpaina, bizikidetza hobetze
aldera
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Herritarren kontzientziazioa lekualdatzeko modu batzuen eta besteen arteko bizikidetzari
buruzko kanpaina baten bidez susta daiteke. Kanpaina horren helburua gidariak,
txirrindulariak eta oinezkoak sentsibilizatzea da, jakin dezaten, Hondarribiko
mugikortasunean lekualdatzeko modu bakoitzak zer rol duen.
2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Kanpainak, zenbait formatutan, modu aktiboei begiratzen die, oinez eta bizikletaz
mugitzeari; baita hiriko mugikortasunean protagonista diren gainerako eragileekin duten
interakzioei ere. Sentsibilizatzeko eta bizikidetza sustatzeko ekintzetan nabarmendu egingo
dira mugikortasunean parte hartzen duten eragile guztiei zuzendutako mezuak. Adibidez,
gogoraraziko da gidariek abiadura moteldu behar dutela bidea txirrindulariekin partekatzen
dutenean eta bizikletak ezin direla espaloietan ibili.
Erabili litezkeen formatuetako batzuk autobus-geltokietarako kartelak, komiki-binetak eta
hiriko horma-irudi txikiak dira.

3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

▪
▪

7.1 neurria. Mugikortasun-ohitura osasungarriei buruzko kanpaina
7.3 neurria. Bide-hezkuntza: berritzea eta ebaluatzea

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Jarritako kartel/eranskailu/bineta kopurua
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA
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7.5 neurria. Mugikortasuneko Europako Astean parte hartzea
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Mugikortasunaren Europako Astea iraileko hirugarren astean izaten da eta erakunde
antolatzaileek zenbait tresna izaten dituzte erabilgarri ekimenarekin bat egiteko. Kostu txikia
du kontzientziaziorako duen balioarekin eta oihartzunarekin alderatuta, eta ekintza eta
jarduera asko herritarren parte-hartzearen bidez egin daitezke; bereziki umeen partehartzearekin.

Ekintza-plana
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Prozesu parte-hartzailea

Honako hauek egitea iradokitzen dugu:
- Mugikortasunaren Europako Astearen webgune ofizialean, zenbait hilabete
lehenagotik, laguntza-dokumentu ugari erabilgarri daudela aprobetxatzea.
- Ekintzako Hondarribiko kasuistikara egokitzea, urtero ezartzen den lema aintzat
hartuta: “Konbinatu eta mugitu”, “Mugikortasun inteligentea, ekonomia indartsua”,
“Aukeratu. Aldatu. Konbinatu” eta abar. 2019ko gaia ‘Ibili oinez eta bizikletaz seguru’,
eta erabiltzen ari diren leloa “Ibili gurekin” da.
- Zenbait hilabete lehenago antolatzea, inplikatutako eragile guztiekin koordinatuta –
asko eta askotarikoak izan daitezke–, Mugikortasun Jasangarriaren Mahaian parte
hartzen dutenetatik hasita.
Talde eta pertsona horiek diseinu- eta antolaketa-lanetan aritu daitezke.
- Unean uneko ekintzak sustatzea, aste horretan bakarrik egitekoak; adibidez,
aparkalekuak jolaserako leku bihurtzea. Horiez gain, sendotu eta iraunkor bihur
daitezkeen beste ekintza batzuk ere sustatzea.
- Udalerriaren partaidetza Mugikortasunaren Europako Astearen webgune ofizialean
erregistratzea eta zabalkundea zaintzea abian jarri aurretik, abian dela, eta ondoren.
- Ekitaldi nagusi gisa, irailaren 22an, Autorik Gabeko Eguna izaten da.
Egun horretan, erakundeek, kolektiboek eta enpresek babestu eta lagundu egiten
dute ibilgailu pribatua ez erabiltzea eta beste mugikortasun-bide batzuk erabiltzea.
- Egin daitezkeen beste jardueretako batzuk hauek dira: ibilaldiak eta txangoak
bizikletaz, jolas-ekitaldiak neska-mutilentzat, kale batzuetan trafikoa mozteko edo
murrizteko ekintzak, hitzaldiak, aurkezpenak eta abar.

Diagnostikoa

Garaia kontuan hartuta –ikasturtearen hasieran eta udako oporraldien osteko garaian baita–
beranduenez, ekainean antolatu behar da.

Planteamendua

Mugikortasunaren Europako Astea nazioarteko eta tokiko ekitaldi bat da, Europako
Batzordeak babestua eta komunikabideetan oihartzun handia izaten duena. Helburu
nagusia oinez edo bizikletaz ibiltzeren eta garraio publikoa erabiltzearen abantailen
inguruan kontzientziatzea da eta horretarako, jolas-jarduerak eta ekitaldiak egiten dira, bai
unean unekoak, bai iraunkorrak.
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7. LERROA: KONTZIENTZIAZIO ETA PRESTAKUNTZA PROGRAMAK
3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

▪

6.2 neurria. Mugikortasun Saila sortzea.

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Udalerrian antolatu den edizio kopurua
Inplikatutako erakunde, elkarte eta kolektibo kopurua
Jarduera eta ekintza iraunkorren kopurua
Unean uneko edo aldi baterako jardueren eta ekintzen kopurua
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA
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bi ikur:

LEHENTASUNA

ERTAINA
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EXEKUZIO EPEA
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hiru ikur: ALTUA / LUZEA

KALKULATUTAKO
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€

Diagnostikoaren laburpena, prozesu parte-hartzailea eta ekintza-plana

8L

8. LERROA: AUTO PRIBATUAREN ERABILERA ERAGINKORRAGOA SUSTATZEA

8.1 neurria. Udalaren ibilgailu-flota berritzea
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Udalaren ibilgailu-flota kudeatzeko irizpide berritzaileak, jasangarriak eta eraginkorrak
ezartzea, flota berritzea sustatuz. Ondoren, udalerriko beste erakunde eta enpresetara ere
heda daiteke neurri hau. Hona hemen neurriaren helburuak:
-Ingurumenarekiko inpaktua eta isuri kutsatzaileak murriztea.

-Mugikortasun elektrikoak eta energia berriztagarrien erabilerak dakartzaten aukeren berri
ematea.

Hona hemen flota jasangarriaren politikak oinarrian dituen ekintzak:
1. Ibilgailu berriak eskuratzea, ahalik eta energia-eraginkortasun handienekoak eta ahalik
eta kutsatzaile gutxien isurtzen dutenak, ibilgailuaren bizi-ziklo osoa kalkulatuta.
2. Flotaren neurria optimizatzea, gutxiegi erabiltzen diren ibilgailuak kenduta edo
berrerabilita.
3. Jarraipen sakon, erreal eta etengabea egitea lortzen den isurien murrizpenari.

Prozesu parte-hartzailea

Plangintza eta jarduera-esparru zehatz bat ezarri behar dira jasangarritasunari lotuta lortu
nahi diren helburuak betetzeko. Green Fleet Policy edo flota jasangarriaren politikak flotaren
ezaugarrien eta haren erabileren inguruko hausnarketa sakon bat egin beharra dakar,
zenbait faktore kontuan hartuta; adibidez, batez besteko kontsumoa, egunero batez beste
egiten den kilometro kopurua, ibilbide motak (hirikoak, distantzia luzekoak eta abar),
ibilgailuak zenbat denboran egoten diren inork erabili gabe, non egoten diren aparkatuta
inork erabili behar ez dituenean, karga-gaitasunaren optimizazioa eta abar.

Diagnostikoa

2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Planteamendua

-Low carbon motako garraio sistema sustatzearen alde egitea, pertsonen mugikortasuna
bermatuz eta berotegi-efektuko gasen isuriak murriztuz.

Ekintza-plana

Lagungarri gisa, interesgarria da Energiaren Euskal Erakundeak diruz laguntzen duela
urtero ibilgailu elektrikoak edo isuri baxukoak erostea.
3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Isuri baxuen inguruko politikak eta isuri baxuko flotak dituzten enpresen kopurua.
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA

bi ikur:

LEHENTASUNA

EXEKUZIO EPEA

●

KALKULATUTAKO
KOSTUA

■■

€€

ERTAINA

hiru ikur: ALTUA / LUZEA
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8. LERROA: AUTO PRIBATUAREN ERABILERA ERAGINKORRAGOA SUSTATZEA

8.2 neurria. Autoa partekatzea sustatzea
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Auto partekatua garraioa arrazionalizatzeko sistema bat da eta hiri askotan erabiltzen dute.
Lanari lotuta ibilgailu motordunetan egiten diren joan-etorriak murrizteko aukera ematen
du. Mota honetako neurrien bidez, bidaia horiei lotutako energiaren kontsumoa eta
kutsadura murrizten dira, murriztu egiten baita pertsona bakarra garraiatzen duten autoen
kopurua eta gainera, garraio-gastuek ere nabarmen egiten dute behera.
Frogatuta dago lanerako joan-etorrietan autoa partekatuta, erabiltzaileek asko aurrezten
dutela norbere ibilgailuaren erabilerari lotutako gastuetan (amortizaziori, erregaiari,
lubrifikatzaileei, mantentze-lanei eta desgasteari lotutako gastuak) eta aparkatzeko
kostuetan, osasunak ere hobera egiten duela (estresa gutxitzen da, lo egiteko orduak
areagotu eta abar) eta ingurumen-baldintzak ere hobetu egiten direla, murriztu egiten
baitira trafiko orokorraren bolumenak eta, beraz, baita horrek dakartzan ondorio negatiboak
ere.

2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Auto partekatuen sisteman, egunero lanera egiten diren joan-etorriak elkarrekin egiten
dituzte enpresa bateko edo enpresa-inguru bateko zenbait kidek; hain zuzen,
elkarrengandik gertu edo partekatuko den autoak egiten duen ibilbidearen lekuren batean
bizi direnek. Modalitate bat baino gehiago dago; adibidez, carpooling (bost lagunentzako
lekua duen autoa partekatzen da) eta vanpooling (gehienez 9 lagunentzako lekua duen
furgoneta bat partekatzen da).
Gehienetan, aurrez elkar ezagutzen dute pertsonek eta antzeko lekualdatzeak egiten
dituztela jabetuta, elkarrekin bidaiatzea erabakitzen dute. Hala ere, ez dira beti haien kasa
elkartzen eta beharrezkoa da administrazioak, enpresek edo langileek, hasieran, zenbait
urrats egitea, jendea lanerako autoa partekatzera anima dadin.
Udalak web-aplikazio bat eta Smartphoneetarako aplikazio-bertsio bat garatzea da
proposamena, horien bidez egunero lantokira joaten diren pertsonak elkarrekin
harremanetan jar daitezen, etxetik lanerako edo lanetik etxerako bidea partekatzeko.
Bestela, lehendik dagoen plataformaren bat planaren xede den arloaren ezaugarrietara
egoki daiteke. Adibideak:
http://irun.compartir.org/bidaiak/treballar/
http://moveuskadi.compartir.org/
http://www.positivedriveapp.com/about-the-app/
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Planteamendua
Diagnostikoa

▪

6.7 neurria. Lan-jarduerak egiten diren zentroetarako mugikortasunaren kudeaketa

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Prozesu parte-hartzailea

3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

Autoaren erabilera partekatuak banaketa modalean duen pisua (%)

Ikur bat: BAXUA / LABURRA

bi ikur:

EXEKUZIO EPEA

●●●

KALKULATUTAKO
KOSTUA

■

€

ERTAINA

hiru ikur: ALTUA / LUZEA
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8. LERROA: AUTO PRIBATUAREN ERABILERA ERAGINKORRAGOA SUSTATZEA

8.3 neurria. Birkarga elektrikoko puntuak instalatzea
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Mugikortasun jasangarriaren arlotik begiratuta, auto elektrikoz egiten diren lekualdatzeak
indartzearen helburua mugikortasun motordunaren beharra minimizatzeko helburuak
baldintzatzen du (hor sartzen da auto elektrikoen erabilera); hau da, kontua auto eta autoz
egiten diren lekualdatze gutxiago izatea da, eta autoz egiten diren lekualdatzeak auto
elektrikoz egitea.
Gaur egun, auto elektrikoa duenak (ia) ezinbestekoa du garajeko plazan autoa kargatzeko
gune bat izatea. Energia, Turismoa eta Agenda Digitalaren Ministerioak Errege Dekretu bat
prestatu berri du kargen kudeatzailearen arautzea sinplifikatzeko eta oztopo batzuk
kentzen ditu kargatzeko azpiegitura arin eta modu ordenatuan ezar dadin.
2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Bide publikoan auzotarrek/hirian erabiltzeko kargatze azkarreko puntuen sarea pixkanaka
ezartzea proposatzen da eta, hasteko, proba pilotu bat egitea 3 kargatze-puntu jarrita.
Kargatzeko puntu bakoitzaren prezioa 3.000-5.000 €-koa da. Kargatzeko puntuek
autoentzako zein beste ibilgailu elektriko batzuentzako (bizikletak, patinak eta abar) balio
behar lukete.

3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

▪

8.1 neurria. Udalaren ibilgailu-flota berritzea

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Kargatzeko puntuen kopurua
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA
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8.4 neurria. Eraginkortasunez gidatzek prestakuntza
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Diagnostikoa

Ibilgailuak eraginkortasunez gidatzearen inguruko ikastaro bat egitea, gutxienez, urtean
behin, lanera autoz joan ohi diren pertsonei zuzenduta. Webgunean eta tokiko/eskualdeko
komunikabideetan ikastaroari eta haren helburuei buruzko komunikazio-kanpaina bat.

Planteamendua

Autoa da Hondarribiko garraiobide erabiliena eta garrantzitsua da, beraz, autoen
erabileraren eraginkortasuna ahalik eta gehien handitzea. Horretarako neurri
eraginkorrenak auto partekatua erabiltzea sustatzeko neurriak dira, 8.2 neurrian azaldu
dugun moduan. Neurri honek sustatu egiten du autoa eraginkortasunez gidatzea eta
horrela gidatuz gero, ohiko moduan gidatuta baino % 15 erregai gutxiago kontsumitzea lor
daiteke. Ibilgailuaren mantentze-lanen kostuak eta energiaren erabilera ere murriztu egiten
dira.

Prozesu parte-hartzailea

3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

▪

8.2 neurria. Autoa partekatzea sustatzea

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Urte bakoitzean eraginkortasunez gidatzeko ikastaroetan parte hartu duten
pertsonen kopurua
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA

bi ikur:

LEHENTASUNA

EXEKUZIO EPEA
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KOSTUA

■
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Ekintza-plana

Energiaren Euskal Erakundeak ibilgailuak eraginkortasunez gidatzeko ikastaroak
eskaintzen dizkie Euskal Autonomia Erkidegoan dauden enpresa eta erakundeei. Eskaera
egiten duen enpresan edo erakundean ematen dira ikastaroak. Informazio gehiago, hemen:
https://www.eve.eus/Jornadas-y-Noticias/Jornadas-deformacion/Jornadas/BIOTERRA-2012-Gidatze-ekonomikoaz-ikastaroak
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9. LERROA: HIRIGINTZAN MUGIKORTASUNA TXERTATZEA

9.1 neurria. Hiri konpaktua sustatzea, erabilerak eta gertutasuna nahasita
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Hiriaren formak eta erabileren nondik norakoek baldintzatzen dituzte herritarren
mugikortasun-ildoak. Hiri-funtzioak sakabanatuta eta elkarrengandik urrun badaude,
pertsonek urrutira eta motordun garraioetan joan beharko dute; ingurumenari beste modu
batzuek baino inpaktu handiagoa sortzen dieten moduan. Era berean, hiri-ehunak
dentsitate handirik ez badu, garraiobide kolektiboak ez dira hain eraginkorrak izaten eta
autoaren mendekotasuna duen mugikortasun-eredu baten alde egiten du horrek.
Mugikortasuna jasangarria izateko, hiriak trinkoa, dentsoa, askotarikoa eta bizia izan behar
du eta oinez edo bizikletaz joateko aukerak ahalik eta gehien aprobetxatu behar dira.
Neurri honen helburuak mugikortasunaren plangintzaren integrazioa eta hirigintza
hobetzea dira, hurbiltasunari, autonomiari eta espazio publikoaren kalitateari lotutako
irizpideetatik abiatuta.
2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

HAPOk garapen berriak aurreikusi ditu hiriguneari atxikitako espazioetan, hazkunde trinkoa
sustatuz. Beharrezkoa da hiriaren hazkundea mugatzen jarraitzea eta hirigintzako araudian
eta hiri-politiketan mugikortasun jasangarriari lotutako irizpideak txertatzea. Udalplangintzari etorkizunean egingo zaizkion berrikuspenetan, oinezkoentzako eta
bizikletentzako mugikortasun-sareek gai nagusiak izan behar dute. Hondarribian,
hirigintzak, hiri trinko eta funtzioanitzaren ereduari jarraitu behar dio, zerbitzuen, saltokien,
ekipamenduen eta etxebizitzen hurbiltasuna bermatzeko moduan. Horretarako, honako
hauek proposatzen dira:
Garapen berriak:
- Hirigintzako garapen-lan berrien ingurumen-ebaluazioen azterlanak idaztea eta hor
mugikortasunean izango diren ondorioei buruzko atal bat ere txertatzea.
- Hiri-lurretako edo artifizialdutako lurretako jarduerak lehenestea, nekazaritzari
lotutako lurra edo lur naturala urbanizatu beharrean eta, hala, materialen eta
energiaren kontsumoa ahalik eta gehien murriztea eta ingurumenarekiko inpaktua
ere murriztea.
- Autoak aparkatzeko nahitaezko hornidura murriztea, bai partzelei, bai bide publikoari
lotuta.
Hiriaren trinkotasuna:
- Hiriguneko etxebizitzak birgaitzeko sustapen-lana egitea, hala, energiaeraginkortasuna hobetzeko, irisgarritasuna ere hobetzeko eta erosotasuna
handitzeko.
- Orube hutsen erabilera sustatzea. Ondo pasatzeko espazio libre gisa erabil daitezke
bertan ezer eraikitzen ez den bitartean, edo bestela zerbait eraiki daiteke bertan.
Erabilerak nahastea:
- Erabilerak nahastea sustatzea plangintzan aldaketak eginda.
Erreferentzia gisa, erabilera bereko azalera eraikiak ez luke % 80 gainditu behar.
- Ziurtatzea tokiko ekipamenduen hornidura nahikoa dela eta oinarrizko zerbitzuak
irisgarri daudela, oinez edo bizikletaz erraz egiteko moduko distantzietan.
- Hiriguneko jarduera ekonomikoa, soziala eta kulturala suspertzea, lokalak zabaltzea
eta kaleko jarduerak sustatuz.
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9. LERROA: HIRIGINTZAN MUGIKORTASUNA TXERTATZEA
-

Saltoki txikiei laguntzea eta periferian azalera handiko merkataritza-zentroen irekiera
mugatzea, lekualdatze luzeak eta motordunak sortzen baitituzte horiek.

3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

▪
▪

6.1 Mugikortasuneko ordenantza berria
6.2 neurria. Mugikortasun Saila sortzea.

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK
Planteamendua

Hiri-dentsitatea
Erabilerak nahastea
Garapen berriak zenbateraino diren irisgarri autorik hartu gabe iristeko
Ingurumena ebaluatzeko zenbat txosten idatzi diren

5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA

bi ikur:

LEHENTASUNA

EXEKUZIO EPEA

●●●

KALKULATUTAKO
KOSTUA

■■■
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ERTAINA

hiru ikur: ALTUA / LUZEA

Diagnostikoa

Birgaitutako etxebizitza kopurua

Prozesu parte-hartzailea
Ekintza-plana
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9. LERROA: HIRIGINTZAN MUGIKORTASUNA TXERTATZEA

9.2 neurria. Kalitatezko hirigintza eta arkitektura-diseinua ziurtatzea
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

HAPO eta HMJP planek ezartzen dituzte mugikortasun arloko ildo nagusiak, baina ondoren
garatzeko uzten dituzte zehaztapen ugari; horien artean, aipagarriak dira espazio
publikoaren eta eraikitze-espazioaren diseinuari dagozkion gomendioak eta araudi-edukia,
mugikortasun iraunkorraren ikuspegitik begiratuta. Zalantzarik gabe, aurrekari dira
udalerrian orain ditugun jardunbide egokiak, baina laburtu eta egituratu egin behar dira
ondorioak, etorkizunean hobekuntzak egiteko aukera emango duen ikuspegi kritikotik.
2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Mugikortasun Jasangarriaren Planean ekintzak bide-tarteen eta egoteko espazioen
funtzioaren arabera bereizita daude, eta neurriak proposatzen den bidearen sailkapenari
edo hierarkizazioari egokitzen zaizkio. Era berean, proposatutako Mugikortasun
Ordenantzak edo jada idatzita dagoen Irisgarritasun Planak beste araudi-neurri batzuk edo
oztopoak kentzeko neurriak garatzen dituzte. Fitxa honetan daude planteatuta irizpideak
bateratzeko eta hirigintzako eta eraikuntzako jardueretan behar adinako kalitatea
eskuratzeko ekintza batzuk, batez ere, oinezkoen mugikortasuna erraztekoak.
Urbanizazioa:
- Hondarribiko bide publikoa diseinatzeko jarraibideak idaztea oinezkoen eta
txirrindularien beharrak lehenetsita. Jarraibide horiek, indarrean den legeriak
ezarritako gutxienekoak betetzeaz gain, etorkizuneko urbanizazio-proiektuak
hobetzeko diseinu optimoak eta irizpideak bilatuko dituzte. Hona hemen aintzat
hartu beharreko gako batzuk: bira-erradio zorrotzak, oinezkoentzako ibilbideen
neurri optimoak, zirkulazio-erreien gehieneko neurriak, aparkatzeko plazen
gehieneko neurriak, trafikoa baretzeko elementuak eta zehaztapenak,
bidegurutzeetarako arautze eta diseinu onargarriak, hiriko altzari-elementuen eta
zerbitzuen arteko gehieneko distantzia (bankuak eta iturriak gertu), hiri-altzarien
diseinu ergonomikoa eta erakargarria, lerrokadura-zuhaitzak (markoa, distantzia,
espezieak, etab.), materialen iraunkortasunari eta birziklagarritasunari buruzko
gomendioak, zoladura iragazkorreko irtenbideak, oinezkoentzako argiztapena,
landa-bideak egokitzea eta abar.
Arkitektura:
- Beheko solairuetan jendearentzako zabaldutako jarduerak eskaintzen dituzten
erabilerak aurkitzea, zaintza naturala eta animazioa ematen baitiote kaleari.
- Eraikitzea espazio publikoarekin zuzeneko harremanean kokatzea, kalearekiko
harremana eta babes klimatikoa indartuz.
- Beheko solairuetako ertz publiko-pribatuaren gardentasuna indartzea, kanpoaren
eta barruaren arteko
lotura, segurtasun-sentsazioa eta erakargarritasuna
handitzeko.
- Lorategi eta espazio libre pribatuak eraikinen atzean edukitzea, itxita, eta espazio
publikoarekin harremanean badaude, gutxieneko gardentasun maila bat ezartzea
partzelen itxituretarako; horien artean, landareekin eginikoak.
- Oinezkoentzako espazio publiko gehiago jartzeko aukera aztertzea, horretarako,
lagapenak, atzeraemanguneak edo barnebideak erabilita, baina aurrez ebaluatu
behar da ez dela sortuko espazio gorderik eta jarduera gabekorik.
Jende asko ibiltzen den eraikinetan erabilera publikoko nahitaezko
atzeraemanguneak jar daitezke jendeak sarreretan erabil ditzan.
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9. LERROA: HIRIGINTZAN MUGIKORTASUNA TXERTATZEA
-

-

-

3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

▪
▪

6.1 Mugikortasuneko ordenantza berria
9.1 neurria. Hiri konpaktua sustatzea, erabilerak eta gertutasuna nahasita

Bide publikoaren diseinurako idatzitako jarraibideak
Autoaren ordezko mugikortasun-moduen erakargarritasuna eta erosotasuna
hobetzeko diseinu-irizpideak betetzen dituzten eraikuntza-lanen kopurua
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA

bi ikur:

LEHENTASUNA

EXEKUZIO EPEA

●

KALKULATUTAKO
KOSTUA

■■■

€

ERTAINA

Prozesu parte-hartzailea

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Diagnostikoa

-

Planteamendua

-

Fatxadan, egotea indartzeko eta oinezkoen erosotasuna handitzeko elementuak
jartzea; adibidez, atxikitako eserlekuak, arkupeak, erlaitzak eta balkoiak.
Oinezkoak eraikinera kanpotik sartzeko puntuak ahalik eta gehien jartzea, hala,
inguratzeak ahalik eta gutxien izan daitezen eta espazio publikoaren bizitasuna
handitzeko eta garajeetarako sarbideen kopurua mugatzea.
Justu espaloiaren atzean jartzen diren aparkatzeko lekuak, lur gainekoak, saihestea
eta horiek, eraikinen atzealdean jartzea.
Aparkatzeko plazen horniduraren estandar maximoak aplikatzearen aukera
aztertzea eta plaza horiek disuasio-aparkalekuetan kontzentratzea edo horien ordez
lur-lagapena erabiltzea.
Fatxaden aurrealdeen gehieneko luzera mugatzea.
Fatxadaren koloreek eta testurek espazio publikoen kontrol klimatikoan nola
eragiten duten aztertzea, handitu edo txikitu egiten baitute argiaren isla eta
energiaren irradiazioa.
Fatxadak eta bertako elementuak aberastea eta ingurunearekin duten harremana
indartzea, eta oinezkoek behatzeko eta gozatzeko modukoak izatea.

hiru ikur: ALTUA / LUZEA
Ekintza-plana
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10. LERROA: PLANAREN KOMUNIKAZIOA ETA HEDAPENA

10.1 neurria. Mugikortasuneko plataforma digitalari mantentze-lanak egitea eta
plataforma hobetzea
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

HMJPren esparruan, Hondarribiko mugikortasunari eskainitako Interneteko atari bat garatu
dugu eta udalaren webgunean dago. Mugikortasun Jasangarriaren Mahaiari buruzko eta
Planaren garapenari buruzko informazio eguneratua eskaintzeko balio izan du. Hemendik
aurrera, dituen funtzioak zabaldu eta Hondarribiko mugikortasun jasangarriari lotutako
erreferentziazko espazio digital bihur daiteke.
2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

www.hondarribia.eus/mugitzenda plataforma digitala tresna eraginkorragoa izan daiteke
mugikortasun jasangarriko ohiturak sustatzeko, honako ekintza hauen bidez:
- Orain dauden atalak erreferentzia gehiagorekin, HMJPko dokumentazioarekin
osatzea eta hartzen diren neurriak eta egiten diren ekintzak eguneratzea.
- Mugikortasunaren Mahaiarekin eta Mugikortasunaren Europako Astearekin lotutako
edukien protagonismoa indartzea. Hori horrela, albisteen atal bat sortzea
proposatzen da, blog motakoa, udalerriko mugikortasun-gaiei lotutako albisteak,
deialdiak, artikulu laburrak, iruzkinak eta abar biltzeko.
- “Nola mugitzen naiz?" atala gaitzea mugikortasuneko zerbitzuei eta moduei
buruzko informazioarekin. Mugikortasunerako modu horiek jasangarritasun eta
inklusio handiagoa lortzeko duten garrantziaren arabera antolatuko dira. Atal honek
mapa digitalaren bisore formatua izan dezake eta hala, bistaratzen den informazioa
geruzaka iragaziko da; eta HMJPren proposamen nagusiak geoerreferentziatuta ere
bai.
- Webgunearen eta sare sozialen integrazioa hobetzea, widget bat, argitalpenei
eskainitako espazio batekin, #hondarribia #mugitzenda traolak erabilita.
- Jendeari webgunea eta kontsultak eta iradokizunak kudeatzeko zerbitzua
baloratzeko galdera-sorta labur bat eskura jartzea.

3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

▪
▪
▪

6.2 neurria. Mugikortasun Saila sortzea.
6.3 neurria. Udal barneko eta kanpoko koordinazioa hobetzea
6.4 neurria. Mugikortasun Mahaiaren jarraitutasuna sustatzea.

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Webguneak urtean jasotako bisita kopurua eta urtean jasotako iradokizun kopurua.
Webgunearen balorazioa.
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
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10. LERROA: PLANAREN KOMUNIKAZIOA ETA HEDAPENA

10.2 neurria. Planaren neurri nagusiak jasoko dituen dibulgazio-liburuxka
diseinatzea
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Diagnostikoa
Prozesu parte-hartzailea

Planaren edukiek partaidetza-prozesuan Mugikortasunaren Mahaian parte hartzen duten
askotariko talde eta pertsonengana iritsi behar dute; baita herritar eta auzotar guztiengana
ere. Horretarako, honako hauek proposatzen dira:
- Planeko diagnostikoa laburtzea eta Hondarribian mugikortasun jasangarria izateko
helburuak labur azaltzea; baita neurri eta ekintza garrantzitsuenak ere.
- 10 orrialde inguruko liburuxka bat diseinatzea, oso bisuala, diagrama eta ilustrazioz
osatua, dibulgaziorako eta sentsibilizaziorako helburua bete dezan.
Informazio osoagoa eskaintzeko, Interneteko mugikortasunaren atarirako esteka ere
jarriko da.
- Liburuxka postaz bidaltzea, webgunean jartzea eta Udalaren sare sozialetan
zabaltzea.
- Liburuxkaren aleak inprimatu eta udal-espazioetan, kultura-zentroetan eta
erreferentziazko beste leku batzuetan jendeak hartzeko moduan jartzea.
- Dibulgaziozko liburuxka baloratzeko galdera bat ere jartzea mugikortasunari
buruzko web-atarian.

Planteamendua

HMJPren aurkezpen publikoak itxiko du plana idazteko prozesua eta plana zabaltzeko eta
planeko neurri eta ekintzei jarraipena egiteko fasea zabalduko da. Era berean,
mugikortasun-ohiturak aldatzeko, informazio egokia, ulergarria eta erakargarria behar da
aurrez ikusitako eraldaketei buruz.

Ekintza-plana

3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

▪

6.2 neurria. Mugikortasun Saila sortzea.

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Inprimatutako liburuxka kopurua
Dibulgaziozko liburuxkaren batez besteko balorazioa
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA

bi ikur:

LEHENTASUNA

ERTAINA

●

EXEKUZIO EPEA
■

KALKULATUTAKO
KOSTUA
€

hiru ikur: ALTUA / LUZEA
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10. LERROA: PLANAREN KOMUNIKAZIOA ETA HEDAPENA

10.3 neurria. Plana ezartzeari buruzko aldizkako argitalpenak
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Neurri eta ekintzen ezarpenari jarraipena egiteko, aurrera eginiko urratsen eta egiteko
asmoa dagoen jardueren berri eman behar zaie herritarrei.
2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Zenbait komunikabidetan argitalpenak programatzea proposatzen da, mugikortasun
jasangarriaren eta inklusiboaren gaian aurrera urratsak egin ahala. Informazioa modu
erregularrean argitaratzeko hiru kanal erabiltzea planteatu da:
- Argitalpenak udal-sare sozialetan. Komunikazio-taldeko kideek eta Udalean HMJP
garatzearen ardura dutenek koordinatuta aritu behar dute. Plana idazteko prozesuan
erabilitako traolak erabiliko dira: #Hondarribia #mugitzenda.
-

-

Argitalpenak mugikortasunaren plataforma digitalean. Artikulu laburrak idatziko dira
webgunerako, Planaren alderdiak azaltzeko, helburuak zehazteko, ildo
estrategikoak gogorarazteko eta ekintzak egin ahala, haien amaierako definizioaren
berri emateko.
Argitalpenak tokiko prentsan. Prentsa-oharrak idatziko dira aurrera eginiko urratsak
azaltzeko; horietatik lehenengoa HMJPren aurkezpen publikoaren berri emateko,
eta tokiko komunikabide nagusietara bidaliko dira, informazioa herritarrei irits dakien.

3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

▪
▪

6.2 neurria. Mugikortasun Saila sortzea.
10.1 neurria. Hondarribia mugitzen da plataformaren mantentze-lanak eta plataforma
hobetzea

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Udal-sare sozialetan hilabete bakoitzean argitaratutako mezu kopurua
Mugikortasunaren web-atarian argitaratutako mezu kopurua, urtean
Bidalitako prentsa-ohar kopurua
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA
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bi ikur:
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10. LERROA: PLANAREN KOMUNIKAZIOA ETA HEDAPENA

10.4 neurria. HMJPri buruzko informazioa emateko jardunaldia
1. NEURRIAREN HELBURUA ETA JUSTIFIKAZIOA

Planaren hedapenari ekiteko, aurkezpen publikoa egiteko ekitaldi bat izango da eta horrek
emango dio amaiera parte-hartze prozesuari eta emaitzak itzultzeko ekitaldia ere izango
da. Era berean, Ekintza Planaren amaierako edukien berri emateko lehen komunikazioekintza izango da.
Jardunaldi laburra izango da, herritar guztiei zuzendua, eta honako helburu orokor hauek
izango ditu:
- Mugikortasun Jasangarriaren Plana aurkeztea: Hondarribian mugikortasunari lotuta
eginiko diagnostikoa eta mugikortasunari lotutako erronkak gogoraraziko dira eta
ildo estrategikoak, neurriak, ekintzak eta jarduera-programa aurkeztuko dira.
Interesdunen zalantzak argitzea.

-

Mugikortasun Jasangarriaren Mahaiaren eta parte hartzeko beste kanal batzuen
jarraipenari buruzko informazioa ematea.

-

Prozesua ebaluatzeko galdera-sorta bat egitea.
Prozesu parte-hartzailea

Jardunaldian behar bezainbeste jendek parte har dezan, sare sozialetan iragarriko da aurrez
eta prentsa-ohar bat ere bidaliko da tokiko komunikabideetara. Horrez gain, posta bidez
deialdia egingo zaie Mugikortasunaren Mahaian parte hartzen duten pertsonei eta
erakundeei.

Diagnostikoa

-

Planteamendua

2. NEURRIAREN DESKRIBAPENA

Ekintza-plana

3. ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK

▪

10.3 neurria. HMJP ezartzeari buruzko aldizkako argitalpenak

4. JARRAIPENERAKO ADIERAZLEAK

Jardunaldira bertaratutakoen kopurua
Parte-hartze prozesuaren batez besteko balorazioa
5. LEHENTASUNA/PROGRAMAZIOA/KOSTUA
Ikur bat: BAXUA / LABURRA

bi ikur:

LEHENTASUNA

EXEKUZIO EPEA

●●●

KALKULATUTAKO
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■
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hiru ikur: ALTUA / LUZEA
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