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Sarrera eta lanaren edukia 

1. AURREKARIAK 

A. ZER DA TOKIKO PROIEKTU BAT? 

Tokiko Proiektuen esku-hartzeak, tokiko garapenaren logikan oinarritzen dira, bertako biztanleriaren 
ongizatea eta aberastasunaren sorrera aldarrikatzen duten prozesu gidatuak eta gidatzaileak izanik. 

Tokiko aberastasun hori* modurik zabalenean ulertzen dugu horretarako, giza baliabideetatik hasita, 
eraikitako kapitaletik igaroz eta lurraldeak eta ekosistemek dituzten baliabide orotara zabaltzen dena; baliabide 
ekonomiko finantzariez baino askoz gaitegi konplexuagoaz gabiltza aberastasunaren sorrera aldarrikatzean 
beraz. 

Horretarako ezinbestekoa da tokiko baliabideen ezagutza sakona –Diagnostikoa-, ondoren hauen balioan 
jartzea eta erabilpen zabala lehenetsiz. Baliabideen potentzialtasunak aprobetxatuz alegia. Tokiko garapena, 
lurraldearen ikuspegitik ulertutako ekintzetan gauzatzen da, balioaren sorrera handituz, errentak hobetuz, lan-
aukerak gehituz eta batik bat bertako biztanleen bizi-baldintzak eta ingurumen baldintzak hobetuz. 

Gaur egun, lurraldeak, erakundeak eta pertsonak,arazo globalen gero eta eragin handiagoa jasotzen dugu, 
hauekiko interdependentzia dela eta: Ingurumen, energetiko, ekonomiko, sozialak, e.a. diren arazoak. 

Hortaz beharrezko ikusten dugu arazo hauek aurrez hartzea, behetik gora eraginez tokiko proiektuetan. Tokiko 
proiektuak dira lurraldea giltzatu eta ordenatu dezaketen tresnarik zuzenenak eta egokienak.  

B. ZEIN HELBURU BILATZEN DIRA TOKIKO PROIEKTUOTAN? 

Aurrekoa kontutan, Larrabetzu bezalako herri batetan mugikortasun eredua eta espazio publikoaren lana 
egiterakoan, hauek diragure lanaren gidalerroak: 

• Berdintasun aukera, egunerokotasunerako, mugitzeko, lan egiteko zein aisialdirako. 

• Herritarren parte hartzea eta lekuko elkarte sareak. 

• Genero ikuspegia 

• Ingurumenaren hobekuntza hirigintzaren eta gizartearen ardatz bezala hartzea. 

• Mugitzeko moduen eraldaketa, eredu hurbil, publiko, ekologiko eta osasuntsu baten alde. 

• Bizi-baldintzak berdindu: Herri-gune degradatuenen hobekuntza lehenetsi, biztanleriaren arteko bizi-
baldintzak berdintzeko. 
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• Espazioen kalitatea hobetzea: Guztientzako bizitza kalitatea hobetu, interes orokorraren ikuspegitik. 

• Integrazioa eta hobekuntza estetikoa: Hiri-paisaiaren eta estetikaren  ikuspegia sartu diseinuan. 

• Landaretzaren garrantzia: Gune berdeen integrazioa diseinu mailatik hasita, paisaian oinarrituriko 
hirigintza berdea. 

• Zero hondakin: Berregiteetan eta egokitze lanetan hondakinak obran bertan berrerabiltzea, hauek 
balioztatuz. 

• Aprobetxamendua: Dauden elementuen balioan jartzea eta potentziatzea. 

• Herriaren garapen ekonomikoa 

 

*. Giza garapena, ingurumen garapena eta garapen ekonomiko-finantzarioa elkarrekin kontutan 
hartuz. 

C. ZERGATIK LAN HAU? 

Larrabetzun HAPOHAPOHAPOHAPO----a idazten ari den momentu honetana idazten ari den momentu honetana idazten ari den momentu honetana idazten ari den momentu honetan, mugikortasun jasangarria eta honek hirigintza 
ereduarekin dituen erlazioei buruzko azterketa egitea beharrezko ikusten du gobernu taldeak. Mugikortasun 
jasangarrirako Planen gidek, publikazio gehientsuenek, URAK BIDE taldea zein beste hainbat adituren iritziak, 
bat datoz HAPO-aren berrazterketa fase hau dela egokiena MJP bat garatu eta bertan barneratzeko. Era berean, 
mugikortasun eredu jasangarriago, bizigarriago eta planifikatuaren ondorioz sortzen diren irizpideak, Plan 
Orokorrean eta urbanizazio proiektuetan nola jaso eta zehazteko ardura hartu behar dela uste du udalak. 

Adostasun honen ondorioz, URAK BIDE Taldearekin kontaktuan jartzen dira, eskaintza hau luza dezaten eta 
berau aztertu ondoren, udalaren ekarpenak jasoz, mugikortasun jasangarri eta espazio publikorako Plan bat 
gauzatzeko asmoz. 

Legegintzaldi honetan, Larrabetzuko udala Hirigintza Antolamendurako Plan Orokorraren idazketan 
murgilduta dago. Aurreko legegintzaldiko aurrerapena berridatzi delarik, 2011.ko irailean aurrerakina aurkeztu 
zuen Estudio k enpresak. 

Orain arte ez da onartu udal plenoan Planaren hasierako onespena. HAPOHAPOHAPOHAPO----a idazten ari den momentu a idazten ari den momentu a idazten ari den momentu a idazten ari den momentu 
honetanhonetanhonetanhonetan mugikortasun jasangarria eta honek hirigintza ereduarekin dituen erlazioei buruzko azterketa egitea 
beharrezko ikusten du gobernu taldeak Plan orokorrean egiten ari den lana osatzeko. 

Agenda 21 eta aurreko Parte Hartze prozesu partehartzaileetan, zein plangintzan bertan helburuak finkatzean, 
Mugikortasun plan bat gauzatzea eta espazio publikoari buruzko beste hainbat gai definitzearen beharra 
agertzen da.  

Era berean, Mugikortasun jasangarrirako Planen gidek, publikazio gehientsuenek, Urak bide Taldekook zein 
beste hainbat adituren iritziak, bat gatoz HAPO-aren berrazterketa fase hau dela egokiena MJP bat garatu eta 
bertan barneratzeko. Era berean, mugikortasun eredu jasangarriago, bizigarriago eta planifikatuaren ondorioz 
sortzen diren irizpideak, Plan Orokorrean eta urbanizazio proiektuetan nola jaso eta zehazteko ardura hartu behar 
dela uste du udalak. 
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2012. Urte bukaeratik, Lana eta herriaren egoera ezagutu eta edukiak definitzeko hirigintza kontseiluarekin 
izandako batzar batzuen ostean, udalak 2013.ko Otsailean eskaintza ekonomikoa ezberdinak jasotzen ditu eta 
bata Urak Bide taldearena da. 

Martxoaren bukaeran, Urak Bide Taldeari esleitzen dio lan honen ardura. 

Hasiera batetan Mugikortasun Jasangarrirako Plan bat planteatzen zen, hari dagozkion eduki eta helburuekin, 
eta eskaintza ekonomikoa, Hirigintza kontseiluarekin Otsaila eta Martxoan zehar izandako batzar batzuen ostean, 
Mugikortasun jasangarrirako Plan baten antzeko edukiekin aurkeztu zen.  

Lana idazten hasita, eta aldez aurretik dagoen lanketa luzea aztertu ondoren (1. Zatia: aurretik egindako 
lanen azterketa) zeuden arazoei konponbide zuzenagoa emango lekioken planteamendu bat proposatzen da: 

Mugikortasun Jasangarriko Plan (MJP) bat azterketa teoriko-praktikoa izanda, aplikagarritasuna hain zuzena 
ez du izango HAPO-aren idazketan, bi arrazoi nagusigatik: 

-Eskala fisikoaren arazoaEskala fisikoaren arazoaEskala fisikoaren arazoaEskala fisikoaren arazoa: MJP batek egiturazko planteamenduak ematen ditu emaitza nagusi bezala, 
adibidez kaletegiaren norabide eta noranzkoak, mugikortasun modu ezberdinen egitura eta antolamendua, eta 
kale urbanizazio eskalara ez da jaisten normalean. 5.000-10.000 biztanletik gorako herrietan hasten dira sortzen 
egiturazko arazo konplexuak. Larrabetzu bezalako herri txikian eskala askoz finagoa izan behar da, egiturazko 
arazoak erraz identifikatzeko bezalakoak baitira. Hau da arrazoia 3.000 biztanletik beherako herrietan MJP oso 
kasu arraroetan egiteko. 

----Aplikazio praktikoa, edo denbora eskalaAplikazio praktikoa, edo denbora eskalaAplikazio praktikoa, edo denbora eskalaAplikazio praktikoa, edo denbora eskala:Talde idazleak MJP-aren interpretazio eta arauketa egin behar du. 
Kasurik onenean, bidean ez da asko galduko, baina zentzu honetan planak ezarritako politikak orokor xamarrak 
izaten dira. Hankamotz geratzen dira askotan herriaren zonalde ezberdinetan egin behar diren tokiko proiektuak 
definitzen. Ondorioz egunerokotasunean mugitzeko moduek nola funtzionatuko duten zehazterako orduan. 
Eraginkorragoa litzateke, adibidez, Plan berezi bat.  

Gainera, Plan orokorrak ez du ematen epe luzerako ikuspegi estrategikoa, eta herriaren eraldaketako lanek, 
kostuak, esfortzuak eta herritarren bizitzan inplikazioak direla eta, denbora epe luzeak eta ikuspegi estrategikoak 
eskatzen dituzte. 

Azkenik, MJP baten diagnostiko eta baita ere proposamen asko Planaren aurrerakinean zein herritarrekin 
eztabaidatuta zeuden, eta ordenamendurako gakoak nahiko argi sumatu zitezkeen hauetatik. 

Beraz kasu honetan -eskala dela eta-, eta herrian aldez aurretik dagoen lanketari eskerrak- aukera 
praktikoagoa eta zuzenagoa ikusten da espazio publikoaren eraldaketarako Plan Berezi baten edukiak izango 
dituen lan bat gauzatzea. Plan berezi hau batik bat mugikortasun jasangarriaren kontzeptuetan oinarrituko da, 
baina baita ere mugikortasunarekin zerikusi zuzena ez duten beste irizpide mordoa: 

Herritarren kezkak eta beharrak eguneroko bizitzan, natur kalitatearen hobekuntza, errekaren 
berreskurapena, aktibitatearen (komertzial zein soziala) gehikuntza, bizitza kalitatearen eta paisaiaren 
hobekuntza, e.a. 

Larrabetzuk aldez aurretik egindako lanketei eskerrak, Horrelako lan batek Plan Orokorrari begira 
aplikagarritasun zuzena izango du:  

-Epe luzerako Uriaren antolamenduaren irudi koherente bat lortzen du. 

-Faseka gauzatzeko aukera, behar-aukeren arabera. 
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-HAPO-aren bizitza-denbora bukatu arren, herriaren hobekuntza eta eraldaketarako bide orri eta eskema 
orokorra markatzen jarraituko luke epe ertain-luzera. 
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2. LANAREN ERAGILEA ETA EGILEAK 

Lanaren eragilea Larrabetzuko Udala da. 

 

Lanaren egileak, Urak bide taldearen honako partaide hauek dira, 

• Kimetz E. Munitxa: Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniaria. Ingurumenean eta mugikortasun 
jasangarrian teknikaria. Euskalduna. 

• Hodei Zenikaonandia Otzerinjauregi: Hirigintzan aditua den arkitektoa. Euskalduna. 

• Aiert Magunagoitia: Arkitektoa, diseinuan aditua. Euskalduna. 

• Laura Estévez Baz: Paisajista. 
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3. LANAREN EDUKIA 

Lana, sarrera honetaz aparte, kronologikoki antolatuta dagoen lan dossier bat da. sei atal nagusitan banatzen 
da, eta azkenik Planoak jasotzen dira: 

-Lehenengoan Aurretik egindako lanen azterketa egiten da, mugikortasuna eta herri antolamenduaren 
ikuspegitik. 

-Bigarren zatian, Mugikortasunaren sare ezberdinen analisi eta diagnosia egiten da, eta era berean, uriaren 
antolamendurako giltzarria den aparkamenduaren egoera. 

-3. zatian, lan hau gauzatzeko ezinbesteko izan den mugikortasun sareen definiziorako parte hartze tailerra 
azaltzen da. 

-4. zatian, aurreko guztia eskuetan, Hirigintza kontseiluari egin zitzaion hasierako proposamenaren eztabaida, 
ekarpenak eta bukaerako proposamenaren definiziorako gakoak azaltzen dira. 

-5. zatian sareen antolamendua azaltzen da eta proposamenen eskema. Mugikortasun planari dagokion 
zatiaren sintesia da. 

-6. Zatian aldiz, Hirigintzaren bidez mugikortasunari eragiteko proposamenak jasotzen dira, azken finean 
lanak proposatzen duena aurreproiektu mailan laburbiltzen duen zatia.  

-Zazpigarren zatian, aurreko proposamenen balorazio ekonomikoa egiten da. 

Atal honetan,talde idazlearen iritziz -ezin izan delako kontrastatu parte hartze bidez-, ekintzen plana eta 
lehentasunak nolakoak izan behar diren laburbiltzen da, ekintza guztien (17 ekintza uriko zonalde ezberdinetan 
bananduta eta Goikoelexalden bakarrean jasotzen dira), aurre-planifikazio bat proposatuz. 

-Azkenik, Planoetan adierazten da dokumentuan jasotakoaren analisi, diagnostiko, sare eta aparkalekuen 
proposamen orokorrak, egiturazko planteamendua edo Plan bereziaren irudia, eta zonalde bakoitzean 
proposatzen diren ekintza ezberdinak. 
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1. zatia: Aurretik egindako lanen azterketa 

1. SARRERA 

Mugikortasun Jasangarriarekin eta espazio publikoaren ordenamenduarekin zerikusia duten, eta oraindik 
“indarrean” edo idazten dauden dokumentu nagusiak jasotzen eta aztertzen ditugu zati honetan. 

Plan orokorrari zuzendua dagoen lan honetan, honi eragin diezaioketen informazioa sailkatu da. Era berean 
mugikortasuna, espazio publikoa eta orokorrean herrian eta herriaren mugitzeko moduen eraldaketa sor 
dezaketen irizpide, iritzi eta iradokizunak ere batu ditugu.  

Esan beharra dago, Larrabetzuko herriak eztabaida sozial eredugarria eman duela gai hauen inguruan, eta 
horren bistako egin diren prozesu parte Hartzaile kopurua (lau enpresa edo eragile ezberdinek), iradokizun eta 
alegazioen eztabaida.  

Guzti hauei lan honetarako herritarrei irekia egin den tailer espezifikoa (ikusi 3. Zatia), eta udal batzorde, 
talde politiko zein hirigintza kontseiluarekin izandako hartu emana eta iradokizunen lanketa. 

Plan orokorraren idazketaren testuinguruan aztertu ditugun dokumentuak honakoak ditugu: 

-Irisgarritasun Plana. ADIR, 2008 

-HIRI ANTOLAMENTURAKO PLAN OROKORRA EGITEKO PROZESU PARTE-HARTZAILEA. Txotx Kafe eta Gogoeta 
Taulen Emaitzak. 2009 ekaina. hirigintza kontseilua 

-HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA EGITEKO PROZESU PARTE-HARTZAILEA. 2009ko abendua. Ados 
consulting. 

-HAPO aurrerakina. 2011ko Iraila. Estudio K. 

-Hirigintza eta eguneroko bizitza. 2012ko martxoa. Hiria Kolektiboa 

-Aurrerapen dokumentuari buruzko parte-hartzearen emaitzak. 2012ko martxoa. Prospektiker. 

-Aurrerapenari iradokizunak eta erantzunak. Larrabetzuko Herritarrak eta Larrabetzuko udala. 

2. IRISGARRITASUN PLANA. ADIR (2008) 
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ADIR enpresak egindako Plan honetan, 
garraioari eta bereziki espazio publikoari eta 
garraioari loturiko ataletan. Hauen laburpena, 
Planaren sintesiko 7. Dokumentuan jasotzen da. 

Edozein kasutan, eskuetan dugun 
dokumentuarekin aldea oso nabarmena da, 
Irisgarrritasun legea minimoetan betetzeko neurri 
zuzentzaileak jasotzen baititu Irisgarritasun 
planak. Espazio publikoa eta mugikortasun 
jasangarrirako planak ordea, herriaren bizi 
baldintzen hobekuntzan eragiteko, 
transformakuntza txiki zein handien sorta bat 
proposatzen du, nahiz eta legez ez zehazki 
derrigorrezkoak izan, hiriaren eraldaketa, garapen 
lokala, gertatuko diren aktibitateen gehikuntza eta 
bizitza baldintzen hobekuntza bilatuz. 

Irisgarritasun Dokumentuaren sintesiak honela 
deskribatzen du: 
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3.1.- Bide publikoa 

Irisgarritasun Planean kale batzuen tipologia aldatzea proposatu da, kale horiek honela sailkatzeko: plataforma 
bakarrekoak, oinezkoenak edo mistoak (oinezkoak eta ibilgailuak). Horrela, kalearen zabalera osoaren planoa sestran 
egongo da. Proposamenaren arabera, hori aplikatuko da, zabalera dela-eta, espaloia behar bezala handitzea onartzen ez 
duten kaleetan; eta, haien jarduera dela-eta, hiritar-ardatz garrantzitsuak diren kaleetan. 

Planean proposatu da espaloiak zabaltzea Arautegiak ezarritako gutxieneko neurriak (1,50 m) betetzen ez diren 
guneetan. Hori egin ondoren, bide publikoko hiri-altzarien kokapenak beti bermatuko du pasagune irisgarriaren gutxieneko 
zabalera. 

Espaloiaren zabalera handitzeko, beharrezkoa da zati horretan dauden elementuen kokapena berriro zehaztea. Kaleek 
eduki behar dute hiri-altzariak eta hirigintzako elementu komunak ezartzeko beharrezko zabalera, oinezkoentzako zabalera 
librea hartu gabe. 

Planak aurreikusi du espaloirik ez duten kaleetan, posible baldin bada, espaloiak eraikitzea eta Arautegiak ezarritako 
dimentsio egokiei jarraitzea. 

Halaber, planak aurreikusi du behar bezalako zabalera duten espaloietan hiri-altzarien diseinua eta kokapena aztertzea, 
oinezkoen zirkulazioari eragin ez diezaioten. 

Planean hauxe proposatu da: hiri-altzariak beste modu batez 
kokatzea, haien diseinua egokia izan arren, oinezkoen 
gutxieneko pasagunea oztopatzen baldin badute; eta hiri-
altzariak beste batzuen ordez aldatzea, oinezkoei arriskua 
eragiten baldin badiete. 

Laburbilduz, lehentasunak ezarri aurretik, LARRABETZUko 
Irisgarritasun Planean jasota dagoen Bide Publikoko Jarduketei 
buruzko Planean bildu den Esku-hartzearen Proposamenari 
dagokion aurrekontu osoa jarraian azalduko duguna da. 

 

Honako esku-hartze hauek garrantzitsuenak dira 
LARRABETZUn, eta ondorio ekonomiko handienak dituzte: 
kaleak eraldatzea, plataforma bakarrekoak izan daitezen, 
espaloiak eta errepidea bereizi gabe (851 m2); oinezkoen ibiak 
eraikitzea edo berriro eraikitzea (89 unitate); espaloien zati 
berriak eraikitzea (552 m2); eta, azkenik, aldapa handiko 
zatietan eskubandak ezartzea (729 m). 
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Proposamenon artean garrantzitsuenak bezala hartzen dituztenak honela deskribatzen dituzte: 

RE01 AITA PATXI UGALDERE01 AITA PATXI UGALDERE01 AITA PATXI UGALDERE01 AITA PATXI UGALDE – Kale hau herri-erdigunearen hegoaldea eta eskola- eta kirol-guneak lotzen dituen ibilbidean 
dago. Kale honetan honako esku-hartze hauek egitea lehenetsi da: oinezkoen pasagunean bi beheragune egitea (ez 
dituelako), irisgarritasun-arauak betetzen ez dituzten bi beheragune berreraikitzea eta kale horretako 3. eta 5. atarietan 
sartzeko beheragune bat eraikitzea. 

RE04 ANDRA MARIRE04 ANDRA MARIRE04 ANDRA MARIRE04 ANDRA MARI – Kale hau udalerriaren ardatz nagusietako bat da. Hasierako zatia oinezkoek erabil dezaten 
egokituta dago. Konfigurazio hori osatzea proposatu da, Gorbea kalearekin bat egiten duen zatira iritsi arte. Lehentasun bera 
eman zaie honako hauei: haur-eskolan sartzeko oinezkoen pasagunean bi ibi berreraikitzeari, horrela, ibilbide irisgarria 
industrialderaino luzatuko da; eta, bestetik, 32. zenbakitik 38. zenbakira bitarteko etxebizitzen aurrean espaloi-zati bat 
eraikitzeari, zati hori 40. etxebizitzaren aurrean dagoenari lotzeko. 

RE08 BASAGURENALDERE08 BASAGURENALDERE08 BASAGURENALDERE08 BASAGURENALDE – Bizitegi-gune hau zabaltzeko prozesuan dago. Lehenengo etapan, oinezkoen pasagunean 
jarduketa bat egitea proposatu da. Horretarako, ibiak berreraikiko dira, daudenek irisgarritasunaren arauak betetzen ez 
dituztelako; eta oinezkoen pasagune berri bat eraikiko da, dagozkion beheragune irisgarriekin batera. 

RE11 GOIKOELIZALDE ERREPIDEARE11 GOIKOELIZALDE ERREPIDEARE11 GOIKOELIZALDE ERREPIDEARE11 GOIKOELIZALDE ERREPIDEA – Ibilbide honek herri-erdigunea eta Goikola eta Jauregi Apezpikua auzoak lotzen 
ditu. Goikola auzoko 8. zenbakiaren parean dagoen gurutzagunea egokitzeari lehentasuna eman zaio. Izan ere, gaur egun, 
ibilbidea eteten da, oinezkoen ibiak txarto eraikita daudelako. Hori dela eta, ibi horiek berriro eraikitzea proposatu da, bai 
eta oinezkoen babesgune bat ere  bertan eraikitzea. Era berean, ezinbestekotzat jo da errepidea zeharkatzeko eta bus-
geltokiraino heltzeko oinezkoen pasagune bat, beheraguneekin batera, eraikitzea. 

RE13 ERREBALERE13 ERREBALERE13 ERREBALERE13 ERREBALE – Errebale kalea kirol- eta eskola guneetan eta hilerrian sartzeko bideetako bat da. Lehenengo etapako 
jarduketak arazo handienak dituzten oinezkoen pasaguneetan egingo dira. Horretarako, ibiak berriro eraikiko dira, irisgarriak 
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izan daitezen; eta oinezkoen bi pasagune berri eraikiko dira, dagozkien beheraguneekin batera. Era horretan, espaloien 
arteko igarotze nagusiak bermatuko dira. 

RE21 LEHENDAKARI AGIRRERE21 LEHENDAKARI AGIRRERE21 LEHENDAKARI AGIRRERE21 LEHENDAKARI AGIRRE – Kale honetan interes publikoko eraikin batzuk daude (frontoia, zaharren etxea, 
ikastetxeak, etab.). Ibiak ez dituzten pasaguneetan ibi horiek eraikitzea lehenetsi da. 

RE22 MIKEL ZARATERE22 MIKEL ZARATERE22 MIKEL ZARATERE22 MIKEL ZARATE – Ibilbide honek biztanle-kopuru handiena duten bi herri-gune, zehazki, Zubitalde eta Goikoelizalde 
auzoak lotzen dizkio herri-erdiguneari. Gaur egun, irisgarritasun-arazo larriak ditu: ez dago oinezkoen pasagunerik, ezta 
espaloi-zatirik ere, eta horrek oinezkoen ibilbidea eteten du; hori dela eta, ezin da lehen aipatu diren guneetara iritsi. Egoera 
hori hobetzeko proposatu diren esku-hartze nagusiak honako hauek dira: oinezkoen bost ibi eta babesgune bat eraikitzea, 
ibi bat egokitzea eta espaloi-zati bi eraikitzea. Horrela bermatuko da oinezkoen ibilbidearen eta igarotzearen jarraitutasuna. 

RE25 SARRIKOLA RE25 SARRIKOLA RE25 SARRIKOLA RE25 SARRIKOLA – Ibilbide honek sarbide ematen du Larrabetzuko hegoaldean. Lehenengo etapan, oinezkoen 
pasagunea egitea proposatu da. Pasagune horrek bat egingo du Andra Mari kalearekin, industrialdearen parean. 

RE26 ZUBITALDERE26 ZUBITALDERE26 ZUBITALDERE26 ZUBITALDE – Alde honetan biztanle ugari bizi dira. Gaur egun, ez dago oinezkoen pasagunerik, beraz, erabat 
ezinbestekoa da haiek eraikitzea. Pasaguneen bidez, etxebizitzeen etxadien arteko lotura bermatuko da, bai eta oinezkoen 
oinarrizko zirkuitu bat ere. Horrez gain, 7., 9. eta 11. atarien blokean espaloi bat eraiki behar da. 

Garraioari buruz honako hau dio dokumentuak: 

3.3.- Garraioa 

Garraioetan esku hartzeko proposamena egiteko xedez 18 elementu aztertu dira. 15 bus-geltoki eta 3 aparkaleku 
erreserbatu. Horiek guztiak lau urteko lehenengo planean bildu dira. 

Taula honetan jaso dira bus-geltokiak, haietako bakoitzean egingo den jarduketen aurrekontu osoa eta bus-geltokietan 
egingo diren inbertsioen exekutatze materiala gauzatzeko aurrekontu osoaren %. 

 

LARRABETZUko bus-geltokiak hobetzeko proposamenak, 
zehatz-mehatz, honako hauek dira: geltokietan seinale 
egokiak jartzea, gainera, seinale horiek bus-geltokia non 
dagoen urrutik adierazteaz gain, datu garrantzitsu guztien berri 
emango diete biztanleei; eta egokitutako eserlekuak ezartzea.  

Taulan esku-hartzeen laburpena ikus dezakegu. Horrela, 
agerikoa da azalpen bakoitzak bus-geltokietan egingo diren 
jarduketa guztien aurrekontuan zer garrantzi duen. 

Pertsona batzuentzat erreserbaturik dauden aparkalekuei 
dagokienez, honako taula honetan aparkaleku lehenetsiak 
jaso dira, haietako bakoitzean egingo diren esku-hartzeen 

aurrekontu osoa eta aparkalekuetan lau urteko lehenengo planean egingo diren inbertsioen exekutatze materiala 
gauzatzeko aurrekontu osoaren %. 
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Erreserbatuta dauden aparkalekuak hobetzeko proposamen nagusiak hauexek dira: espaloietan beheraguneak 
eraikitzea, aparkalekuetarako sarbidea bermatzeko; seinale egokiak ezartzea; eta aparkalekua berriro margotzea, bete 
beharreko arauei egokitzeko xedez. 

 

Eraikiko diren aparkaleku erreserbatuei dagokienez, horiek ere lau urteko lehenengo planean jasotako aurrekontuen 
barne hartu dira. Erreserbaturik egongo diren aparkaleku berri bakoitzaren prezioa 300 eurokoa da. Horrenbestez, 

LARRABETZUn, aurrekontu hori 2.700,00 €-koa da: 9 aparkaleku berri 
egitea proposatu da, arauek ezartzen duten aparkaleku erreserbatuen 
gutxieneko kopurua udalerrian ahalik eta lasterren betetze aldera. Egin den 
kalkuluaren arabera, LARRABETZUn mota horretako 12 aparkaleku  egongo 
dira. 

Erreserbaturik egongo diren aparkalekuetan eta bus-geltokietan egingo 
diren esku-hartzeen aurrekontuen batuketa eta aparkaleku berriak ezartzeko 

plana kontuan hartuta, hauxe da garraioetan egiteko inbertsioen exekutatze materiala gauzatzeko aurrekontuan bildu den 
proposamena: 

Lehentasunei dagokienean, bestalde hau ezartzen du Planak 

4.1.1- Bide publikoa 

Segidan, behin lehentasun-irizpideak aplikatuta, aukeratu diren kale eta gune libreak adierazi dira. Horiek 
LARRABETZUko Irisgarritasun Planean jasota dagoen Bide Publikoko Jarduketei buruzko Planean ezarritako lehentasunen 
barne hartu dira. 

Hainbat gune eta zati barne hartu dira. Gune eta zati horiek ez dute aldapa handiegirik edo eskailerarik, baina oinezkoen 
eta ibilgailuen trafiko handia badute. Gainera, haietako batzuek LARRABETZUko gizarte- eta administrazio-bizitza handiko 
guneak lotzen dituzte. Horrela, ibilbide irisgarrien oinarrizko sare bat osatuko da. 

Proposamen nagusia Mikel Zarate kalea behar bezalako irisgarritasun-baldintzei egokitzean datza. Horrela, oinezkoen 
ibilbide bat egingo da, eta ibilbide horrek Zubitalde eta Goikoelizalde auzoak udalerriko herri-gunearekin konektatuko ditu. 
Izan ere, gaur egun, kale horretan irisgarritasun-zailtasun handiak daude, oinezkoen pasabiderik edo espaloirik ez 
daudelako, eta horrek oinezkoen igarotzea oztopatzen du. 

Mikel Zarate kalearekin batera, Zubitaldeko 7,. 9., eta 11. etxebizitzen blokeen inguruan espaloiak eraikitzea aurreikusi 
da, baita Andra Mariko 30.ean ere. Horri esker, oinezkoen pasabideek jarraitasuna izango dute. 

Gainerako esku-hartze lehenetsiak honako hauek dira: oinezkoen pasabide berriak eta dagozkien beheraguneak 
eraikitzea, oinezkoen pasabideetan erabilgarriak ez diren beheraguneak berriro eraikitzea eta egina dauden oinezkoen 
pasabideetan beheraguneak egitea. 

Esku-hartze horiek egiteko xedea hainbat ibilbide egitea da, eta horiek aukera emango diete desgaitasunen bat duten 
pertsonei ia herri-erdigune osoan lekualdatu ahal izateko.
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3. HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA EGITEKO PROZESU 

PARTE-HARTZAILEA. TXOTX KAFE ETA GOGOETA TAULEN EMAITZAK. 2009 

EKAINA. HIRIGINTZA KONTSEILUA 

 

2009kekainaren 12an izan zen, ostirala, arratsaldez, Anguleri ekitaldi-aretoan. 

World Cafe metodologia erabiliz, Talde bakoitzean, bi galdera erantzun behar ziren: 

• Larrabetzun, zer gustetan jatzu gehien eta zer gitxien?  

• Zeintzuk dira Larrabetzu hobetzeko zure proposamenak? 

Hauek dira Garraioari eta Hirigintzari buruz batu ziren ekarpen nagusiak: 

Garraioari loturiko proposamenak:Garraioari loturiko proposamenak:Garraioari loturiko proposamenak:Garraioari loturiko proposamenak:    

• Larrabetzutik bidegorria egitea (udaletik ideia bultzatzea). 

• Trenaren ordutegiarekin bat egingo duen ibilgailu bidezko lotura jartzea. 

• Ospitalerako autobusa jartzea. 

• Trena ekartzeko aukera berreskuratzea. 

• Taxista zerbitzu publikoa kudeatzea. 

• Bidegorriak egitea bizikletaz joateko (hiri barruan ere). 

• Tranbia jartzea Larrabetzutik Lezamara . 

Larrabetzutik gutxien atsegin zutena:Larrabetzutik gutxien atsegin zutena:Larrabetzutik gutxien atsegin zutena:Larrabetzutik gutxien atsegin zutena:    

• Trenik edo metrorik ez egotea. 

• Garraioa. 

Gogoeta Tauletan  Gogoeta Tauletan  Gogoeta Tauletan  Gogoeta Tauletan  HirigintzaHirigintzaHirigintzaHirigintzariririri loturiko gogoetak loturiko gogoetak loturiko gogoetak loturiko gogoetak    
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• Aparkalekua futbol zelaiaren bisitari kopuruak gora egin duelako. 

• Umeen karroekin sartzeko igerilekurako sarbidea hobetu beharra dago. 

• Zaharren egoitzatik eskolara joateko eskailerak baino ez daude. 

• Zubitalde ondoko txinbo berrietan espaloian traba egiten duen farola kendu behar da. 

• Etxeak eta pisuak merkeagoak izan behar dira. 

• Txinbo gehiago behar dira herrian. 

• Jesarleku berriak eskolan. 
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4. HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA EGITEKO PROZESU PARTE-

HARTZAILEA. 2009KO ABENDUA. ADOS CONSULTING 

 

Ados consultingek Larrabetzuko Hiri Antolamendurako Plan Nagusian kontutan hartzeko 307 inkesta egin 
zituen, edade taldetan eta auzotan estratifikatuta. Beste alde batetik, udaleko hiru talde politikoekin, herriko 
elkarteekin eta gazte,gaztetxo eta umeekin berba egin zuten baita ere 

Hirigintza eta Garraioa blokeetan atera ziren emaitzak ondoren hauek izan ziren: 

2. BLOKEA. 2. BLOKEA. 2. BLOKEA. 2. BLOKEA. HIRIGINTZAHIRIGINTZAHIRIGINTZAHIRIGINTZA    

Herritar ia guztiek (%93) ondo ikusten dute Plan Nagusi berrian iraunkortasun irizpideak sartzea (lurzorua, ura 
eta energia aurreztea; kutsatzen ez duten energiak erabiltzea…) eta gehienak (%68) oinezkoentzako eremu 
gehiago ipintzearen alde daude, ibilgailuek eragotzi egiten dituzte eta beste erabilera batzuk. 

Espaloi guztiak konpontzea eta bidegorriak egitea Lezamaraino eskaera nagusitzat hartzen da. 

Aparkalekua arazoa dela esan dute eta ondorioz, etxe berri guztiek garajea eduki beharko luketela eta herriko 
sarreran aparkaleku handi bat egitea proposatu zen.  

Aurrez-aurreko elkarrizketetatik ere ekarpenak atera ziren; 

Talde politikoekin hitz eginda ateratako ondorioetatik: 

• Garrantzitsutzat jotzen da ez egitea norbere buruari egindako ekintza urbanistikoak, ez dadila bakartzea 
bultzatu eta, horrela, komunitateak herritarrentzat daukan bizimodu proposamena ez dadila apurtu. 
Bultzatu gura dena da herritar guztiek erabili ditzatela ekipamendu eta zerbitzu orokorrak. 

• Herriko auzoetan batasuna bultzatu behar da, komunikabideak hobetuz, argiak hobetuz, etab., 
elkarrekin hartu-emanik ez daukaten gune itxiak sortu ez daitezen 

• Larrabetzu eta inguruko herriak (Lezama…) lotzen dituen eta hirigunea kanpoaldearekin lotzen dituen 
espaloi eta bidegorriak amaitu behar dira. 

Herriko elkarteekin hitz eginda ateratako ondorioetatik: 

• Bidegorri gehiago egitea proposatu da, baita PR erako bidezidorrak ere (oinez eta bizikletaz ibiltzea 
bultzatzeko). 

Herriko agente ekonomikoekin  hitz eginda ateratako ondorioetatik: 



 Lehendakari Agirre,10 Durango 
 Tel 946033490 

LARRABETZUKO HAPO-an “MUGIKORTASUN JASANGARRIA ETA ESPAZIO PUBLIKORAKO PLANA” 21 

• Lehentasunen artean azpimarratzen dute hirigunean zein sarreretan dauden seinaleak hobetu 
beharra. Era berean, hirigunetik beste herri batzuetara irteteko bideetan seinale egokiak jartzea. 
Hainbat enpresa hobeto seinaleztatua egon beharko lukeela uste dute (Delicass, Azurmendi eta 
Hormaondo) 

• Hasitako obrak amaitzea, batez ere kaleak oinezkoentzako kale bihurtzeko lanak.  

• Ibilgailuak bide publikoetatik ibiltzeari mugak jartzea eta inguru industrialetan aparkalekuak 
gehitzea. 

Gazte, gaztetxo eta umeekin hitz eginda ateratako ondorioetatik: 

• Larrebetzuko parkeen mantentze eraginkorra eta etengabekoa egitea 

• Bidegorriak herri osoan, bizikletan ibili ahal izateko. 

• Trafikoa gutxitzea herri barruan. 

Ondorioak 

• Larrabetzuko herritarrek, orokorrean, pentsatzen dute herriak gaur egun daukan herritar kopurua 
antzekoa eduki beharko lukeela, eta 2000 biztanle ingururekin gelditu behar duela. 

• Aparkalekua (eta orokorrean herri barruko trafikoa) arazo nahiko larritzat jotzen da herrian. Bestetik, 
berdegune eta jolasgune gutxiegi dagoela pentsatzen du jendeak (parke bat egitea eta espaloiak eta 
argiak ipintzen amaitzea eskatzen da); era berean, berdegune eta jolasgune horien mantentzea 
eskasa dela esaten dute. 

7. BLOKEA. GARRAIOA7. BLOKEA. GARRAIOA7. BLOKEA. GARRAIOA7. BLOKEA. GARRAIOA    

Larrabetzuko garraio publikoak bete behar dituen zerbitzuen artean lehentasuna dauka, argi eta garbi, 
Galdakaoko ospitalerako zerbitzuak. Lezamako trenerako, metrorako eta beste udalerri batzuetarako loturak ere 
aipatu dira. 

Aurrez-aurreko elkarrizketetatik ere ekarpenak atera ziren; 

Talde politikoekin hitz eginda ateratako ondorioetatik: 

• Ez dago Galdakaoko ospitalera heltzen den garraio zuzenik. 

• Zornotza, Durango eta Gernikara ere ez dago garraio egokirik. 

• Lezamako Euskotreneko geltokirako eta, egiten denez, Galdakaoko metro geltokirako lotura-
autobusak martxan ipintzeko azterketa egitea proposatu da. 

Herriko elkarteekin hitz eginda ateratako ondorioetatik: 

• Garraio publikoko komunikazioak txarrak dira eta ez dira eraginkorrak. Batez ere Galdakaoko 
ospitalerako eta Zornotzarako loturak falta dira. 

• Garraioaren hobekuntzaren ondorioz Larrabetzuren herri nortasuna galtzeko arriskua ikusten dute lo-
herri bihurtzen baldin bada. 

• Onartzen dute kotxea ibiltzeko dagoen ohitura garraio publikoa egon da ere. 
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• Aparkalekuak falta direla pentsatu arren, guztiek etxe aurrean aparkatzearen nahia azpimarratzen 
dute. 

Gazte, gaztetxo eta umeekin hitz eginda ateratako ondorioetatik: 

• Garraio publikoa erabiltzeko laguntza ekonomikoak eskatzen dituzte. 

• Tren eta autobuserako txartel bakarra sortzea nahi dute. 

• Lotura autobusak Lezamako trenera eta Usansolora. 

• Leioako unibertsitatera zuzeneko autobusa. 

• Gaueko garraio gehiago, batez ere asteburuetan. 

• Autobusetan bizikleta eramatea ustea eskatzen dute. 

• Umeek kotxe gutxiago egon dadila herri barruan eskatzen dute. 

• Kotxea etxe ondoan aparkatzeko erosotasuna ere eskatzen dute. 

Ondorioak: 

• Dagoen garraio publikoa begi onez ikusten da, nahiz eta faltan botatzen den leku batzuetarako 
konexio zuzena,batez ere, Galdakaoko ospitalearekin, eta gutxiago Lezamako trenarekin, 
metroarekin eta Mungiarekin. 

• Gazteriak gaueko eta asteburuko garraioa hobetzea, Leioako campusera garraio zuzena, kostua 
gutxitzea eta laguntzak eskatzen dituzte. 

• Batzuk Sarrikolan autobusentzako markesina ipintzea eskatzen dute.
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5. HAPO AURRERAKINA. 2011KO IRAILA. ESTUDIO K 

 

Orain arte onartutako aurrerakinean, ondorengo hau aipatzen du dokumentuak: 

A. DIAGNOSTIKO INTEGRALA ETA ONDORIOAK 

2.11.h Errepideen eta garraioen sarea  

h.1 Bidezaintza eta aparkalekua  

Aparkatzeko tokiak osatu egin beharko dira, kontuan hartuta mugikortasun fisikoko ahalmen urrikoentzat utzi 
behar diren lekuak.  

h.2 Mugikortasuna  

- Auzo desberdinekin eta Lezamarekin loturak bultzatu behar dira: espaloiak, bidegorriak, argiztatzea…  

- Herrigunean, oinezkoarentzako espazioen garapen handiagoa egotea lortuko da.  

- Larrabetzun ez dago bidegorririk, eta herria ez dago sartuta Bizikletazko  

Lurraldeko Oinarrizko Sarearen barnean dauden bidegorrien ardatz bakar batean ere, baina bai berrikusten 
ari diren dokumentuan.  

- Plangintza hau idatziko da EAEko Mugikortasun azterketaren erabakitasunak  Larrabetzun aplikatuta eta 
bidegorrien sare bati bidea emanda.  

- “Landa bideak eta bidezidor kirola berreskuratzeko proposameneko”  oinezkoentzako ibilbideen sareari 
balioa eman eta garatu egin beharko da.  

Hartara, eskualdea ezagutzen laguntzeko ibilbideen sare baten euskarria  izango da, dagoen turismo eta 
zerbitzu eskaintza handituko du, eta, aldi  berean, ibilbideen oinarrizko sarea garatu eta mantenduko da.  

h.3 Iriste erraztasunerako plana  

- Mikel Zarate kalea iriste erraztasuneko baldintza egokietara egokitzearen inguruan dabilen proposamen 
nagusitik abiatuta, oinezkoentzako ibilbide ba sortu eta, hartara, jendeztatuen dauden bi guneak, Zubitalde eta 
Goikoelexea auzoak, udalerriaren herrigunearekin lotu ahal izateko.  

- Planean sartuta dago eraikin publikoak egokitzea.  

B. XEDEAK ETA HELBURU ESTRATEGIKOAK 
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Larrabetzuko HAPOk bere dokumentuan Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Esparru Programa 
(2007-2010) dokumentu berriko xedeak eta helburuak hartu eta onartzen ditu: 

IV. XEDEA: LURRALDE ETA MUGIKORTASUN OREKA: IKUSPEGI BATERATUA  

8. HELBURU ESTRATEGIKOA. MUGIKORTASUNA KUDEATZEKO EREDU BERRI BAT LORTZE ALDERA  

Jendearen mugikortasun eskaria kudeatzea jendea oinez, bizikletaz eta taldeko  garraioan ibiltzera 
bultzatuz. Salgaien banaketa modala itsas garraio edo trenez  egitea bultzatzea, errepideko garraioa 
murriztuz.  

Konpromisoak Konpromisoak Konpromisoak Konpromisoak     

M4.1 Bidaiarien banaketa modala motorrik gabeko garraio bidez (oinez edo bizikletaz) eta talde garraio 
bidez  (trenez, tranbiaz eta autobusez) egitea bultzatzea garraiobide horietan jendeak egindako 
distantzia urtero guztira egindakoaren % 40 izan dadin (bidaiarien eta kilometroen arabera neurtuta).  

M4.2 Salgaien garraioaren banaketa modala bideratzea, tren bidezko garraioa, tona kilometrotan, 
azaleko garraio  osoaren (errepidekoa gehi trenbidekoa) % 15 izatera iristea.  Jarduteko ildo nagusiak  

1. ildoa. EAEn mugikortasun jasangarri eta seguruari buruzko legea garatzea  Europako politikaren 
joerekin bat etorriz, adibidez, garraio publikoaren sistema  hobetzeko laguntza, ibilgailuaren erabilera ez 
sustatzea, trafikoa lasaitu eta  motorrik gabeko garraio motak bultzatzen dituzten politikak sustatzeko 
neurri  ekonomikoak.  

2. ildoa. Udalerri edo eskualde mailan 20.000 biztanle baino gehiago dituzten  udalerrietan 
mugikortasun jasangarria eta segurua lortzeko planak egitea eta  abian jartzea, baita udalerriaz 
gaindiko planak ere. Plan horiek eskariari  (hiriaren eredua eta diseinua, partekatutako ibilgailuen 
sustapena, aparkalekuei  buruzko udalerriaren arauak, eta abar) zein eskaintzari (taldeko garraioa, 
trafikoa lasaia izateko neurriak, oinezkoentzako espazioak berreskuratzea, aldirietako aparkalekuak, 
salgaien hiriko logistika ,eta abar) buruzko neurriak barne hartuko dituzte.  

3. ildoa. 1000 langile baino gehiago dituzten enpresa eta industrialdeetan mugikortasun jasangarria eta 
segurua izateko planak egitea eta abian jartzea. Plan horiek honako neurriak barne hartuko dituzte: 
taldeko garraioaren eskaintza areagotzea, partekatutako garraioa sustatzea, enpresako garraioa 
antolatzea, ibilgailu pribatuentzako aparkalekuen eskaintza murriztea, ordutegi malguak eta tartekatuak 
edo partekaturiko kotxea sustatzea. Hori guztia pilaketak,  atmosferara eginiko emisioak (CO2) eta 
istripuak murrizteko izango da.  

4. ildoa. Bizikleta erabiltzea sustatzeko osoko estrategia eta Lurralde  Historikoko planak barne hartzen 
dituen EAEko bidegorrien plan zuzentzailea  zehaztea eta abian jartzea.  

5. ildoa. Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuetan lanegunetan hiri barrura  doazen ibilgailu pribatuen 
sarbidea mugatzea, baita helmugan aparkatzeari  buruzko arauak (murrizketak) ezartzea ere.  

6. ildoa. Eurobiñeta Direktibaren (azpiegitura jakinak erabiltzeagatik salgaien  garraioetarako ibilgailu 
astunek ordaindu beharreko zergak) ondoriozko baliabide  ekonomikoak aplikatzea.  

7. ildoa. Erreferentziako agiriak garatzea lurraldearen antolaketan garraio  

politika jasangarriak barne hartzeko.  
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C. PLANGINTZAREN IRIZPIDE ETA HELBURUAK: 

HIRI INGURUNEA 

10. helburua Hiri eredu orekatua lortzea, hiriko espazioak hobetuz eta lurzoruaren kontsumoa optimizatuz. 

10.1 irizpidea Hiri trinko mota bat proposatzea, altu samarrak diren dentsitateak hartuz eta erabilerak modu 
malguan emanez. 

10.2 irizpidea Erabilera bateragarrietan jarduera ekonomikoen eta egoitza erabilera mistoen alde egitea, 
egoitza erabilerarekin bateraezinak diren erabilerak lekuz aldatuz. 

10.3 irizpidea Beheko solairuak okupatzean egoitza erabileraren eta hirugarren sektorerako (merkataritza 
zerbitzuak) erabileren arteko orekari eustea, lehenetsitako gune batzuk neurtuz. 

10.4 irizpidea Finkatutako hiriko sareak optimizatzea, hiriko bide trazadura osatuz jarraitasunik ez dagoen 
puntuetan. 

10.5 irizpidea Proposaturiko dentsitateak eta tipologiak lurraldearen gaitasunera eta udalerriaren izaerara 
egokitzea. 

10.6 irizpidea Hiriko agertokia espazio publikoan oinarrituz itxuratzea, gune libreetako guneen jarraitutasuna 
eta lotura aztertuz. 

10.7 irizpidea Industria-paisaia hirigintzaren aldetik hobetzea. 

BIDE SAREAK ETA GARRAIOA 

18. helburua Mugikortasun jasangarria bultzatzea. 

18.1 irizpidea HAPO Ibilerraztasun Planarekin koordinatzea. 

18.2 irizpidea Gaur egungo bide sarea egokitzea eta hobetzea bizikletaz ibili ahal izateko. 

18.3 irizpidea Oinezkoentzako ibilbideen sare eraginkorra egituratzea. 

18.4 irizpidea HAPO agirian ELANen “landa bideak eta mendi ibiliak berreskuratzeko proposamena” barne 
hartzea. 

18.5 irizpidea Hirigunearen eta lehendik dagoen linearen arteko trenbide lotura aurreikustea.



 Lehendakari Agirre,10 Durango 
 Tel 946033490 

LARRABETZUKO HAPO-an “MUGIKORTASUN JASANGARRIA ETA ESPAZIO PUBLIKORAKO PLANA” 27 

 

6. HIRIGINTZA ETA EGUNEROKO BIZITZA. 2012KO MARTXOA. HIRIA 

KOLEKTIBOA. 

Hiria kolektiboak egindako eta tailerrean burutu zen lan honen helburua, emakumeen eguneroko bizitzatik 
ateratako informazioaren isla Larrabetzuko HAPOn txertatzea izan zen 

Atera zituzten helburuetatik 3. helburuak dauka eragin handiena: 

3.HELBURUA. ESPAZIO PUBLIKOEN SAREA HOBETZEA3.HELBURUA. ESPAZIO PUBLIKOEN SAREA HOBETZEA3.HELBURUA. ESPAZIO PUBLIKOEN SAREA HOBETZEA3.HELBURUA. ESPAZIO PUBLIKOEN SAREA HOBETZEA    

Udalerriko espazio publikoen sarea osatzen duten lekuek udalerri horretan bizi diren pertsonen bizitzak eta 
harremanak elkarri lotzen dizkiote. Sare hori nolakoa den, halakoa izango da sare horretako pertsonen bizitzaren 
kalitatea: sarea atsegina, erraza eta askotarikoa baldin bada, halaxe izango da kideen bizitza. Sare horretako 
espazio publikoak biztanle guztiok partekatzen ditugun lekuak dira, bertan garatzen ditugu beste pertsona 
batzuekiko harremanak, leku horien zati sentitzen gara eta leku horiek geureak direla aldarrikatzen dugu. 

Espazio publikoen sareak herri edo auzo bakoitzaren hiri- eta gizarte-egituraren oinarria izan behar du. Sare 
hori gainerako erabilerak antolatzeko abiapuntua da; izan ere, erabilera horiek, kalitatezko espazio publikoen 
sareak eta oinezkoen lehentasunezko mugikortasun-sare sendoak orekatuta egon behar dute. 

*ESPAZIO PUBLIKOAK GARBI MANTENDU: Zenbait espazioetan txakurren kakak eta betetako zaborraren 
presentzia antzematen da, gehien bat erabilera argirik ez duten eremuetan. Txakurren kaken inguruko 
hausnarketa eta ekintza plana proposatzea eskatzen da. Espazio publikoen sarearen koherentzia bermatu behar 
da hirigintza plan berrian, baita hauen kudeaketarako proposamena, bakoitzak sarean duen betebeharra edo 
aukerak aztertuz. 

*ZENBAIT KALETAN OINEZKOEI GARRANTZIA EMAN: Lehentasuneko gauza izan behar du herrian oinezkoen 
mugikortasuna bermatzea. Honek umeen, gazteen, zaharren zein elbarrituen autonomian duen eragina 
erabatekoa bait da. Baita ere, honek herriko kale zein plazen eguneroko bizitzan, eta kalea bizitzeko aukera 
berdintasunean eragin zuzena baduelako. 

Adibide moduan: Lehendakari agirre, okindegi aurrean, Marutiko bidean, etab … 

*MOTORDUN IBILGAILUEN ZIRKULAZIOA: Herriko zenbait eremuetan kotxeen presentzia gutxitu edo antolatu 
beharra. Herriko motordun ibilgailuen trafikoaren antolaketa, norabidean antolatu eta aparkatzeko tokien 
antolatzeko beharra dago herriko erdigunean. Kotxearen lehentasuna duten zenbait kale eta eremuetan 
elkarkidetzarako bide eta eremuak ezartzea aztertzea proposatzen da. 

Era berean herriko erdigunetik aparteko auzoetan aparkatzeko eremuak ordenatzeko beharra dago. 
(Zubitalde auzoan edo Eleixoste kalean) 

*IRISGARRITASUN ARAZOAK KONPONDU.: Herriguneko oinezko kaleetako adokinak arriskutsuak dira sarri. 
Lurra labainkorrak dira bustita daudenean (uren bideak emandako arazoengatik). Plazan soloak berrikusteko 
premia sumatzen da, plaza eta Anguleri arteko eskailerak oso zorrotzak. 

Zintarriaren jarraitasun eza toki askotan, eta zenbaitetan espaloian gora behera ibili behar da, ahur-
eskolarako bidean, adibidez. 
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*BIDEGORRI PROIEKTUA MARTXAN JARRI: Herrian bertan eta inguruko auzo eta herriekin lotzeko aukera 
ederra izango da bidegorria. Horretarako honen diseinua aisialdirako baino herriak eta auzoak era egoki batean 
konektatzeko lagungarri izan behar du. 

*ARGIZTAPEN ETA ZUHAITZ EGOKIAK EZARRI: Herriko eremu desberdinen arteko argiztapenaren desoreka, 
eremu batzuen iluntasunaren pertzepzioa eragiten du. Honen konponbidea ez da izango eremuak gehiago 
argiztatzea, honek hauetatik kanpo dauden lekuen iluntasuna eragingo zuelako. 

Herriaren argiztapena aztertu eta honen ondoren zenbait eremuetan argiztapena behera egokitzea egokia 
izango zen. 

Era berean zuhaitzak dauden eremuetan itzala egin ez dezaten kokatu beharko dira farolak. 

*ATERPEA: Egun euritsuetan kalean jolasten edo egoteko aukera izateko beharrezkoa da aterpe bat. Bereziki 
garrantzitsua da ume txikien zainketan dauden familientzat. 

*OBRETAN ERABILITAKO MATERIALAK: Obra publikoetan erabilitako materialak lekuarekiko eta bertan izango 
den erabilerarekin egokiak izan behar dute. Aukeran material naturalak erabiliz eta ahal den neurrian 
hormigoiaren erabilera gutxituz. 

 *AUTOBUSEN IBILBIDEA ERALDATU: Autobusen ibilbidearen inguruko hausnarketa bat egitea proposatzen 
da. Gaur egun herria alde batetik bestera zeharkatzen duelako. 

*GURPIDEAK BERRESKURATU ETA ERABILGARRI IPINI. 

 

Ondorengo planoan prozesuaren emaitzen sintesia jasotzen da: 
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7. AURRERAPEN-DOKUMENTUARI BURUZKO PARTE-HARTZEAREN 

EMAITZAK. 2012KO MARTXOA. PROSPEKTIKER 

 

Larrabetzuko Hirigintza Antolatzeko Plan Orokorraren aurrerapen-dokumentuko helburu, irizpide eta 
proposamenei buruz jasotako iritziak aurkeztu ziren, Larrabetzuko Udalak zabaldutako prozeduraren barruko 
partaidetza-foroak egin ostean. 

Mugikortasunari dagokionez, aurrerapen-dokumentuan proposatutako helburuak interesgarritzat hartzen 
dira, baina uste da egile-taldeak erreferentziazko azalpen txiki bat egin behar duela. 

Herriaren antolaketan, oinezkoak izan behar du mugikortasunaren lehentasuna, eta mugak ipini behar zaizkie 
ibilgailuei, hirigunean gero eta gutxiago ibil daitezen. 

Egiten diren ekarpenek foroan eztabaidatutako proposamenei buruzko iritzia jasotzen dute.  

A.A.A.A. 12. areako ertzeko bidea12. areako ertzeko bidea12. areako ertzeko bidea12. areako ertzeko bidea    

Aukera horrek larregizko esku-hartzea eragingo lukeela azpimarratzen da, eta etxebizitza eskaintza handiegia 
dela. 

Bide horrek udalerriko lur laboragarriak bitan zatituko lituzke. Lezama eta Morga arteko zirkulazioa arina da, 
eta horrek ez du ertzeko bide bat justifikatzen. 

Txorierrira joateko bide hobea izango litzatekeela ematen du, baina, horretarako, saihesbidea eta Txorierriko 
korridorea daude.  

B.B.B.B. Goikolexeko errotondaGoikolexeko errotondaGoikolexeko errotondaGoikolexeko errotonda    

Foroa ados dago proposamen horrekin. Ibilgailuen abiadura txikitzeaz gain, auzokideek aspalditik egiten 
duten eskaera da. Baina ez da zehazten errotonda aukera onena den edo zirkulazioa desbideratzeko beste 
aukeraren bat hausnartu behar den.  
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C.C.C.C. Txorierriko bidegorria: 1. aukera Txorierriko bidegorria: 1. aukera Txorierriko bidegorria: 1. aukera Txorierriko bidegorria: 1. aukera –––– 2. aukera 2. aukera 2. aukera 2. aukera    

Bi aukerak balioesten dira; izan ere, biak egitea proposatzen da, eta oinezkoentzako 

Pasealekuekin uztartzea (bidegorri mistoak).Gainera, bidegorri gehiago egitea proposatzen da: auzoen eta 
erdigunearen artean,kanpoaldearen eta erdigunearen artean, eta institutura. 

D.D.D.D. TrenbideaTrenbideaTrenbideaTrenbidea    

Proposamen hori ez da berria. Aspalditik egiten da, baina ez da gauzatu. Gauzak horrela, zalantzan jartzen da 
proposamen horri eutsi behar zaion ala garraiobide berrien zain egon behar dugun (metroa). 

Beste garraiobide bat har daiteke kontuan: tranbia. Haranean zeharreko errepidea erabiliko luke, eta ez 
litzateke beharrezkoa izango trenbidea egiteko lurra gordetzea. Trenbidea egiteko, beste azpiegitura bat beharko 
litzateke Larrabetzun: lurraren okupazioa, lur-mugimendua, oztopo fisikoa… Zerbait egitekotan, zuhurragoa da 
tranbia egitea. 

Beste proposamen bat egin daiteke: Lezamako geltokitik Larrabetzurako autobus bat ipintzea,minibus bat. 

Balorazioa eta proposamen berriak: 

Foroak proposatzen du aurrerapen-dokumentuan aintzat hartu gabeko aukerei buruzko kontsulta egitea. Hala 
ere, horretarako, udalerriko planteamendu orokorrari buruzko ikuspegi zabalagoa behar da. Eta ildo horretan, 
iradokizun hauek jaso ziren: 

• Herriko mugikortasuna oinezkoengan oinarritu beharko litzateke. Parte-hartzaileek on deritze ibilgailuak 
hirigunetik ateratzeari, gaur egun ez baitira murrizketa-seinaleak errespetatzen (auzokideak soilik sar 
daitezke). 

• - Zirkulazioa mugatu edota aratu behar da zenbait kaletan, hala nola eskolaren ondoko kaleetan. 
Gainera, aparkalekuak arautu behar dira eraikin eta ekipamendu publikoetan sartzeko guneetan. Puntu 
beltzak detektatu behar dira, eta aukerak eskaintzea. Udalerriko zenbait lekutan, ezinbestekoa da 
plangintza egitea. 

E.E.E.E. AparkalekuakAparkalekuakAparkalekuakAparkalekuak    

Aparkaleku bat egitea beharrezkotzat jotzen du foroak, eta horretarako leku bat behar dela. 

Besteak beste, frontoiaren atzealdea edo Zubitalde proposa daitezke, edo herriko sarreran aparkaleku bat 
jartzea. 

F.F.F.F. Mugikortasunari buruMugikortasunari buruMugikortasunari buruMugikortasunari buruzko diagnostikoan, zko diagnostikoan, zko diagnostikoan, zko diagnostikoan,     

Ibilgailuen zirkulazioaz gain, beste garraiobide batzuk ere hartu behar dira aintzat, hala nola bizikleta, 
garraiobide guztiak bateragarriak izan daitezen. Gainera, mugikortasun gutxituko pertsonak ere hartu behar dira 
kontuan. 

G.G.G.G. ZirkulazZirkulazZirkulazZirkulazioa desbideratzea ioa desbideratzea ioa desbideratzea ioa desbideratzea     

Erdigunetik Errebale kalearekiko paraleloa den kale batera. 
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H.H.H.H. Autobusa: Autobusa: Autobusa: Autobusa:     

Autobus-sarea indartu behar da, eta linea gehiago ipini (ospitalea, unibertsitatea, 

Bilboko gautxoria…). Auzoetara iristea ahalbidetu behar da, adinekoentzat bereziki (taxia, autobusa…). 
Markesinak jartzea proposatzen da. 

I.I.I.I. Oinezkoen ibilbideakOinezkoen ibilbideakOinezkoen ibilbideakOinezkoen ibilbideak    

Landa-bideak zer egoeratan dauden aztertu behar da. Auzoen artekoei eman behar zaie lehentasuna, eta 
Larrabetzu ondoko herriekin lotzen dituztenei. 

Biztanleen egungo mugikortasuna aztertu behar da, oinezko ibilbideei dagokienez; hirigunean eta 
pasealekuetan. Egungo proposamenean, hori ez dago adierazita. 

Pasealeku edo igarobide horiek egokitzea aztertu behar da, leku horiek errespetatuz. Kasu gehienetan, paseo 
horiek errepidean egiten dira, eta horrek zirkulazioa eragozten du, bai oinezkoentzat, bai ibilgailuentzat (Elexalde 
bidea, Maruti, Urkullu…). 

J.J.J.J. Honako hau ere interesgarritzat jotzen da:Honako hau ere interesgarritzat jotzen da:Honako hau ere interesgarritzat jotzen da:Honako hau ere interesgarritzat jotzen da:    

• Oinezkoen lehentasuna indartzea Lehendakari Agirre kalean (kale horrek oinezkoen erdigunea eta 
herriko ekipamenduak bereizten ditu). 

• Ibaiko pasealekua: Oinezkoen lehentasuna indartzea hirigunearen eta ibaiaren artean proposatutako 
kalean, ibaiarekiko erlazioa berreskuratu nahi bada. 

• Eleixoste kalea oinezkoentzat prestatzea, espaloia egiten jarraitzea eta auzokoen zirkulazioa mugatzea, 
ez baita errespetatzen. 
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8. AURRERAPENARI IRADOKIZUNAK ETA ERANTZUNAK. LARRABETZUKO 

HERRITARRAK ETA LARRABETZUKO UDALA. 

Aurrerapenari egindako iradokizunetatik, hauek izan ziren proposamenak eta udalak hartutako erabakiak. 

1. IRADOKIZUNA: LEZAMAKO UDALALEZAMAKO UDALALEZAMAKO UDALALEZAMAKO UDALA    

Lezama eta Larrabetzu arteko trenbidea luzatzeko proposamena baztertzea. 

Lezamatik Larrabetzura doan trenbidearen luzapena indarrean diren Arau Subsidiarioetan jasotako 
aurreikuspena da eta ez dio eragiten Lezamako Hiri Antolamendurako Plan Nagusiari modu loteslean. 

Erantzun tekniko eta juridikoari jarraiki, Larrabetzuko Udalak iradokizuna atzera bota du.  

2. IRADOKIZUNA: JOSÉ MANUEL IMAZ JOSÉ MANUEL IMAZ JOSÉ MANUEL IMAZ JOSÉ MANUEL IMAZ 

a/ Bizikletaa/ Bizikletaa/ Bizikletaa/ Bizikleta----mugikortasunamugikortasunamugikortasunamugikortasuna    

- Bizikletan ibiltzeko bide-sare jarraitua sortzea 10 km baino gutxiagoko joan-etorriak egiteko. 

- Bide berriak egin ordez, oraingo azpiegiturez baliatzea 

Udalak bi iradokizunak hartu ditu aintzat. Biak HAPOren helburu honetan jaso dira modu esplizituan: 

 3.4 BIZIKLETAREN ERABILERAREN ALDE EGITEA 

- Bizikletentzako bide-sarea lehendik dauden bideetan. 

Udalak Mugikortasunaren Plan Iraunkorra idazteko eskatuko du, oinezkoen, bizikleten, garraio publikoaren, 
autoen eta kamioien herriko mugikortasuna aztertuko duena.Herritarrek ere parte hartu ahal izango dute, eta 
ateratako ondorioak Plan Nagusi berrian gehituko dira edo udal-ordenantzen bidez ezarriko dira. 

- Ohiko erabilera bultzatzea.Zerga-arau eta -neurriak ezartzea 

Udalak aintzat hartu du iradokizuna. HAPOren helburu honetan jaso da modu esplizituan: 

 3.4 BIZIKLETAREN ERABILERAREN ALDE EGITEA 

Mugikortasunaren Plan Iraunkorrean aztertuko da. Plana eginda ateratzen diren ondorioak Plan Nagusi 
berrian gehituko dira edo udal-ordenantzen bidez ezarriko dira. 

- Lezamarako errepidearen galtzada estutzea, bidegorria eta espaloiak egiteko azalera lortzeko.  

Udalak aintzat hartu du iradokizuna. HAPOren helburu honetan jaso da modu esplizituan: 

 3.4 BIZIKLETAREN ERABILERAREN ALDE EGITEA 
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- Bizikletentzako bidea Txorierriko Bizikleta Ardatzaren amaieraren eta mendilerroaren artean.  

Mugikortasunaren Plan Iraunkorrean aztertuko da. Plana eginda ateratzen diren ondorioak Plan Nagusi 
berrian gehituko dira. 

Prestatzen ari diren Txorierri Egituratzeko Bizikleta Ardatzaren proiektuan ere gehituko dira.  

- Autobusek izan dezatela bidaiarien bizikletak eramateko tokia 

Ideiarekin ados egon arren, Udalak iradokizuna atzera bota du, ez delako HAPOren aurrerapeneko 
helburuetako bat.Dena dela, aztertu egingo da eta Bizkaibusi bidaliko zaio iradokizuna ohiko udal-kudeaketaren 
bidez. 

- Larrabetzutik Goikoelexaldera doan errepidean bizikletentzako erreia egitea adierazitako ezaugarriak oinarri 

Udalak aintzat hartu du iradokizuna. HAPOren helburu honetan jaso da modu esplizituan: 

 3.4 BIZIKLETAREN ERABILERAREN ALDE EGITEA 

- Hiribilduaren eta Elexalderen arteko galtzadan zehar bizikletentzako bidea. 

Mugikortasunaren Plan Iraunkorrean aztertuko da. Plana eginda ateratzen diren ondorioak Plan Nagusi 
berrian gehituko dira. 

Bidea Foru Aldundiaren jabetzakoa denez, haren onarpena beharko da bertan esku hartzeko.
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9. IRADOKIZUNA: EZKER ABERTZALEA 

d/ Mugikortasuna 

- Plan Nagusiari mugikortasun- eta ibilerraztasun-plana gehitzea, hurrenkera hau kontuan izanik:pertsonak, 
bizikletak eta motordun ibilgailuak. 

Udalak aintzat hartu du iradokizuna. HAPOren helburu hauetan jaso da modu esplizituan: 

 3.5TRAFIKOA ETA APARKALEKUAK BERRANTOLATZEA 

- Mugikortasun-plana: zirkulazio-norabideak, lehentasunak, aparkalekuak. 

 6.4 INGURU PUBLIKOA HOBETZEA 

- Ibilerraztasun-plana gehitzea. 

Udalak Mugikortasunaren Plan Iraunkorra idazteko eskatuko du, oinezkoen, bizikleten, garraio publikoaren, 
autoen eta kamioien herriko mugikortasuna aztertuko duena.Herritarrek ere parte hartu ahal izango dute, eta 
ateratako ondorioak Plan Nagusi berrian gehituko dira edo udal-ordenantzen bidez ezarriko dira. 

- Beharrezkoak ez diren azpiegitura berriak aintzat ez hartzea. 

Udalak aintzat hartu du iradokizuna. Irizpide orokorrean eta jarraian aipatzen diren HAPOren irizpide eta 
helburuetan jaso da: 

- Trenbiderako lurzorua erreserbatzeko proposamenari eustea 

Udalak aintzat hartu du iradokizuna. HAPOren helburu honetan jaso da modu esplizituan: 

 3.6GARRAIO PUBLIKOA HOBETZEA 

- Lezamatik datorren trenaren bidea luzatzeko lurzorua erreserbatzea. 

- Trafikoa berrantolatzea eta, horretarako, behar diren aparkalekuak sortzea 

Udalak aintzat hartu du iradokizuna. HAPOren helburu honetan jaso da modu esplizituan: 

 3.5 TRAFIKOA ETA APARKALEKUAK BERRANTOLATZEA 

- Mugikortasun-plana: zirkulazio-norabideak, lehentasunak, aparkalekuak. 

Mugikortasunaren Plan Iraunkorrean aztertuko da. Plana eginda ateratzen diren ondorioak Plan Nagusi 
berrian gehituko dira.  

 

11. IRADOKIZUNA: EAJ-PNV LARRABETZU 

11. Hasteko, Mugikortasunaren Plana HAPOren barruan egiteko proposatzen da, eta, bertan, ibilgailuen eta 
pertsonen mugikortasuna zehatz dadila. 
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Udalak aintzat hartu du iradokizuna. HAPOren helburu honetan jaso da modu esplizituan: 

 3.5 TRAFIKOA ETA APARKALEKUAK BERRANTOLATZEA 

Mugikortasun-plana: zirkulazio-norabideak, lehentasunak, aparkalekuak. 

Udalak Mugikortasunaren Plan Iraunkorra idazteko eskatuko du, oinezkoen, bizikleten, garraio publikoaren, 
autoen eta kamioien herriko mugikortasuna aztertuko duena.Herritarrek ere parte hartu ahal izango dute, eta 
ateratako ondorioak Plan Nagusi berrian gehituko dira edo udal-ordenantzen bidez ezarriko dira. 

Ondoren, oinezkoentzako guneak handitzea, ibilgailuek erdigunerako duten sarbidea mugatzea eta 
erdigunean trafiko geldoa kentzea proposatzen da. 

Udalak aintzat hartu du iradokizuna. HAPOren helburu hauetan jaso da modu esplizituan: 

 3.5 TRAFIKOA ETA APARKALEKUAK BERRANTOLATZEA 

Mugikortasun-plana: zirkulazio-norabideak, lehentasunak, aparkalekuak. 

 6.2OINEZKOENTZAKO INGURUEN KOPURUA HANDITZEA EDO OINEZKOARI LEHENTASUNA EMATEA  

- Lehendakari Agirre, Eleixoste, Jauregi apezpikua eta errekaren ondoko kaleak oinezkoentzako soilik izatea 
edo ibilgailuekin partekatzea. 

Mugikortasunaren Plan Iraunkorrean aztertuko da. Plana eginda ateratzen diren ondorioak Plan Nagusi 
berrian gehituko dira. 

f/ Garraioa 

17. Ibilerraztasun Plana garatzea proposatzen da, ez bakarrik planean barne hartutako eraikinetan, baita 
HAPOren arabera egingo diren eraikin berrietan ere. Ibilerraztasun Planean gehitzeko falta den bideen sisteman 
eta HAPO berriak zehazten dituen bide berri guztietan ere Ibilerraztasun Plana garatzea proposatzen da. 

Udalak aintzat hartu du iradokizuna. HAPOren helburu honetan jaso da modu esplizituan: 

 6.4 INGURU PUBLIKOA HOBETZEA 

- Ibilerraztasun-plana gehitzea. 

Mugikortasunaren Plan Iraunkorrean aztertuko da. Plana eginda ateratzen diren ondorioak Plan Nagusi 
berrian gehituko dira. 

18. HAPO berriak, jasotzen dituen alternatibetan, bide-sistema berria garatzea proposatzen du, BI-3713 
eskualde-errepidea Morgarantz doan iparraldeko irteerarekin lotzen dituena. HAPO berriak aparkaleku berriak, 
berdeguneak eta Txorierri osoko bidegorrien proiektu nagusiarekin lotuta legokeen bidegorria egiteko aukera 
jaso beharko lituzke.  

Erantzun tekniko eta juridikoari jarraiki, Udalak atzera bota du iradokizuna, ez delako HAPOren aurrerapeneko 
helburuetako bat antolamendu zehatzaren irizpideak ezartzea. Mota horretako kontuak behar denean aztertuko 
dira, Hasierako Onespenaren fasean hain zuzen ere. 

Horrez gain, udalerrian tranbia jartzeko eta hori bailarako gainerako herriekin lotzeko aukera aintzat hartu 
beharrekoa da. 
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Udalak aintzat hartu du iradokizuna. Aurrerapenean dago jasota. 

19. Udalerria bide erradial baten bitartez konektatzea, oinezkoentzako behar besteko inguru jarraitua duena 
eta aisialdia eta kirola egitea sustatzen dituena. 

Udalak aintzat hartu du iradokizunaren izaera, baina proposamena egin dutenek argitu beharko dute zertan 
datzan.HAPOren ondorengo helburuan jaso da: 

 6.2 OINEZKOENTZAKO INGURUEN KOPURUA HANDITZEA EDO OINEZKOARI LEHENTASUNA EMATEA  

Mugikortasunaren Plan Iraunkorrean aztertuko da. Plana eginda ateratzen diren ondorioak Plan Nagusi 
berrian gehituko dira. 
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13. IRADOKIZUNA:EDUARDO CORDERO HURTADO 

- HAPO eta Txorierriko Bizikleta Ardatzaren proiektua bateratzea, proiektua jasotako iradokizunekin osatuz. 

Udalak aintzat hartu du iradokizuna. HAPOren helburu honetan jaso da modu esplizituan: 

 3.4 BIZIKLETAREN ERABILERAREN ALDE EGITEA 

- Bizikletentzako bidea Txorierriko Bizikleta Ardatzaren amaieraren eta mendilerroaren artean.  

Udalak Mugikortasunaren Plan Iraunkorra idazteko eskatuko du, oinezkoen, bizikleten, garraio publikoaren, 
autoen eta kamioien herriko mugikortasuna aztertuko duena.Herritarrek ere parte hartu ahal izango dute, eta 
ateratako ondorioak Plan Nagusi berrian gehituko dira edo udal-ordenantzen bidez ezarriko dira. 

Prestatzen ari diren Txorierri Egituratzeko Bizikleta Ardatzaren proiektuan ere gehituko dira.  

- Lehendakari Agirre kalea oinezkoentzako kale bihurtzea aztertzea. 

- Eleixoste kalea oinezkoentzako kale bihurtzea aztertzea. 

- Goikoelexaldeko Jauregi Apezpikua kalea:sarrerako trafikoa desbideratzea eta oinezkoentzako kale 
bihurtzea. 

Udalak aintzat hartu ditu iradokizunak. Biak HAPOren helburu honetan jaso dira modu esplizituan: 

 6.2 OINEZKOENTZAKO INGURUEN KOPURUA HANDITZEA EDO OINEZKOARI LEHENTASUNA EMATEA  

- Lehendakari Agirre, Eleixoste, Jauregi apezpikua eta errekaren ondoko kaleak oinezkoentzako soilik izatea 
edo ibilgailuekin partekatzea. 

Mugikortasunaren Plan Iraunkorrean aztertuko dira. Plana eginda ateratzen diren ondorioak Plan Nagusi 
berrian gehituko dira. 

- Errekaren ondoan eta Eleixoste kalearekiko paralelo dagoen bidearen izaera osatu eta berriz aztertzea.  

Udalak aintzat hartu du iradokizuna. HAPOren helburu honetan jaso da modu esplizituan: 

 3.1 ERREKAREN INGURUA HERRIRA EGITEA 

- Parkearen proiektua berrikustea herritarren partaidetzarekin.  

Mugikortasunaren Plan Iraunkorrean aztertuko da. Plana eginda ateratzen diren ondorioak Plan Nagusi 
berrian gehituko dira. 

- Bidegorria egitea Larrabetzu eta Goikoelexalde arteko errepidean.  

Udalak aintzat hartu du iradokizuna. HAPOren helburu honetan jaso da modu esplizituan: 

 3.4 BIZIKLETAREN ERABILERAREN ALDE EGITEA: 

- Hiribilduaren eta Elexalderen arteko galtzadan zehar bizikletentzako bidea. 
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Mugikortasunaren Plan Iraunkorrean aztertuko da. Plana eginda ateratzen diren ondorioak Plan Nagusi 
berrian gehituko dira. 

Bidea Foru Aldundiaren jabetzakoa denez, haren onarpena beharko da bertan esku hartzeko. 

- Udalerriko mapa eguneratzea, eta bide publikoen inbentario fidagarria eta osatua gehitzea. 

Udalak aintzat hartu du iradokizuna. HAPOren helburu honetan jaso da: 

 3.7 BIDEZIDORREN SAREA BABESTU ETA ZAINTZEA 

- Auzoen arteko eta herri mugakideetarako bideak inbentarioan gehitu, berreskuratu eta babestea. 

Mugikortasunaren Plan Iraunkorrean aztertuko da. Plana eginda ateratzen diren ondorioak Plan Nagusi 
berrian gehituko dira. 

Udalerriko mapa eguneratzeari dagokionez, Udala ados egon arren, atzera bota du iradokizuna, ez delako 
HAPOren Aurrerapeneko helburuetako bat. Ohiko udal-kudeaketaren bidez aztertuko da. 

- Egun dagoen aparkaleku kopurua aztertzea. Aparkaleku berriak azalera osoan berdin banatzea, gune 
handietan pilatu beharrean.  

Udalak aintzat hartu du iradokizuna. HAPOren helburu honetan jaso da modu esplizituan: 

 3.5 TRAFIKOA ETA APARKALEKUAK BERRANTOLATZEA 

Mugikortasun-plana: zirkulazio-norabideak, lehentasunak, aparkalekuak. 

Mugikortasunaren Plan Iraunkorrean aztertuko da. Plana eginda ateratzen diren ondorioak Plan Nagusi 
berrian gehituko dira. 

9. ONDORIOAK 

Arestian aipaturiko datu guzti hauek eta Mugikortasun Jasangarriko eta espazio publikoko Plan honetan 
aztertu direnak, kontutan hartu dira lan hauen ekarpenak. 

Hautaz gain, beste ekarpen batzuk ere izan dira idazketa prozesuan zehar, hain zuzen parte Hartze prozesu 
irekia eta udal talde Hirigintza kontseilu eta teknikariekin izandako batzarretan, herritarrek helarazitako 
iradokizunez gain (ikusi 3 eta 4 zatiak). 

Guzti honen erakusle dokumentuak jasotzen duen Uriaren birmoldaketarako Plan berezia eta herriko 
mugikortasunaren antolamendua.
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2. zatia: Diagnostikoa. 

1. SARRERA 

Lan honek duen izaera berezia dela eta, mugikortasun sareen diagnostikoa ez da mugikortasun plan batek 
egindakoaren adinako sakontasunez garatzen. Mugikortasun Sareen teoriarekin aztertu dugu Uria, bai teknikoki 
zein Parte hartze tailerrean (ikusi 3. Zatia). Herri arteko eta Auzo arteko loturak modu xumean eta titulu 
informatiboan aztertu dira eta horrela jasotzen da. Plan Berezi honen helburuetarako ez digu informazio 
erabilgarririk emango datu orokorrak salbu. Irisgarritasun Planean, Plan orokorraren lanetan eta aldez aurretiko 
diagnostiko partehartzaileetan jasota daude diagnosiaren zati garrantzitsuak eta egin beharrekoak.  

2. OINEZKO SAREA 

Oinezkoen sarea aurreko ikasketetan (HK) eta Hirigintzako Planaren aurrerakinean ere aztertu da. Dokumentu 
gehienetan azalagotik, eta batik bat ADIR-ek egindako Irisgarritasun planaren itinerarios públicos atalean 
aztertzen da egungo egoera nahiko zehatz. Hala eta guztiz ere, azterketa hau elementuz-elementuzkoa da, modu 
kuantitatiboan irisgarritasun legea zerk betetzen duen eta zerk ez esanez. 

Faltan botatzen da hausnarketa orokorragoa, hots, eguneroko erabilera eta herriaren bizitza kalitatea 
hobetsiko duen sareen teoriarekin analisia gauzatzea: Garrantzi mailen arabera oinezko ibilbideen sarea 
antolatzea, beste sareekiko dauzkan gatazkak eta arazoak identifikatu eta ordenatzea, e.a.  

Hortaz bosgarren zatian aztertzen da, eta batik bat ondorioak seigarren zatian jasoko ditugu, ez arazo 
puntualak, proposamen konkretuak baino. Oinezkoen sarea egituratu eta gainontzeko sareak era berean 
egokituko duten hirigintza planteamenduak egiten ditu dokumentu honek. 

Aurreko dokumentuetan jasotakoaz aparte, Uriko eta Gikoelexaldeko kale eta txoko guztietara hainbat aldiz 
hurbildu gara, besteak beste aparkalekuak, mota ezberdinetako hondakin edukiontzien kokapenak eta honetaz 
aparte, espazio publikoaren baldintzak, arazoak eta aukerak aztertzeko. Diagnostikoa bertatik bertara eginez, 
paisajista eta arkitekto diseinatzaileak, eta era berean mugikortasun jasangarriko teknikariak, diagnostikatutako 
oinezkoen arazorik nabarmenenak konpontzeari ekin genion. Horretarako arazo larrienak identifikatu ziren, 
Oinezkoen sareari dagokionez, beste modu batzuekin talka egiten duen guneetan. 

URIA, OINEZKO GUNEEN EGOERA OROKORRA: 

Orokorrean deigarria da Larrabetzun dagoen kontrastea, Alde batetik ondo zainduak eta urbanizatuak daude 
Andra Mari oinezko zatia, Askatasun enparantzaren inguruak eta Etxeoste eta Anguleri Plaza eta Gaztelumendi 
Auzoaren zati berria eta Bulebarra. Beste alde batetik Zentrotik 
kanpo dauden gune gehienak oso degradatuta daude, 
estetikoki zatarrak dira eta batik bat oinezkoentzako baldintza 
oso txarrak dituzte. 
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Arazoak gehienetan berberak dira: Oinezkoen ibilbideak ez 
dira zuzenak eta oztopo arkitektonikoz josiak daude. Bukatu 
gabeko edo partxeaturiko hainbat zati daude. 

 

 

Oinezkoentzako baldintza oso txarrak, espaloi estuak, zebrabide zalantzagarriak eta irisgarritasun falta eta 
arriskua sumatzen da trafiko gehien dabilen kaleetan, eta legez kanpoko aparkalekua oinezkoen gune eskasetan, 
ohikoa da. 

Bestalde, Kotxeek eta beste elementuek oinezkoen pasabide naturalak oztopatzen dituzte kasurik 
gehienetan, edo zebrabideak ez daude zentzuz kokatuta, hots, ibilbiderik labur eta zuzenenaren bidean. 
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Beste ondorio bat herri paisaia kotxez josita egoteak duen ondorio estetiko txarra da, ingurunea are gehiago 
degradatuz. Zubibarri Plaza, Zubitalde, eta Aita Patxi-Iturrikoetxe ingurua adibide garbiak dira. 

Esandako guztia kontutan hartuta, erdigune peatonala/periferia motorizatu degradatua kontrastea da 
gauzarik deigarriena, auzoen arteko bizitza baldintza oso ezberdinak (eta injustuak) sortuz. 
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Hau ekiditeko oinezkoen arazorik 
nabarmenenak dituzten zonaldeak identifikatu 
eta konpontzen saiatu beharko genuke. 

Diagnostikoan hauek identifikatu ziren 
bereziki: 

1.-Lehendakari Agirre kalea, herriko gune 
neuralgikoa izanda, jarduera eta eguneroko 
bizitzaren ikuspegitik, baldintza estetiko eta 
funtzional oso desegokiak ditu oinezkoentzako, 
herrian zeharkako trafiko gehiena eta autobusak 
bertatik pasatzean eta oso garrantzitsua dena, 
aparkalekua bilatzen biraka dabilen 
“agitaziozko” trafikoa. 

2.-Iturrikoetxe Auzoa eta ondorioz Aita Patxi Ugalde ingurua ere. Gune degradatua, aparkalekuaren 
ordenamendurik gabe, ohikoa da debekaturiko lekuetan zein 
oinezkoen guneetan aparkatzea.  

3.- Andra mari kalearen 24-30 zenbakien tartea. 
Oinezkoentzako egokituta dagoen gune batetik zatozela, 
ordenamendu gabeko eta kotxeak jandako kale degradatu 
batera heltzen gara. Gorbeia kalearen inguruan oinezkoen 
zeharbideak edozein modutara egiten dira ondorioz. 

4.-Zubibarri Plaza. Berregin behar da, oinezkoendako 
berreskuratuz, aparkalekua bihurtu den plaza hori. Herriak 
errekarekiko erlazioa berreskuratzea helburua izan beharko litzateke hor egiten den planteamenduan. 

5.-Zubitalde auzoa. Oso auzo degradatua, ahaztua ematen 
du, eta hobekuntza baten behar nabarmena dauka, bizitzeko 
eta oinezkoendako atseginagoa egiteko. 

 

6.-Gaztelumendi bukaera eta Mikel Zarate. Zubitalderako 
sarrera guztiak degradatuta daude, eta ardatz hau, herriko 
irteera nagusi bezala, oinezkoendako arriskua dauka 
espaloiaren irregulartasuna, jarraipen falta, zeharbide luzeak 
eta ibilgailu motorizatuak nabarmen gailendu direlako inguru 
horretan. Zero nibela nabarmen dute kotxeek. 

BESTE IBILBIDE GARRANTZITSU BATZUK. 

Oinezko ibilbide luzeen artean, hauek dira garrantzitsuenak oinezko Auzo arteko loturen ikuspegitik. 
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1.1.1.1.----Goikoelexalde Larrabetzuko Uriarekin lotzen duen ibilbideaGoikoelexalde Larrabetzuko Uriarekin lotzen duen ibilbideaGoikoelexalde Larrabetzuko Uriarekin lotzen duen ibilbideaGoikoelexalde Larrabetzuko Uriarekin lotzen duen ibilbidea: Espaloia dauka bere ibilbide guztian, 
gehienean berdegune estu batekin errepidetik aldenduz.Ertz bietan arazoak daude. Larrabetzuko irteeran,Mikel 
Zarate inguruan ibilbidearen espaloia oso degradatua eta irregularra da, eta bestetik kotxeen presentziak 
desorosotasuna sortzen du, bai errepidearen rasantea altuago dagoelako zenbait unetan, zein sarrera irteeretan 
(Zubitalde, e.a). Lan honetan horri erantzuten saiatzen gara. Bestalde, BI-2713 errepide bazterreko espaloiari 
dagokionez, esan behar irisgarritasun arazo batzuk dituela. Ez da Plan Berezi honen helburuetan sartzen ADIR-ek 
egindako Irisgarritasun ikasketaren lana errepikatzea. Txosten horretan jasotzen dira tarte horretako 
defizientziak, hauek nola konpondu eta ze kostu duten. 

2.2.2.2.----LarrabetzuLarrabetzuLarrabetzuLarrabetzu----Lezama Ibilbidea:Lezama Ibilbidea:Lezama Ibilbidea:Lezama Ibilbidea:    

Lezamarako ibilbideak, era berean Done Jakue bidea denak, 
Azelerieta auzoraino bakarrik dauka espaloia, bertan bukatuz, 
Lezamarekiko mugan.Esan daiteke egoera onean dagoela, baina 
uritik ateratzean kalea zeharkatzeko baldintzak ez dira onenak, 
autoen abiadura moteltzea komeniko zelarik, batik bat 
oinezkoen zeharbideetan. Espaloia orokorrean ondo dagoen 
arren, falta den zatia Lezamako udalerriko lurrak direnez, Udal 
eskumen gainetik dago espaloia aurrera jarraitzea, beraz ez 
dugu jasoko ekintzen planean. 

Goian: Espaloia bukatzen den 
tokia, Azeleria auzoa 



 Lehendakari Agirre,10 Durango 
 Tel 946033490 

LARRABETZUKO HAPO-an “MUGIKORTASUN JASANGARRIA ETA ESPAZIO PUBLIKORAKO PLANA” 45 

 

3.3.3.3.----Larrabetzu Sarrikola ibilbidea:Larrabetzu Sarrikola ibilbidea:Larrabetzu Sarrikola ibilbidea:Larrabetzu Sarrikola ibilbidea:    

Andra Mari kalean hasita, sarrikolako Abendañone eta Montorra baserrien pareraino, ezkerreko alderditik 
espaloia dago. Arazoa errepidea zeharkatzeko guneetan dago, baserri-etxeak eskuineko alderdian baitaude 
gehienbat. Beraz zeharbide horiek indartu beharko lirateke. 

Bestalde, Sarrikolako industrigunearen sarrera irteeretan, oinezkoen zeharbideak indartzeko beharra ere 
sumatzen da, oso luzeak direlako. 

4.4.4.4.---- Donejakue bidea. Astoreka Goikoelexalde tartea: Donejakue bidea. Astoreka Goikoelexalde tartea: Donejakue bidea. Astoreka Goikoelexalde tartea: Donejakue bidea. Astoreka Goikoelexalde tartea:    

Lehenengo azaldu ditugun Larrabetzu-Goikoelexalde eta Larrabetzu-Lezama ibilbide biekin lotuta, herriko 
turismoan eta izaeran esanguratsua den Done Jakue bidea igarotzen da Larrabetzutik (Astoreka-Goikoelexalde 
tartea) eta Lezamaraino. 

Astoreka BI-2713 errepidearen ondoan aurkituko dugu, Morgaren eta Larrabetzuren artean, Zarandona 
auzorako desbideratzearen ondoan, errepidearen beste aldean. Larrabetzuraino, Txoriherriko saihesbidetik iritsiz 
(A-8 autobidearekin bat egiten duena). 

Astoreka baserriaren ondoan, haranerantz jaitsi ahala gero eta estuagoa den bidea, eta bide hori Aranguren 
baserriraino iristen da. Eskuineko bidea hartu eta beherantz jarraituz, Atxika baserriraino; horren ondoan, 
eskuinetara hartuz, Goikoelexalderantz, baserri batzuen ondotik igarota. Hortik hasita, errepide bazterreko 
espaloitik dator ibilbidea Larrabetzuko uriraino (Iturria, BFA). 

 

 

Azkenik, batik bat aisialdirako eta auzoetara mugitzeko erabiltzen diren beste ibilbide batzuk aipatu behar. 

Hauen artean: 
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• Goikoelexalde-Gaztelu-Loroño-Larrabetzuko Uria buelta. 

• Larrabetzuko uria-Basaras-Belarrinaga-Goikoelexalde. 

• Aita Patxi ugaldetik Sarrikolara. 

Kotxeekin konpartitzen dituzten zatietan, hori adierazten duen seinaletika jarri beharko litzateke. 
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3. BIZIKLETA SAREA 

Gaur egun ez da existitzen inolako bizikleta sarerik definituta herriko hirigintza egituran. Bizikletaz erdiguneko 
alderdian, baina arautu ez mugatu gabe, baterako existentzia gune bezala ibiltzen da, oinezkoekin partekatuz. 

Erletxetatik Lezamara doan BI-2713 errepidean bizikleta errei babestu gabeak daude albo bietara. 

Bizkaiko bizikleten Lurralde arloko egitamuak, bizikleta bide bakarra aurreikusten du Larrabetzuko lurraldean; 
Lezama eta Larrabetzu lotzen dituena alegia. 

Larrabetzutik Vista Alegreko bide gurutzean Berresoagako bidetik eta ondoren Lezamara 737 bidearen 
bazterretik aurreikusten da. Oraindik proiektu mailan dago. 

 

Iturria, Eusko Jaurlaritza
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4. GARRAIO PUBLIKOA. 

A. AUTOBUSA 

Larrabetzuko herrian erabilgarri dagoen garraio publiko bakarra autobus zerbitzua da. Ondorengo hiru 
autobus lineak daude martxan: 

A3223 Bilbao-Larrabetzu (urdin) eta A2151 
Areeta Larrabetzuk (berde), ibilbide berbera 
egiten dute Larrabetzun, BI3713 Asua-
Larrabetzu errepidean, eta gero BI-2713an 
Goikoelexearaino. Biak elkartuta ordu erdiro 
dago aukera Lezamara autobusez abiatzeko 
Larrabetzutik irtenda. Populazioaren kopurua 
jakinda Maiztasun hori egokia dela adieraz 
daiteke. Arazoa intermodalitatea eta bidaiaren 
iraupena da. Bilbora zuzenean joateko orduro 
delako, eta garraioz aldatzeko (metro-trena) ez 
dagoelako garraio-sistema pentsatuta. 

Geltokiak baldintza nahiko onetan daude, 
eta gehienak Markesina eta espaloia dute 
bertaraino oinez modu seguruan heltzeko. 

 

Kizkibil-vista alegre 

 

 

 

Azelerieta geltokia markesina gabe 

 

 

 

Goikola  espaloia 
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eta marquesina du. 

 

 

 

 

Goikola 2, ez du ez espaloirik ez markesinarik, ez zebrabiderik. 
Espaloira pasatzeko zebrabidea izan beharko du etorkizunean. 

 

 

 

Goikoelexaldeko geltokia.  

 

 

 

Hirugarren linea, A3631 BILBO-GALDAKAO-LARRABETZU, Hegoaldetik sartzen da hirira, Sarrikolatik Andra 
Mari kalerarte eta Handik Gorbeia kalea hartuta Lehendakari Agirren du Geltoki Nagusia. Denbora asko irauten 
du Bilbotik Larrabetzura, 45 minutu inguru. Autoarekiko beraz ez da lehiakorra, eta honek arazo bat suposatzen 
du ibilgailu pribatuaren erabilera murrizterako orduan. 

Ez du markesinarik geltokietan, eta tarteko geltokiak (Sarrikola, Etxebarriko industrialdea, Andra Mari) oso 
baldintza txarretan daude. Errepide ondoan, arriskutsuak, ailegatzeko espaloi gabe eta markesina gabe. 
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A3223 BILBAO-LARRABETZU. (PLANOETAN LERRO URDINA) 

Linea honek orduroko maitasuna du. 

BILBOTIK IRTEERAK: 

Lan egunetan eta larunbatetan: 

05:20 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 

14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20 

Linea honetako autobus guztiak zoru baxukoak dira, eta ondokoek zoru baxua eta arrapala dituzte: 

Lanegunetan eta larunbatetan: 

06:20 08:20 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 20:20 22:20 

Jaiegunetan: 

5:50 7:50 9:50 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50 21:50 

Linea honetako autobus guztiek zoru baxua eta arrapala dituzte. 

LARRABETZUTIK IRTEERAK: 

Lanegunetan eta larunbatetan: 

06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 

15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 

Linea honetako autobus guztiak zoru baxukoak dira, eta ondokoek zoru baxua eta arrapalada dituzte: 

Lanegunetan eta larunbatetan: 

07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 

Jaiegunetan: 

7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 

Linea honetako autobus guztiek zoru baxua eta arrapala dituzte 

 

A3631 BILBO-GALDAKAO-LARRABETZU. (PLANOETAN LERRO GORRIA) 

BILBOTIK IRTEERAK: 
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Lanegunetan:   

5:15ean eta 06:05etik 21:05era, orduro.  

Larunbatetan:  

06:05etik 21:05era, orduro.  

Jaiegunetan: 

8:05 10:05 12:05 14:05 16:05 18:05 20:05 22:05. 

OHARRA: Morgatik ateratzen diren autobusak 08:00etan, 14:00etan eta 20:00etan ateratzen dira, egunero. 

Linea honen autobus guztiek zoru beheratua dute. Honako hauek dira arrapala duten zerbitzuak:  

6:05 8:05 10:05 12:05 14:05 16:05 18:05 20:05 

LARRABETZUTIK IRTEERAK: 

Lanegunetan:   

5:15ean eta 06:05etik 21:05era, orduro. 

Larunbatetan:  

06:05etik 21:05era, orduro. 

Jaiegunetan: 

8:05 10:05 12:05 14:05 16:05 18:05 20:05 22:05. 

 

OHARRA: Morgatik ateratzen diren autobusak 08:00etan, 14:00etan eta 20:00etan ateratzen dira, egunero. 

Linea honen autobus guztiek zoru beheratua dute. Honako hauek dira arrapala duten zerbitzuak: 

6:05 8:05 10:05 12:05 14:05 16:05 18:05 20:05 

 

A2151 AREETA-LARRABETZU. (PLANOETAN LERRO BERDEA) 

AREETATIK IRTEERAK: 

Astelehenetik ostiralera lanegunetan: 

6:15. 07:00etatik 22:00etara orduro. 

Linea honetako autobus guztiek plataforma jasotzailea dute.  

Ondoko zerbitzuek zoru baxua eta arrapala dituzte: 7:00  9:00  11:00  13:00  15:00  17:00  19:00  21:00 
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Teknologia- Parkerako zerbitzuak: 

6:15. 7:00etatik 13:00etara eta 15:00etatik 22:00etara orduro. 

7:15etan zerbitzu zuzena dago Areetatik Teknologia Parkera. 

Zerbitzu honek plataforma jasotzailea du 

EHUra Zerbitzua: 

Areetatik 14:00etan irteten den zerbitzua ez da Zamudioko Teknologia -Parkean gelditzen. 

Goikolexeraino: 6:15 14:00 20:00 

Larunbatetan eta jaiegunetan: 

8:00* 10:00 12:00 14:00* 16:00 18:00 20:00* 22:00 

* Goikolexearaino 

Asteburuetan linea hau ez da Zamudioko Teknologia - Parkean gelditzen. 

Linea honetako autobus guztiek zoru baxua eta arrapala dituzte. 

LARRABETZUTIK IRTEERAK: 

Astelehenetik ostiralera: 

7:00etatik 22:00etara orduro. 

Linea honetako autobus guztiek plataforma jasotzailea dute. 

Ondoko zerbitzuek zoru baxua eta arrapala dituzte:  8:00  10:00  12:00  14:00  16:00  18:00  20:00  22:00 

Teknologia Parkera Autobusak: 

8:00etatik 22:00etara orduro. 

17:45etan zuzeneko autobusa dago Zamudioko Teknologia Parketik Areetaraino 

Zerbitzu honek plataforma jasotzailea du. 

EHUrako zerbitzua: 7:00etan (ez da Zamudioko Teknologia - Parkean gelditzen)* 

Goikolexeatik: 7:00* 15:00 21:00 

Larunbatetan eta jaiegunetan: 

7:00 9:00* 11:00 13:00 15:00* 17:00 19:00 21:00* 

Goikolexeatik irteten dira 

Asteburuetan linea hau ez da Zamudioko Teknologia - Parkean gelditzen. 
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Linea honetako autobus guztiek zoru baxua eta arrapala dituzte. 
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B. TRENA 

Tren Geltoki Hurbilena Lezaman dago, bertan bukatzen delarik ETS-ko linea. Lezamako tren geltokia eta 
Larrabetzu arteko distantzia 3,5 km.-takoa da. Honek 45 minututako ibilbidea suposatzen du. Ez da bideragarria 
oinez bertara joatea oiho garraio bezala erabiltzeko. 

Aspalditik proposatu izan da ETS-ko linea hori Larrabetzuraino luzatzea, baina ez dago adostasunik HAPO-an 
honetarako lurrak gordetzeko. Proposamenen artean, Gallartzaerrekako industrialdean lotura egitea zegoen. 
Honek oinez joateko distantzia 3,5 km-tatik 1,4 km-tara pasatzea dakar, beraz ibilaldiaren iraupena oraindik ere 
nahiko deserosoa da egunerokotasunerako erabiltzaileentzat (19 min). 

Alde batetik, ez da udalaren eskumena eta proiektu honen kudeaketa oso korapilatsua izan liteke. Besteak 
beste errekak, errepideak, lursail pribatuak, etxebizitzak eta abar ukituko lituzke nola edo hala. 

Azkenik, Bizi dugun koiunturan, 2 km-ko tarte batek 30 M€ inguruko inbertsioa eskatzen du -geltokia kontatu 
gabe- zenbaki potoloetan eta lanak konplikatuak ez badira. Horrelako inbertsio bat oso justifikatuta egon behar 
da: 

Eta kasu honetan, oso defizitarioa izango litzateke hala esplotazio eta mantenu kostuen finantzaketa 
erabiltzaile kopurua ikusita: 

-Larrabetzuko hiria zaku-hondo bat da, eta ez du aukerarik ematen trena beste nonbaitera luzatzeko, 
Erletxetako industialdera ez bada. 

Beraz, eskatzaile potentzialen kopuru zuzena oso murritza da. Gainera, Larrabetzu baino Urrunagotik 
datozenak kotxez datoz, eta modu horren erabiltzaileak erakartzea zaila izango litzateke, bidaia behin kotxez 
abiatuta. Gainera Larrabetzu ez diren herrietako bidaiariak trena hartu nahi badute, Lezamaraino joateko aukera, 
orain ere badago. 

Aurreikuspenetan zuhurrak izan ezkero, 3.000 pertsonetatik erabiltzaile potentzialak diren populazioaren erdi 
inguruaren (1.500 pertsona), %15 baino gutxiagori (200 erabiltzaile potentzial inguru -trenak garraioan daukan 
kuota gutxiago bada ere-) eragingo lieke, kasurik onenean. Geltoki berrira joateko kotxea hartu behar denez, eta 
kopuruak berez (%15) baino txikiagoa izan beharko luke.Ondorioz desplazamendu gehienak kotxez edo 
autobusez egiten jarraituko litzateke. 

Beraz ez dago eskaera potentzialik ez eta mugikortasun ohituren aldaketa sortzeko aukerarik, ez eta soluzio 
tekniko errazik,eta nekez gauzatuko da. Hori dela eta, eta udaletik ere ez delako argi ikusten, ez da aztertzen 
proposamenak luzatzerakoan. 

Tranbia baten eskaera dela eta, antzeko argudioak erabil genitzake.
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5. ERREPIDE SAREA 

Errepide sareen antolamendutik, herri barruan, gune urbanoan nola funtzionatzen duten jakitea da 
garrantzitsuena Plan honen helburuetatik begiratuta. Edozein kasutan, . 

Edozein kasutan, Foru errepide Sareen antolamendu orokorra ondorengoa da: 

A. SARE GORRIA, TXORIHERRIKO KORRIDOREA. N-637 

Larrabetzu ukitzen du bere Hego-mendebaldeko muturrean, lotura bizkorra ematen du beste Txorierriko 
herriekin zein inguru metropolitarrera. 

Lotura zuzena dago Larrabetzutik Bilborako noranzkoan edo autobidetik Larrabetzura ateratzean, baina ez 
Larrabetzutik Donostiarako noranzkoan joateko. Kasu honetan, A-8ko lotura oso urruti gelditzen da Usansolo 
aldean. 

B. SARE BERDEA, ERLETXE 
MORGA. BI-2713 

Errepide hau lehen hiriaren erditik pasatzen 
zen, Andra Mari kaletik hain zuzen. Bariante bati 
eskerrak, trafikoa hiritik atera da eta herriko 
hirigintzan itzelezko ataka izan da. Beldur guztien 
gainetik Larrabetzu orain biziagoa da lehen 
baino, bizi-baldintzen hobekuntzari eskerrak. 

C. SARE HORIA, HERRI MAILAKO 
SAREA BI-3713 

Sare Urdinekoa den Larrabetzu Asua errepideak (BI-737), Lezama eta Larrabetzu lotzen ditu. Gaur egun 
trafikoa asko arindu zaio Txorierriko korridoreari eskerrak. Errepide hau bitan banatzen da Lezamatik Larrabetzun 
sartzean, eta hauetako bat heltzen da Hirira,  

Errepide hau kale bihurtzen da herrira ailegatzean den heinean (Errebale) eta Hitzarmen bitartez zati handi 
batetan udalak dauka eskumena Foru aldundiaren ordez. 

Guzti hauetan trafikoa jaitsi egin da azken lau urtekoan krisia dela eta, 2500 inguruan dabilelarik Morgarako 
Bidean astunen kopuru txikiaz (%6) eta 2200 inguruan Lezamako bidean (%8 ibilgailu astunak), egunean 200 
kamioi inguru.
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D. BESTE BATZUK ,HERRI MAILAKO SAREAN INTEGRATZEN DIRENAK 

Sarrikolako sarrera eta auzo bideak izango lirateke hauek. Udalak du eskumena guzti hauetan, esan bezala BI-
3713aren Herri inguruko zatian bezala. 

E. HIRI BARRUKO TRAFIKOA 

Ibilgailu pribatuaren diagnostikotik lanaren helburuetarako, Uriko kaleen antolamenduaren azterketa da 
garrantzitsuena. 

Orokorrean esan daiteke, herriko kaleen ezberdintzea, oso pobrea dela. 

Mailakaketa ez da sumatzen hiri barruan, Auzo kaleak zabalegiak dira kasu askotan eta norabideetan ere ez 
dago irizpide garbirik. Argiena, oinezkoen erabilera handia duten guneetan kotxeen erabilera ere oso handia 
dela, desoreka eta arazo nabarmenak sortuz.Kotxeak du zirkulazioko zero maila, edo mugikortasun sareen artean 

lehentasun argia, oinezko gunea ez diren kale guztietan. 

Ez da herri guztia oinezkoentzako izan behar ez eta autoentzako. Zonalde “erreserbatu” hauek, mugitzeko 
beste moduak baztertzea eta ondorioz herriaren egunerokotasunean arazo funtzionalak dakartza. Beraz tarteko 
soluzioak ere bilatu beharko dira lan honetan, herri orekatuago bat lortzeko. 

Gainera, abiadura delarik -kotxe eta oinezko- bien arteko elkarbizitzarako arazorik handiena, ez dago gaur 
egun politika argi eta egituratu bat kotxeen ibilia mantsotuz arazo honi eskua sartzeko. Lan honen 
betebeharretako bat izango da hiri barruko kaletegia ordenatzea eta abiaduraren murrizpenean modu indartsuan 
eragitea.
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6. APARKALEKUAREN EGOERA 

Herriko aparkalekuen egoera aztertzea, Udalak emandako errolda, garaje pribatu eta kolektibo eta ibilgailuen 
inbentariorik gabe ezinezkoa izango zen. Datu hauetaz baliatuz, oraingo egoeraren erretratua, eta planteaturiko 
aukeren efektua neur dezakegu, aparkalekuen politika finkatzeko lagunduz. 

Horretarako, Larrabetzuko hiria 12 zonalde homogeneotan zatitu dugu eta ezagunena den kale edo auzoaren 
izena jarri diogu zonalde bakoitzari: 

1. Andra Mari 

2. Elizoste  

3. Gorbeia  

4. Aita Patxi Ugalde 

5. Iturrikoetxe 

6. Agirre Lehendakaria-Plaza 

7. Errebale 

8. Gaztelumendi 

9. Basagurenalde 

10. Anguleri-Mikel Zarate 

11. Anboto 

12. Zubitalde 

 

Zonalde bakoitzean, aparkaleku eskaera eta 
eskaintza aztertu ahal izateko ondorengo datuak hartu ditugu: 

• Turismoak eta furgonetak: Zonaldeko eraikinetan Udaletxean erroldatuta dauden turismo eta 
furgoneta kopurua. 

• Motorrak:  Eraikinetan Udaletxean erroldatuta dauden motor kopurua. 

• Garajeak: Eraikinetan dauden garaje pribatu kopurua. 

• Kaleko araututako aparkalekuak: Motordun ibilgailuentzako bide-markekin behar bezala 
mugatutako aparkalekuak 
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• Kaleko arautu gabeko aparkalekuak:Motordun ibilgailuentzako bide-markekin behar bezala 
mugatuta egon ez arren, ibilgailuak beraien errailetik joateko martxa oztopatzen ez dutenak. 

• Arauz kanpoko kaleko aparkalekuak: Motordunen ibilgailuen martxa oztopatuz, ibilgailuen errailetan 
zehar ohiko bilakatu diren aparkalekuak. 

Beste alde batetik, zonaldeko biztanleriaren datu batzuk ezarri ditugu: Biztanle kopuruaren datua, 60 
urtetatik goragoko eta 10 urtetatik beheragoko biztanle kopurua eta elbarri txartela daukaten biztanle kopurua. 

Behin datu hauek edukita, zonalde bakoitzaren aparkalekuen balantzea egin da modu bitan. Alde batetik 
ondorengo formula erabili da: 

Balantzea: Garajeak+ Kaleko araututako aparkalekuak+ Kaleko arautu gabeko aparkalekuak- Turismoak eta 
furgonetak 

Horrela, zonalde bakoitzean erabilgarri dauden aparkalekuen eta erroldatuta dauden ibilgailuen arteko 
diferentzia lortzen da. 

Beste alde batetik, balantzearen kopurua erroldatuta dauden ibilgailu kopuruarekiko zenbat den jakin 
beharra dago. Horretarako balantzearen portzentaia atera da erroldatutako ibilgailu kopuruarekiko, modu 
honetan: 

Portzentaia: (100 x Balantzea)/ Turismoak eta furgonetak. 

Ondorengo planoan, zonalde bakoitzean atera den ehuneko hori  



 Lehendakari Agirre,10 Durango 
 Tel 946033490 

LARRABETZUKO HAPO-an “MUGIKORTASUN JASANGARRIA ETA ESPAZIO PUBLIKORAKO PLANA” 59 

 

Analisi eta diagnostikoaren planoan zonaldeka adierazi diren eta hiri osoan  guztira ateratzen diren emaitzak, 
ondorengoak taulan laburbildu daitezke: 

Zonaldea    Turismo eta 
furgonetak    

Motorrak    Garajeak    Araututako 
aparkalekuak    

Arautu gabeko 
aparkalekuak    

Arauz kanpoko 
aparkalekuak    

Balantzea    %    

Andra MariAndra MariAndra MariAndra Mari    138 16 38 0 38 21 -62 -45 

 Elizoste  Elizoste  Elizoste  Elizoste     35 1 48 39 8 0 60 171 

Gorbeia Gorbeia Gorbeia Gorbeia     38 4 53 26 0 6 41 108 

Aita PatxiAita PatxiAita PatxiAita Patxi Ugalde Ugalde Ugalde Ugalde    100 4 25 10 4 18 -61 -61 

IturrikoetxeIturrikoetxeIturrikoetxeIturrikoetxe    72 9 52 30 0 11 10 14 

Agirre LehendakariaAgirre LehendakariaAgirre LehendakariaAgirre Lehendakaria----
PlazaPlazaPlazaPlaza    

18 1 10 0 0 10 -8 -44 

ErrebaleErrebaleErrebaleErrebale    90 3 36 42 12 2 0 0 

GaztelumendiGaztelumendiGaztelumendiGaztelumendi    35 6 71 22 0 0 58 166 

BasagurenaldeBasagurenaldeBasagurenaldeBasagurenalde    20 0 24 4 0 0 8 40 

AnguleriAnguleriAnguleriAnguleri----Mikel ZarateMikel ZarateMikel ZarateMikel Zarate    39 5 20 7 3 11 -9 -23 

AnbotoAnbotoAnbotoAnboto    17 1 28 19 0 0 30 176 

 Zubitalde Zubitalde Zubitalde Zubitalde    139 17 52 6 45 13 -36 -26 

URIAURIAURIAURIA    741 67 457 205 110 92 31 4 

Emaitza hauek aztertuz, ondorio hauek atera ditugu: 
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• Andra Mari kalea oinezko gune izatean sortzen diren aparkaleku beharrak Elizoste kalean soberan 
aparkalekuekin betetzen dira. 

• Agirre Lehendakaria, Iturrikoetxe eta Aita Patxi Ugalde kaleen inguruan araututako aparkalekuen  
behar bat antzematen da. Adierazgarria da, arauz kanpoko aparkaleku kopuru altua dagoela kale 
hauetan. 

• Anguleri-Mikel Zarate kaleetan egun falta diren aparkalekuak Basagurenalde kalean soberan 
daudenekin parekatzen dira. 

• Errebale kalean erabilgarri dauden aparkaleku kopurua, erroldan dauden turismo eta furgoneta 
kopuruaren berdina da. 

• Aretxabalgana erreka ostean dauden Zubitalde eta Anboto auzoetako datuak soilik araututako 6 
aparkalekuen beharra adierazten dute. 

Hiri osoaren datuak kontutan hartuz, Larrabetzuko hiriak erroldatuta dituen turismo eta kamioi kopurua baino 
31 aparkaleku eskaintzen ditu. Datu horren irakurketa bat ondorengoa izan daiteke: Momentu berean 
Larrabetzutik atera eta sartu diren ibilgailu kopuruaren balantzeak herriak 31 ibilgailu gehiago jasotzeko 
gaitasuna duela erakusten du. 



 Lehendakari Agirre,10 Durango 
 Tel 946033490 

LARRABETZUKO HAPO-an “MUGIKORTASUN JASANGARRIA ETA ESPAZIO PUBLIKORAKO PLANA” 61 

3. Zatia: Parte hartze tailerra. 
 

A. DATA, ORDUA ETA TOKIA 

Ekainak 17 

18.00-20.30 

Anguleri jauregia 

B. METODOLOGIA 

1. Formazio saioa: Hirigintza, generoa eta eguneroko bizitzaren arteko harremana. (10 min) 

2. Formazio saioa: Mugikortasun jasangarriaren kontzeptuak. (25 min) 

5 minutuko hutsartea 

3. Lansaioa: Larrabetzuko urian mugikortasunaren antolaketa. (1h eta 45 min) 

C. 1. FORMAZIO SAIOA 

Hiria Kolektiboko kide eta Larrabetzuko udal arkitektoa den Oihane Ruiz Menendezek gaiari sarrera labur bat 
eman zion. Izan ere, Hiria Kolektiboak 2012ko martxoan egin zuen  emakumeen eguneroko bizitzatik ateratako 
informazioaren isla Larrabetzuko HAPOn txertatzea helburu zuen tailerra. 

Egindako aurkezpenean ondorengoondorengoondorengoondorengo    puntuak azaldupuntuak azaldupuntuak azaldupuntuak azaldu zituzten: 
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Genero inpaktuaGenero inpaktuaGenero inpaktuaGenero inpaktua espazioen jabekuntzan (adibide grafiko bi) 
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Hiritargo pluralaHiritargo pluralaHiritargo pluralaHiritargo plurala: Modulor tankerako hiritar tipotik, beharrizan konplexu eta aldakorrak dituen hiritarrera. 
Emakume eta gizonezkoak herria bizitzeko duten modu ezberdina agerian uzten duten eskemak. 
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Eguneroko bizitzaEguneroko bizitzaEguneroko bizitzaEguneroko bizitza: lan eta enpleguek hiri bilbearen diseinu eta ekintzetan duten isla. 
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Espazio publikoa/Gune kolEspazio publikoa/Gune kolEspazio publikoa/Gune kolEspazio publikoa/Gune kolektiboakektiboakektiboakektiboak: neutroak ez diren hiri espazioak. 

    

Publiko/pribatuaPubliko/pribatuaPubliko/pribatuaPubliko/pribatua: bizitzaren dikotomia faltsua.    
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Baserri isolatutik bakardadean bizitako hiritargora.Baserri isolatutik bakardadean bizitako hiritargora.Baserri isolatutik bakardadean bizitako hiritargora.Baserri isolatutik bakardadean bizitako hiritargora. 

 

Hiria eta landaHiria eta landaHiria eta landaHiria eta landa----hirilurrak. hirilurrak. hirilurrak. hirilurrak. Eskala desberdinak. 
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Espazio publikoa ea ekipamenduak.Espazio publikoa ea ekipamenduak.Espazio publikoa ea ekipamenduak.Espazio publikoa ea ekipamenduak.    

 

Begirada preziatzBegirada preziatzBegirada preziatzBegirada preziatzaileaaileaaileaailea    
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Hirigintza eta eguneroko bizitza Tailerraren emaitzaHirigintza eta eguneroko bizitza Tailerraren emaitzaHirigintza eta eguneroko bizitza Tailerraren emaitzaHirigintza eta eguneroko bizitza Tailerraren emaitza    
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D. 2. FORMAZIO SAIOA 

Urak bide taldeko kide den Kimetz E. Munitxak  aurkezpenean ondorengoondorengoondorengoondorengo    puntuak azaldupuntuak azaldupuntuak azaldupuntuak azaldu zituen: 

Zer da mugikortasunamugikortasunamugikortasunamugikortasuna? 

Zer da mugikortasun jasangarriamugikortasun jasangarriamugikortasun jasangarriamugikortasun jasangarria? 

Zer da mugikortasunarenmugikortasunarenmugikortasunarenmugikortasunaren 0 maila? 0 maila? 0 maila? 0 maila? Larrabetzu zein beste herrialdeetako 
adibideekin landu zen. 

Zein izan beharko litzateke mugikortasunaren 0 maila mugikortasun 0 maila mugikortasun 0 maila mugikortasun 0 maila mugikortasun 
jasangarrianjasangarrianjasangarrianjasangarrian? Larrabetzuko adibideekin lotu zen hau. 

Nolakoa izan behar da mugikortasun sareen antolaketasareen antolaketasareen antolaketasareen antolaketa?    

Mugikortasun Mugikortasun Mugikortasun Mugikortasun ereduen Adibide zehatz batzukereduen Adibide zehatz batzukereduen Adibide zehatz batzukereduen Adibide zehatz batzuk, esandakoak barneratzeko. 

 

 

 

 

 

 

Larrabetzuko ereduaren adibideak, 
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argazkiak e.a. landu ziren azalpenean. 

 

 

 

Nibule (hego Sudan), Durango (Colorado EB) eta Bilbo (Bizkaia, EH) ko adibideekin landu zen sareen 
mailakatzeen azalpena. 
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E. LAN SAIOA 

Materialak, errotuladoreak, A1 tamainan Larrabetzuko hiriaren mapak eta legenda izan ziren. 

Metodologia: 

Kolore kode baten arabera, parte hartzaileek aurkezpenean azaldutako kontzeptuak aplikatu zituzten, taldeka, 
mugikortasun sareen inguruan.  

Lanaren zentzua, Oinezko sareak definituz eta garrantzi mailaren arabera sailkatu ondoren, bizikleta sareak 
sailkatzea da. Azkenik Ibilgailu pribatuaren sareak definitu eta mailakatuko ditugu, gogoan izanda beste 
sareekiko izan beharko duten harremana eta sor daitezkeen arazoak. Talde guztiek egindako lana bateratuta, 
Larrabetzuko mugikortasun sareen ordenamendua nolakoa izan behar den jakingo dugu parte hartzeko 
metodologia erraz bat erabiliz. 

 

Oinezkoen sareak:Oinezkoen sareak:Oinezkoen sareak:Oinezkoen sareak:    

Azalpena 5 minutu: Bidaien motibazioak, zergatiak eta mailakatzearen arrazoiak. 

Sare nagusiak: 10 Minutu 

Bigarren mailako sareak: 5 Minutu 

Hirugarren mailako sareak: 5 minutu 

Bizikleta sareak: Bizikleta sareak: Bizikleta sareak: Bizikleta sareak:     

Azalpena 5 minutu: Bidaien motibazioak, zergatiak eta mailakatzearen arrazoiak. 

Sare Nagusiak: 7 minutu (bizikleta sare nagusia 

Bigarren mailako sareak: 5 Minutu 

Kotxeendako sareak: Kotxeendako sareak: Kotxeendako sareak: Kotxeendako sareak:     
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Azalpena 5 minutu: Bidaien motibazioak, zergatiak eta mailakatzearen arrazoiak. 

Sare Nagusiak: 7 minutu (kale kolektoreak)  

Bigarren mailako sareak: 5 Minutu (kale banatzaileak) 

Eguneroko bizitza aztertzen zuen ariketa kontutan izanda (espazioak, plazak) eta mugikortasun jasangarria 
lortzeko aukerak kontutan hartuz (azalpen teorikoa), sareak eta hauen mailakatzeak landu ziren. 

Larrabetzuko hiriaren oinezkoen sare nagusia eta bigarren mailakoa, bizikleten sare nagusia eta bigarren 
mailakoa, eta autoen sare kolektore eta banatzaileak zeintzuk diren erabaki eta adierazi zituzten, beraien 
erabiltzaile esperientzia eta nahietan oinarrituta. Bigarren mailako sare horiek lerro etenekin adieraziko dira. 

 

 



 Lehendakari Agirre,10 Durango 
 Tel 946033490 

 

  LARRLARRABETZUKO HAPO-an “MUGIKORTASUN JASANGARRIA ETA ESPAZIO PUBLIKORAKO PLANA” 74 

 

F. EMAITZAK    

Oinezkoen sareakOinezkoen sareakOinezkoen sareakOinezkoen sareak    

Lehenik eta behin taldez talde marraztu ziren oinezkoen lehen eta bigarren mailako sareak.  

Guztiak bateratuta, herritarren parte hartzea kontutan hartuz, oinezkoen sare nagusia horrela gelditzen da. 
Lerroaren zabalera bigarren edo lehen mailakoa bada eta marraztu duen talde kopuruaren arabera handitzen 
doa, mugitzeko modu bakoitzarentzat ibilbide guztien garrantzi maila adierazten duen mapa sintetikoa sortuz: 
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Bizikleten sareakBizikleten sareakBizikleten sareakBizikleten sareak    

Oinezkoen sareen bezala, bizikleta eguneroko ibilgailu bezala ulertuta eta ez aisialdirako edo kirolerako ibilgailu 
bezala, zeintzuk diren ibilbide garrantzitsuenak eta bigarren mailakoak definitu zen mahai bakoitzean 

Emaitzak bateratzean, hara hemen bizikleten sarearen hierarkizazioa: 
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Ibilgailu motorizatuen sareakIbilgailu motorizatuen sareakIbilgailu motorizatuen sareakIbilgailu motorizatuen sareak    

Azkenik ibilgailu pribatuari utzi behar zaion sarea definitu zen. Aurreko kasuetan bezala, aurkezpeneko azalpenei 
eta irizpideei jarraituz herrian ibilgailuentzako zein bide ziren premiazko edo lehenengo mailakoak eta zeintzuk 
bigarren mailakoak aztertu zen. 

Aurreko sareak -oinezkoak, bizikletak- diseinatzerakoan egindako gogoetak pisua hartzen dute (lan saioaren 
helburuetako bat), eta azken sareak sor ditzakeen gatazkez kontziente izanda, sarea nahiko murritza atera zen 
mahai guztien lana batuta:  
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G. ONDORIOAK 

Azkenik Hiru sareen antolamendua gainjarrita, azpiko grafikoan ageri diren emaitzak jaso ditugu. Gero eta lerro 
sendoagoa, garrantzi maila handiagoko sarea izango da. 

Sareen arteko gatazka, bateragarritasunak eta kaleen dimentsioak kontutan izanda, egon daitezkeen kale sekzio, 
izaera  eta antolamendu ezberdinentzako irizpideak emango dizkigu. Mugitzeko moduen arteko elkarbizitza 
guneen, eta hirigintzako diseinurako oinarria izango da plano 
hau.

Ondorio nagusi legez, Larrabetzuko erdigune guztian oinezko eta bizikleten nagusitasuna aurreikusten da, 
kotxeekin intentsitate maila ezberdinean kaleak konpartituz.  
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Oinezkoen sare nagusia, Lezama eta Goikoelexaldeko bideetatik Erletxeetara, uria zeharkatzen dute, bi ardatz 
nagusitan, bat Lehendakari Agirre kaletik eta bestea Andra Mari kaletik. 

Bizikleta sareak ere hiria zeharkatzen du, Lehendakari Agirre kaletik eta Eleixoste kaletik. 

Ibilgailu motorizatuaren sareak berriz, behin hirira iritsita, garrantzia galtzen du, bigarren mailako sare batek hiria 
inguratzen duelarik. 

Sare proposamenak ekar ditzaken ondorengoak eraldaketa nagusiak   aurreikusten dira: 

• Lehendakari Agirre kalean, eskola eta kirol eremuaren ondoan, oinezko erabilerak indartzeko 
gunetzat hartzen da, kotxeen presentzia eta abiadura gutxituz. Horrek, Errebale kalearekiko 
harremanean eragin handia ekarriko du. 

• Zubitalde eta Askatasun plaza batzen dituen zubi ingurua zonalde garrantzitsutzat hartzen da. Alde 
batetik, urriaren sarrera nagusi bat delako eta bestetik errekarekiko harremana berreskuratzeko 
puntu interesgarritzat hartzen delako. 

• Iturrikoetxe ingurua kotxeei erabilera askea ematen dioten gune asfaltatua izatetik, Eskola eremura 
doazen oinezko eta bizikleten sarearen parte gelditzen da, aisialdi gunea zabalduz. 

• Gaztelumendi kalea, Aretxabalgana erreka eta Zubitalde auzoaren hasiera batzen diren guneak sare 
desberdinen gurutzapenei irtenbide egokia eman beharko die. 

• Anguleri kalea oinezko eta bizikletendako sare nagusia izanik, erabilera hauek eta Askatasun 
enparantzarekiko lotura ziurtatu beharko du. 
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4. Zatia: Oinarrizko proposamena. 
Iradokizunak eta zuzenketak. 

1. OINARRIZKO PROPOSAMENA 

Bukaerako planteamendua argitzen zihoan diagnosian, aurretik landutako dokumentuetan, eta batez ere 
sareen antolamenduaren parte hartze Lan saioa gauzatu ondoren. 

Tailerra eta analisi eta Diagnostikotik eratorritako hasierako eskema kontzeptualak landu ziren lehenik eta 
behin: 
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Ondoren, proposamenak findu, eskema kontzeptualak eskalaz jaitsi eta soluzio konkretuak paisajistarekin eta 
gainontzeko teknikariekin aurreproiektu mailara jaitsi ziren. Ondorio bezala, Lehen proposamen bat planteatzen 
zaio Urak Bide Taldeak Irailaren 23an Larrabetzuko Hirigintza Kontseiluari eta urriaren 1ean eta Hirigintza 
Batzordeari Planaren Analisi eta Diagnostikoa eta Uriaren Proposamen Orokorra aurkeztu zion. Horrela, politikari, 
teknikari eta kontseilarien iritzia entzun eta ekarpenak jaso ahal izateko behar informazioa eman eta hausnarketa 
bateratua egin zen.  

2. BEHIN BEHINEKO PROPOSAMENA 

METODOLOGIA 

4. Sarrera eta Mugikortasun Jasangarrirako diagnostikoa  (20 min) 

5. Parte Hartzearen azalpena. (10 min) 

5 minutuko hutsartea 

6. Espazio Publikoa berrantolatzeko plana (45 min) 

a. Sareen antolamendua. Proposamenak. 

b. Uriaren eraldaketarako proposamena orokorrean. 

c. Eraldaketa zonaldeka 

 

1 SARRERA ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIRAKO DIAGNOSTIKOA 

Urak Bide Taldeak aurkezpenean ondorengo puntuak azaldu zituen: 

• Zer da mugikortasun jasangarria? 

• Nolakoa izan behar du mugikortasun sareen antolakuntzak? 
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Aparkaleku politika lantzeko Hirian egindako aparkalekuen analisi eta diagnostikoaren emaitzan eman ziren 
(memoria honen 2. zatian eta 1.x planoetan azaltzen dena).  
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Diagnostikoaren ondorioz Planean gehien definitu beharreko zonaldeak identifikatu ziren: 
 

 
 



 Lehendakari Agirre,10 Durango 
 Tel 946033490 

 

  LARRLARRABETZUKO HAPO-an “MUGIKORTASUN JASANGARRIA ETA ESPAZIO PUBLIKORAKO PLANA” 84 

 
 

2 PARTE HARTZEAREN AZALPENA 

Ekainaren 17an egin zen parte-hartze dinamika eta ateratako ondorioan azaldu zen: 
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3 PROPOSAMENA 

Ondoren, Planaren proposamena azaldu zen. Mugikortasun sareak, Aparkamendu politika berria eta 
zonaldekako eraldaketak. 
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Planaren irizpideetan gai garrantzitsua izan den Woonerf edo elkarbizitzarako guneak kontzeptua azaldu zen 

 

Larrabetzuko espazio publikoaren berrantolaketarako Planaren helburu eta muinarekin bat datozen 
auzolanetako proposamenak mahai gainean jarri ziren. 
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Era berean, Planean proposatzen diren aisialdietarako guneetan joan daitezkeen jolasguneetarako adibideak 
jarri ziren. 
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Diagnostikoaren lehentasunetako bat zen errekarekiko lotura berreskuratzeko proposamena landu zen. 
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4 EKARPENAK 

Behin azalpena bukatuta, bileretako partaide guztien artean proposamen orokorra aztertu eta eztabaidatu 
zen. Honela, ekarpenak egin ahal izateko, zalantzak argituz joan ziren. Bertan batzarrean ekarpen batzuk egin 
ziren, Mikel Zarate kalearen antolamenduaren gainean, Espaloia osotu eta tartea luzatu behar zela komentatuz. 
Era berean bidegorria norabide bikoitzekoa izateko iradoki zen. 

 

Erreka bazterraren tratamenduari dagokionez, naturalizazioari eta errepidea ez oinezkoentzako oztopo izatea 
azpimarratu zen. 
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Azkenik Aita Patxi ugalde eta Andra Mari kaleentzako proposatzen zen pibote bidezko mugari zalantzak jarri 
zitzaizkion herriaren funtzionamendu normalerako, zein kasu berezietarako. Anbulantziak, e.a. 

 

Hurrengo asteetan, Hirigintza Kontseiluko kideek, Hirigintza batzordeko kideek eta udal teknikariek 
ekarpenak egiten joan ziren, bai udalean eta bai. 

Besteak beste: 
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IPARRALDETIK HEGOALDERAKO MUGIMENDUIPARRALDETIK HEGOALDERAKO MUGIMENDUIPARRALDETIK HEGOALDERAKO MUGIMENDUIPARRALDETIK HEGOALDERAKO MUGIMENDU 

Urak Bide taldearen proposamena: 

Bi norabideko ertz-bide bat Conautan + 5. kalea, Lehendakari Agirren,norabide bakarrekoa + Ibaiaren 
ondoko ertz-bide bat, bi norabidekoa. 

Autobusek Conautako bidean zirkulatuko lukete. 

IRADOKIZUNA: 

5. kalea, Lehendakari Agirren, norabide bakarrekoa + 5. kalea, norabide bakarrekoa, ibaiaren ondoan. 
Autobusek bide bietan zirkulatuko lukete. 

Conautako bidea etorkizuneko irtenbide gisa geratuko litzateke, azaldutako irtenbidea egokia ez dela 
ondorioztatzen baldin bada. 

[Eragozpena: Erletxerako norabidean ibiltzen diren autobusek (orduro) Lehendakari Agirren zirkulatzen 
jarraituko lukete] 

LEHENDAKARI AGIRRE / ITURRIKOETXELEHENDAKARI AGIRRE / ITURRIKOETXELEHENDAKARI AGIRRE / ITURRIKOETXELEHENDAKARI AGIRRE / ITURRIKOETXE 
Urak Bide taldearen proposamena: 

Aita Patxi Ugalde etorbidearen eta Lehendakari Agirre kalearen artean dagoen barne kalean trafikoa onartzea. 

IRADOKIZUNA: 

Kale horretan trafikoa onartzen baldin bada, Iturrikoetxe ondoan dauden zabuen ondoan ez da 
trafikorik egongo.  

ANGULERIANGULERIANGULERIANGULERI 
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Urak Bide taldearen proposamena: 

Planean aurreikusi da Mendilerroaren eta Errebale kalearen arteko trafikoa Gaztelumendi kaletik igarotzea. 
Planaren arabera,  ibilgailuak norabide bakarrean Anguleri kalean ibil daitezke.  

IRADOKIZUNA: 

Anguleri kalea oinezkoentzat egitea, eta ibilgailuen zirkulazioa garajeetara soilik onartzea. 

BIDEGORRIAKBIDEGORRIAKBIDEGORRIAKBIDEGORRIAK 

Urak Bide taldearen proposamena: 

Errebale kalearen eta Mendilerroaren artean bidegorri bereiziak jartzea, baita Lehendakari Agirre kalean ere, 
eskolaren ondoan. 

IRADOKIZUNAK: 

- Errebale zatia zehazteke dago, zehatz-mehatz, orain bidegorri bakar bat marraztuta dagoen lekuan eta 
Mendilerroaren ondoko pasagunean.  

- Bidegorri bat trazatzea, ibaiaren ondoko kale-pasealekuan, bizikletek soilik erabil dezaten. 

- Erletxetik Urkukura gorriz margotu berri diren bazterbideak luzatzea Andra Mari-tik herrira sartzeko 
guneraino. 

Honako azken ideia hau ez dugu garbi ikusten, baina hura eztabaidatzea nahiko genuke: 

Gaztelumendi kaleko trafikoa dela-eta, Basagurenalden proposatu den aparkalekua oinezkoen gunetik 
bereizita dago. 

IDEIA: 

Mendilerroaren eta Errebale kalearen arteko trafikoa Basagurenaldera eramatea, eta Gaztelumendiko 
zatia ondoko aparkalekuari gehitzea. Horrela, oinezkoen pasabideak lotuta egongo lirateke aparkatzeko 
gune osotik herri-erdiguneraino, ibilgailuen trafikoarekin gurutzatu gabe. 
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Era berean, posta elektroniko bidez, udal gobernu talde,  teknikari Urak Bide Taldekoen artean hainbat mezu 
elkarbanatu ziren, zalantzak argitu eta proposamena garatzen lagundu zutenak
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2013KO URRIAREN 28KO HIRIGINTZA KONTSEILUAN UDALAK 

EGINIKO IRADOKIZUNEN AZTERKETAREN ONDORIOAK 

Urak Bide Taldeak, urriaren 30eko bilerarako, udal talde politikoek, hirigintza kontseiluak eta bulego teknikoak 
eginiko iradokizunak aztertu zituen. Bateraketa baten bidez, 11 gai proposatu ziren eztabaidarako. Hauek dira 
gaiak eta kontseiluan eztabaidatu eta gero atera ziren ondorio nagusiak: 

 

MOTORDUN IBILGAILUENTZAT NORABIDE BAKARREMOTORDUN IBILGAILUENTZAT NORABIDE BAKARREMOTORDUN IBILGAILUENTZAT NORABIDE BAKARREMOTORDUN IBILGAILUENTZAT NORABIDE BAKARREKO ERAZTUN BATEN SORTZEA, ELIXOSTE ETA IBAI KO ERAZTUN BATEN SORTZEA, ELIXOSTE ETA IBAI KO ERAZTUN BATEN SORTZEA, ELIXOSTE ETA IBAI KO ERAZTUN BATEN SORTZEA, ELIXOSTE ETA IBAI 
ERREKA ARTEKO BIDETIK IGOAZ  ETA AGIRRE LEHENDAKARIA KALETIK JEITSIZ.ERREKA ARTEKO BIDETIK IGOAZ  ETA AGIRRE LEHENDAKARIA KALETIK JEITSIZ.ERREKA ARTEKO BIDETIK IGOAZ  ETA AGIRRE LEHENDAKARIA KALETIK JEITSIZ.ERREKA ARTEKO BIDETIK IGOAZ  ETA AGIRRE LEHENDAKARIA KALETIK JEITSIZ.    

Agirre Lehendakaria kalea ibilgailu motorizatuen sarean barne, eraztun nagusian sartuaz gero, autobusa 
pasatu beharko litzateke kale horretatik.  

Urak bide Taldeak Irailean eginiko proposamenak kale Agirre Lehendakaria kalean motordun ibilgailuen 
abiadura 5 km/orduko izan dadin neurriak hartzen zituen. Erabilera neurriak, neurri psikologikoak eta neurri 
fisikoak.  

Kale batetik autobusak pasatu behar baldin badu, aurrez proposaturiko neurri horietako asko ezin izango dira 
ezarri. Beraz, ibilgailuak abiadura handiagoan pasatuko dira.  

Horrenbestez, Larrabetzuko espazio publikoaren berrantolaketa honetan Agirre Lehendakaria kalea 
oinezkoen erabilerako gune garrantzitsutzat hartu denez, ezin daiteke autobusa bertatik igaro. 

Ondorioz uria inguratuko lukeen norabide bakarreko eraztuna ez egitea erabaki zen. 

Beraz, uria alderik alde zeharkatuko lukeen norabide bikoitzeko errepide nagusi bat aukeratu beharra zegoen. 
Aukera bakarra hauek ikusten ziren: 

• Errepide berria eraikitzea futbol zelaiaren ostetik CONAUTEraino. 

• Elixoste eta Aretxabalagana errekaren arteko errepidea luzatzea Mikel Zarateraino. 

Errepide berria eraikitzea futbol zelaiaren atzealdetik ez zen egokia ikusten.  

Lur ez urbanizagarriak okupatzea errepide berri batekin ez da beharrezkoa. Beste alde batetik, ehunka mila 
eurotako kostua edukiko lukeen obra bat, gastu handiegia da udalarentzat, duen helburu berdina lortzeko 
alternatiba bat dagoelako. Alternatiba Elixoste eta Aretxabalagana errekaren arteko bidea luzatzea da Mikel 
Zarateraino.  

Baina irtenbide horrek, HAPOaren helburu batekiko duen eragina aztertu behar da: hiria eta Aretxabalgana 
errekaren arteko harremana lehenestea, errekaren inguruan eman diren prozesu sozialak berreskuratzeko 
ahaleginean. 

Erreka eta bidea ez daude paralelo eta hurbil zonalde osoan. Bidea Araztegiaren albotik pasatzean bien 
artean 80 metro daude eta Zubitaldeko Zubira heltzean berriz ia elkartu egiten dira. 
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Ondorioz, bidea bere osotasunean ez da aisialdi erabilerarako birmoldatu behar. uria eta erreka inguruko 
aisialdi guneak lotzeko ibilbideak bidea zeharkatzen duten guneetan  soilik lehenetsi behar da oinezko erabilera. 

Erreka inguruan sistema orokorreko berdegune bat antolatu nahi baldin bada, lurralde nahikoa dago erreka 
eta errepidearen artean. 

Bestalde, Zubitalderako zubia, Elixoste kalearekin lotura eta Askatasunaren enparantzara ematen duen 
guneak egiten duten zonaldea ez dago egoera berdinean.  Hiriaren sarrera nagusietako bat da. Erreka ingurua 
errepidearen alboan dago eta oinezkoentzako sarearen norabide asko jasotzen ditu bere baita. Horregatik, 
oinezkoei gune osoan eman behar diogu 0 maila. 

Azken gune horren garrantzia dela eta, bileran azpimarratu zen Donejakue Bidearen  Larrabetzuko 
erdigunerako sarrera Zubitaldeko zubitik egiten dela, gune horretara  iritsiz. 

ERREPIDE BERRI BATEN BEHARRA FUTBOL ZELAIAREN ATZETIK.ERREPIDE BERRI BATEN BEHARRA FUTBOL ZELAIAREN ATZETIK.ERREPIDE BERRI BATEN BEHARRA FUTBOL ZELAIAREN ATZETIK.ERREPIDE BERRI BATEN BEHARRA FUTBOL ZELAIAREN ATZETIK.    

Aurreko puntuan argitu zen zalantza. Ez da behar errepide berri bat Agirre Lehendakaria  kaletik dabilen 
zirkulazioa mugatzeko. 

AITA PATXI UGALDE ETA AGIRRE LEHENDAKARIA  KALEEN ARTEAN AUTOENTZAKO BIDEA IREKITZEA.AITA PATXI UGALDE ETA AGIRRE LEHENDAKARIA  KALEEN ARTEAN AUTOENTZAKO BIDEA IREKITZEA.AITA PATXI UGALDE ETA AGIRRE LEHENDAKARIA  KALEEN ARTEAN AUTOENTZAKO BIDEA IREKITZEA.AITA PATXI UGALDE ETA AGIRRE LEHENDAKARIA  KALEEN ARTEAN AUTOENTZAKO BIDEA IREKITZEA.    

Bidea zabaltzea Iturrikoetxe eta Agirre Lehendakaria  kaleetatik zirkulazioa murriztearen helburu nagusiekin 
ulertu behar da. Aita Patxi Ugalde eta aparkaleku berria zuzenean lotzen bai ditu. 

Beste alde batetik, Aparkaleku batzuk antolatzen dira bide berrian, zamalanetarako eta elbarrituentzako 
izango liratekeenak batik bat. 

Kontseiluak auzo barruko kale berria zabaltzearen alde agertu zen, 15 km/hko gehienezko abiadura izango 
lukeena. 

ANGULERI KALEAREN PEATONALIZAZIOA.ANGULERI KALEAREN PEATONALIZAZIOA.ANGULERI KALEAREN PEATONALIZAZIOA.ANGULERI KALEAREN PEATONALIZAZIOA.    

Hirigintza kontseiluak uste zuen Planaren proposamenak ez duela Alguleri kalea zeharkatuz eman daitezkeen 
oinezko ibilbideak ez dituela lehenesten. 

Irtenbide bi ikusten ziren proposamena hobetzeko: 

- Anguleri kalea ibilgailu motorizatuentzat moztea garaje sarreren ostean.  Proposamenarekin alderatuz, 
Agirre Lehendakaria kalera irizteko Gaztelumendi eta Errebale lotzen dituen kale berriak ezkerretarako 
biratzeko aukera eman beharko du. 

- Agirre Lehendakaria kalean egin den bezalako diseinu bat egin kalean, zeharkatzen dituzten oinezko 
ibilbideak lehenetsiz. 

GAZTELUMENDIKO APARKALEKUA.GAZTELUMENDIKO APARKALEKUA.GAZTELUMENDIKO APARKALEKUA.GAZTELUMENDIKO APARKALEKUA.    

Gaztelumendiko berdegunean kokatu beharrean Mikel Zarateko Zerrategiko zubia eta autobus paradaren 
arteko lur ez urbanizagarrian kokatzearen proposamena ez zen onetsi. 

Proposamen berriaren kokapenak dituen ezaugarri topografikoak eta errekaren presentziak obra askoz 
konplexuagoa eta garestiagoa egingo luke. 
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Gaztelumendiko egungo berdegunea Larrabetzuko NNSS puntual baten ondorioa da. Ez herriaren diagnostiko 
orokor baten ondorioa, Mugikortasun Planean egin den bezala, aparkalekua Gaztelumendiko berdegunean 
egitearen proposamena ekarri duena. 

Beraz aparkalekua Gaztelumendiko berdegunean egitearen proposamena berretsi zuen Kontseiluak. 

Bestalde, zirkulazioa Gaztelumendi kaletik edo Basagurenalde kaletik bideratzearen artean hau erabaki zen: 

Zirkulazioa Gaztelumendi kaletik eramatea, aparkalekua eta erdigunea lotzen dituen oinezko sareak 
errepidea zeharkatzerakoan oinezkoak lehenetsiz. 

GAZTELUMENDI ETA ERREBALE KALEEN ARTEKO LOTURA PARTZELA ERAIKIGARRI BERRIA INGURATUZ GAZTELUMENDI ETA ERREBALE KALEEN ARTEKO LOTURA PARTZELA ERAIKIGARRI BERRIA INGURATUZ GAZTELUMENDI ETA ERREBALE KALEEN ARTEKO LOTURA PARTZELA ERAIKIGARRI BERRIA INGURATUZ GAZTELUMENDI ETA ERREBALE KALEEN ARTEKO LOTURA PARTZELA ERAIKIGARRI BERRIA INGURATUZ 
JARTZEA.JARTZEA.JARTZEA.JARTZEA.    

Proposamenean egiten zen bezala, Basagurenalde kalea luzatuz egitea onartu zen. Partzela eraikigarriaren 
ostean egiteak kostu ekonomiko handiagoa ekarriko lukeelako lurraldeak daukan topografia ikusita. 
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MIKEL ZARATE KALEAREN DEFINIZIOA ZERRATEGI INGURUAN.MIKEL ZARATE KALEAREN DEFINIZIOA ZERRATEGI INGURUAN.MIKEL ZARATE KALEAREN DEFINIZIOA ZERRATEGI INGURUAN.MIKEL ZARATE KALEAREN DEFINIZIOA ZERRATEGI INGURUAN.    

Ordenazio berrian errepidea ahalik eta gehien zerrategira hurbiltzea nahi zen, etxebizitzen aldean oinezkoen 
espaloiari jarraipena eman ahal izateko. 

ZUBITALDE ETA URIAREN ARTEKO OINEZKO LOTURA BERRIAZUBITALDE ETA URIAREN ARTEKO OINEZKO LOTURA BERRIAZUBITALDE ETA URIAREN ARTEKO OINEZKO LOTURA BERRIAZUBITALDE ETA URIAREN ARTEKO OINEZKO LOTURA BERRIA    

Errekaren gainetik oinezkoentzako zubi berri bat eraikitzean egokia iruditu zen. Izan ere, Zubitaldeko 
jolasgunea oinezkoen sarearen barruan sartzea lortuko genuke horrela, bere egungo erabilera areagotuz. 

ERREBALEREN LEZAMARUNTZ IRTEERAREN DEFINIZIOAERREBALEREN LEZAMARUNTZ IRTEERAREN DEFINIZIOAERREBALEREN LEZAMARUNTZ IRTEERAREN DEFINIZIOAERREBALEREN LEZAMARUNTZ IRTEERAREN DEFINIZIOA    

Bizikleta sarearentzat erreia bakarra izatea arazo bezala ikusten zuen kontseiluak. Ondorioz, bizikletek eta 
kotxeek plataforma bat konpartitzeko aukerak aztertzeko eskatu zion Urak Bide Taldeari 

GOIKOELEXALDERAKO DAUDEN PROIEKTUAKGOIKOELEXALDERAKO DAUDEN PROIEKTUAKGOIKOELEXALDERAKO DAUDEN PROIEKTUAKGOIKOELEXALDERAKO DAUDEN PROIEKTUAK    

Udalak daukan Goikoelexalderako errotonda proiektua Mugikortasun planean aztertzea erabaki zen. 
Proposamen berriak, hirian egin bezala, oinezkoek eduki beharko luke lehentasun osoa. 

HERRIEN ARTEKO BIZIKLETA ETHERRIEN ARTEKO BIZIKLETA ETHERRIEN ARTEKO BIZIKLETA ETHERRIEN ARTEKO BIZIKLETA ETA OINEZKO SAREEKIN LOTURA.A OINEZKO SAREEKIN LOTURA.A OINEZKO SAREEKIN LOTURA.A OINEZKO SAREEKIN LOTURA.    

Mugikortasun Planak Lezamarako bidean dagoen oinezkoentzako espaloiarekin eta Erletxerako bidean 
dagoen gorriz pintaturiko artzenarekiko lotura definitu beharko zituela esan zen. 

ESPAZIO PUBLIKO OSOAREN IRUDIKAPENAESPAZIO PUBLIKO OSOAREN IRUDIKAPENAESPAZIO PUBLIKO OSOAREN IRUDIKAPENAESPAZIO PUBLIKO OSOAREN IRUDIKAPENA    

Hirigintza kontseiluak Urak bide taldeari eskatu zion, Mugikortasun Planean, grafia aldetik, uriko espazio 
publiko guztiak berdin adieraztea. Nabarmentzeko falta ziren espazioak zehazten zituen plano bat eman dio talde 
idazlariari. 
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5. Zatia: Sareen definizioa eta 
aparkamenduen politika 

1. SARRERA ETA IRIZPIDEAK 

Proposamen guztiak, parte hartze tailerrean eta udalari zein hirigintza kontseiluari prestakuntza saioetan 
azaldutako mugikortasun jasangarria, sareen teorian eta espazio multimodalaksareen teorian eta espazio multimodalaksareen teorian eta espazio multimodalaksareen teorian eta espazio multimodalak delako kontzeptuetan oinarritzen 
da. 

Ondorioz printzipio batzuk daude herri-diseinurako: 

-Lehenik eta behin zirkulaziorako zero nibela edo mugitzeko sareen arteko lehentasuna oinezkoen sareak izan 
behar du. Ondoren Bizikleta sareak, hirugarren garraio kolektiboak okupaturiko espazio publikoa, eta azkenik 
ibilgailu motorizatuak; arinak astunen aurretik, azken hauek bizitokietan sortzen dituzten arazoak direla eta. 

Honek ez du esan nahi herri guztian oinezkoek lehentasuna izan behar dutenik, baizik eta sare nagusiak edo 
ibilbideak gurutzatzen diren puntu eta espazioetan oinezkoak gailendu behar direla beste guztien artean, 
garraiobide ekologiko, demokratiko eta ahulena baita.  

-Gainera, Oinezkoa mantsoena denez, ibilbiderik laburrenak izateko eskubidea ere izango du mugitzeko 
medio horrek. Beste mugitzeko moduen ibilbideetan esandako ordenan logika berbera aplikatuko da ondorioz. 

-Beste alde batetatik, Espazio publikoa eraikinen artean dagoena da. Ia guztia bai behintzat. Eta herritar 
guztien espazio hori ehuneko handi batetan, kotxeak okupatzen du modu esklusiboan gainera (%68 inguru 
Larrabetzun). Hiritargo guztiarentzat errekuperatu behar da espazio publikoa.Edozein modutan honek ez du esan 
nahi herri guztia oinezkoentzako izan behar denik. Horretarako ezinbestekoa da espazio multifuntzionalak 
sortzea, non oinezkoek, kotxeek eta bizikletak, elkarbizitzako aukera duten.  

-Espazioen diseinuan landaretzaren erabilera eta herri paisaiaren hobekuntzak ardatz izan behar du. Bizitzeko 
leku atseginak herri biziagoak sortzen dituzte. 

-Zonalde “erreserbatuz” (Espaloi, galtzada, bidegorri, aparkaleku…) soilik osatzen den hirigintzak, 
egunerokotasunean arazo funtzionalak dakartza. Jarduera gutxiago eta pobreagoak gertatzen dira. Beraz tarteko 
soluzioak, espazio mistoak bilatu beharko dira lan honetan, herri orekatuago bat lortzeko. 

Azken printzipioa aipatzean espazioez ari garenez eta ez sareez bakarrik, mugitzeaz gain eguneroko bizitzako 
aktibitateek eta erabilerek baldintzatuko digute. Erabilera horiek, modu ezberdinen lehentasun mailakatzeari ze 
izaera eman esango digu.  

-Ohiko hirigintzak, oinezkoen sareak, galtzadaren bazterrean eta eraikinen inguruan dagoen mugitzeko sare 
bat bezala diseinatu izan ditu gehienetan. Oinezkoen ibilbideak definitzeko sareen analisiak balio badu ere, oinez 
(edo gurpildun aulki baten) ibiltzea ez da mugitzeko modu bat soilik, bizitzeko daukagun aukera bakarra baino. 
Oinezko espazioetan ez gara hara eta hona mugitzen bakarrik (bizikleta edo kotxean bezala) ibiltzen, baizik eta 
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jolastu, ezagunak agurtu, begira egon, jesarri, terraza batetan zerbait jan edo edan, musika entzun, e.a. luze bat 
egiten da. Oinezkoen sarea berez espazioen sare bat da, eta honela diseinatu behar da.  

-Sareen mailakatzea egitean, erabilera intentsitateak daude (ikusi parte Hartzearen ondorioak) eta hor, 
lehentasunak truka daitezke. Beraz ez da berdina kotxeendako oinarrizko garrantzia duen kale batetan oinezko 
ibilbide garrantzi gutxiko bidegurutzea edo kontrako kasuaren trataera, nahiz eta oinezkoak izan behar 
lehentasuna teorian.  

-Azkenik, abiadura delarik -kotxe, bizikleta eta oinezko- moduen arteko elkarbizitzarako arazorik handiena. 
Abiaduraren kontrola da erabiltzaileen jokabidean eta ondorioz kaleen izaeran eragiteko modurik seguruena. Eta 
hor diseinurako tresna ugari agertzen zaizkigu, baina sintesian hiru neurri hartu ditzakegu espazioak ordenatuz 
elkarbizitzarako lekuak egiterakoan: 

----Neurri FisikoakNeurri FisikoakNeurri FisikoakNeurri Fisikoak: Erreien estutzea, bidearen sigi-sagak eta sortzen diren oinezko plazatxoen igo-jaisteak, e.a. 
----Neurri PsikologikoakNeurri PsikologikoakNeurri PsikologikoakNeurri Psikologikoak Galtzadan kolore tratamenduak, galtzada alboan landaretza ugaritzea, hiri altzaritza 

erreira hurbiltzea.... 
----Erabilpenezko (de uso) neurriak: Erabilpenezko (de uso) neurriak: Erabilpenezko (de uso) neurriak: Erabilpenezko (de uso) neurriak: Jarduerak, gertaerak eta ondorioz mugimendu asko gertatu daitezen 

potentziatzea, sareak elkarbizitzen duten tokietan nagusi edo umeek okupatzea aldiro-aldiro, sare ezberdinen 
lehentasunak trukatzea… 
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Laburbilduz, lan honen ardatz nagusiak hauek dira: 

-Hiri barruko kaletegia eta aparkalekuak ordenatzea. 

-Kotxeen abiaduraren murrizpenean modu indartsuan eragitea. 

-Elkarbizitzarako espazio multifuntzionalak sortzea. 

-Herri guztian Bizikleta sare berria sortzea 

- Kotxeak pribatizatutako espazio publikoa herritarrentzako berreskuratzea. 

-Oinezkoen sarea espazioen sare bezala egituratzea. 

-Herriaren diseinuan paisajismoa bereziki zaintzea eta  landaretza integratzea..
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2. OINEZKO SAREAK 

Aurreko printzipioak kontutan hartuta, Oinezkoen sarea espazioen sare bezala egituratu da, sare jarrai eta 
zabala hiri guztian zehar. Oinezkoak espazio publikoaren zatirik handiena eta batik bat zirkulazioko zero maila 
berreskuratzen du. 

Seigarren zatian jasotzen da, herria zonaldeka bananduta, proposatzen diren aldaketak. 

 

Goiko irudian, Larrabetzuko uriko Oinezkoen espazioen sarearen Plana.
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HERRITIK KANPOKO IBILBIDEAK: 

LarrabetzuLarrabetzuLarrabetzuLarrabetzu----SarrikolaSarrikolaSarrikolaSarrikola    

Ibilbide honetan zebrabideak altxatzea proposatzen da, eta gaur egungo espaloiaren kontrako alderdian 
espaloi zati berriak eraikitzea auzoetarako sarreran. 

Etxebarri pareko zebrabidea konponduta, 15 metro espaloi planteatzen dira, auzoari sarrera eman eta 
pasabidea segurua egiteko. 

Montorra eta Abendañone baserrien pareko zebrabidea birkokatu, altxatu eta 25 m espaloi eraikitzea 
proposatzen da baserrien alboan. 

LarrabetzuLarrabetzuLarrabetzuLarrabetzu----LezamaLezamaLezamaLezama    

Lezamarako ibilbideak, Done Jakue bidea dena, Azelerieta auzoraino bakarrik dauka espaloia, Irunetxe 
inguruan. Espaloi hori, Lezamako errepide nagusiarekin bat egiten duen Ibarrako bide-gurutzerarte luzatu 
beharko litzateke, Larrabetzu eta Lezama oinezko bidez lotuta egoteko. Guztira 1,4 km inguru espaloi berri dira, 
eta etxebizitza eta eraikuntzarik ez dagoenez bide bazterrean, bideragarria da. 

Edozein kasutan, falta den zatia 
Lezamako udalaren eta BFAko errepide 
sailaren eskumena denez, ez da ekintzen 
planean jasotzen. 

 

Falta den zatiak Loroñoko gurutze-bideko autobus geltokia ere lotuko luke Uriarekin. 

 

Honetaz gain, Hiritik hurbil dagoen hilerrikoa zebrabidea, altxatzea proposatzen da, abiadura moteltzeko. 

 



 Lehendakari Agirre,10 Durango 
 Tel 946033490 

 

  LARRLARRABETZUKO HAPO-an “MUGIKORTASUN JASANGARRIA ETA ESPAZIO PUBLIKORAKO PLANA” 110 

3. BIZIKLETA SAREAK 

ESKEMA OROKORRA 

Larrabetzuko hirian, bizikleta eguneroko ibilgailua izateko baldintzak jarri nahi dira. Horretarako sare bat 
egituratzen da hiri guztia lotuko duena. Larrabetzun bizikletaz leku guztietara joan ahal izango da modu seguru 
eta arautuan. Ardatz nagusiak, bizikleten lehentasuna edo/eta errei esklusiboa izango dutenak: Mendebaldetik 
Ekialdera, Errebale-Anguleri-Gaztelumendi-Mikel Zarate, eta Iparraldetik Hegoaldera Lehendakari Agirre-
Iturrikoetxe-Aita Patxi Ugalde-Andra Mari izango dira. 

 

Aipagarriena da, sarea egituratzeko ez dela bizikleta bideak egiteko azpiegitura berririk egiten, Iturrikoetxe-
Lehendakari Agirre tartean izan ezik. Honek esan nahi duena, dauden bide eta kaleen azpiegiturak aprobetxatuta 
gauzatzen dela, kostu aldetik planteamendu bideragarria eginez. 

Bizikletentzako aparkaleku bi proposatzen dira, garrantzitsua delarik aterpedunak izatea; Iturrikoetxen bata, eta 
bestea Gaztelumendiko bus geltokiaren ondoan. 
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Alboko irudian, Bizikletak eta kotxeak 
konpartitutako kaleak diseinatzeko 
irizpideak 

 

 

 

 

 

 

Sarritan bizikleta ez erabiltzeko gure klima “txarra” 
aipatzen da. iruditan Malmö, Suedia, neguan bizikletaz. Oslo, Norbegia, haurra eskolara eramaten
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BIZIKLETA SAREAREN TIPOLOGIAK 

Bizikleta sarea sei errei tipologiaz osatzen da, kalearen egitura eta lehentasun mailaren arabera. tipologia hauek 
Bizkaiko bizikleta sarea definitzen duen eskuliburu teknikoan jasotakoak dira. 

Alde batetik, Plataforma esklusiboa duten zatiak daude. Hauetan ez oinezko ez autoek ezin dute zirkulatu, 
zeharbideetan ezik. Hots, bizikletendako erreserbatutako erreiak dira. 

Hauen artean bi mota daude: 

1.1.BIZIKLETA ERREI BABESTUA 

Errebaleko 10-14 zenbakien artean, Lehendakari Agirreren bidegurutzeko zonaldea kenduta (Espaloi bidexka 
bihurtzen da tarte horretan), Anguleri kalean jarraituz (Askatasunaren enparantzak Anguleriri “jango” dion zatia 
kenduta). Gaztelumendi (autobus geltokiaren osteko zatia salbu), Mikel Zarate (eta 

 

Bizikleta-Errei babestuaren adibideak 

1.2. BIZIKLETENTZAKO ESPALOI-PISTA 

Espaloiari lotuta, baina oinezkoengandik babesteko elementu fisikoz hornitua, Iturrikoetxe eta Lehendakari 
Agirre lotzen dituen zatitxo bat izango dugu. 
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Ondoren, beste garraio modu batzuekin Plataforma konpartitzen duten tipologiak daude. 

Lehenik eta behin, oinezkoekin konpartitzen direnak. Lehentasunaren arabera, bi mota daude:  

2.1. BIZIKLETENDAKO ESPALOI-BIDEXKA 

Lehenengo kasuan bizikletek eta oinezkoek 
lehentasun berbera dute (espaloi-Bidexka). 
Hortaz bai batzuk zein besteek arreta jarri 
beharko dute beren ibiliari. Seinaleztatuta 
dago bizikletaren ibilbidea, eta aukeran 
oinezkoek bidexkatik kanpo edo honen 
bazterretik joan beharko du. Aita Patxi Ugalde 
kalearen Andra Marirako lotura eta Eleixoste 
kalea. Erabilera mistoa (bizikleta-oinezkoak) 
Espaloi bidexka konpartitua. 

Autobusaren geltoki berriaren osteko zatia, 
Askatasun enparantzaren handitzean, eta 
Errebale eta Lehendakari Agirreren 
bidegurutzean ere planteatzen da tipologia 

hau. 

 

 

Ezk.: Espaloi bidexka konpartitua. Bizikletan 
kotxez baino estilo gehiago izan dezakegu. 
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2.2. OINEZKOEKIN ESPALOI PARTEKATUA 

Oinezkoen gune guztian, Andra Mari, Askatasun 
enparantza, Etxeoste, bizikletendako sarrera 
librea proposatzen da,.Oinezkoen lehentasuna 
bermatzeko errespetuzko abiadura mugatuko da 
10 km/or-ra. Zentzuzko jokabidea izan beharko 
dute txirrindulariek, oinezkoen lehentasuna 
errespetatuz eta beharrezko bada bizikletatik 
jaitsiz, berez bizikletendako ez den gune honetan 
zirkulazioa baimentzea proposatzen  den arren. 

Ez dago seinaleztatuta, Espaloi bidexka bai ordea. 

 

Beste alde batetik, bizikletak eta ibilgailu 
motorizatuak konpartitzen dituzten zatiak daude. Hauetan ere bi tipologia desberdintzen dira 

3.1. KOTXEEKIN BIDE SEINALATU PARTEKATUA 

Kotxeekin galtzada konpartituz, galtzadaren erditik joango da 
bizikleta. Kale hauetan, bizikletak du lehentasuna kotxearen aurretik, 
beraz azken hauen abiadura maximoa 30 km/or izango da kasurik 
txarrenean (Gorbeia, Basaraseko bidea, Mikel Zarate), eta 15 km 
orduko gainontzekoetan: Lehendakari Agirre, Zubitalde, Aita Patxi 
Ugalde, Iturrikoetxe. Guztietan, kotxez doanak bizikleta bat bidean 
aurkitu ezkero bere abiadurara mantsotu eta atzetik joan beharko du, 
lehentasuna beraz bizikletarena izango da. 
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3.2. BIZIKLETA ERREIA 

Galtzadaren bazterrean doan bide ez babestuari 
deritzo bizikleta erreia. 

Larrabetzuko kasuetan, Herriko sarrera-irteeretatik 
abiatuz, hiriaz kanpoko sarea osatzeko planteatzen da 
soluzio tipologia hau. 

 

URIAZ KANPOKO BIZIKLETA SAREAREN 
PROPOSAMENAK 

Herriaren irteeretan (errebale, Mikel Zarate), 
Uriko errei babestuen jarraian, Hiritik kanpo 
errepide bazterreko erreiak egin beharko dira 
galtzadak bermatzen duen lekuetan. Honela, 
Erletxetara doan soluzioarekin lotzea da helburua 
Hegoaldetik eta modu bertsuan Lezamara doan 
zatian. Bi proposamen nagusi jasotzen dira, 
udalak, BFArekin hitzarmen bidez kudeaketa 
eskumena duen errepide tarteetan:  

1.1.1.1.----Hegoaldeko sarreraHegoaldeko sarreraHegoaldeko sarreraHegoaldeko sarrera----irteera:irteera:irteera:irteera:    

Andra Marin hasi eta BI-2713 errepiderarte (900 m.) 
galtzadaren arzenetan edo bazterbide bietan, babestu 
gabeko bizikleta erreiak margotuko dira, 1,25 m. albo 
bakoitzean. Autoak eta ibilgailu astunak gurutzatzean 
zapaldu egingo dute normalean, errepidearen 
estutasunagatik. 
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2. Mendebaldeko Sarrera2. Mendebaldeko Sarrera2. Mendebaldeko Sarrera2. Mendebaldeko Sarrera----Irteera (Lezamara Bidea):Irteera (Lezamara Bidea):Irteera (Lezamara Bidea):Irteera (Lezamara Bidea):    

Tarte honetako eskumena du udalak. Hilerrira eta Conauta-ko industrialderaino bizikleta errei babestu gabea 
margotuko da slurry gorriz errepidearen albo bietako bazter-bideetan. Guztira 180 m. dira. 

Errepidearen zeharkako ebakiduraren estutasunak ematen ez duenez, 1,25 m.tako babestu gabeko bizikleta 
erreiak izango dira. Autoak eta ibilgailu astunak gurutzatzean zapaldu egingo dute normalean. 

Planteamendu bi hauetarako ibilgailuen erreia Foru arauak eta Trazadurako araudiak baimentzen duen 
neurriraino (3,50 m.) murriztu beharko da kasu bakoitzean (abiadura <50 km/or). Abiadura txikiagoa dauden 
lekuetan (40 km/or) galtzadako autoen erreia 3,00 metrokoa izan daiteke (errebale edo Mikel Zarateren kasuan). 

Neurri biak, Euskal Autonomi Erkidegoko errepideen proiekturako araudi teknikoak ezarrita. 
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4. GARRAIO PUBLIKOA. 

A. AUTOBUSA 

Planak autobusei dagokionez, eta kaletegian proposatzen diren aldaketengatik, Lehendakari Agirre kaletik ez 
igarotzea proposatzen du. Ertletxeetatik datorren autobusa, Aretxabalgana erreka eta Uriaren tartean irekiko den 
bidetik joan beharko da. 

 

Beste alde batetik, Lezamatik datozen autobusak 
Gaztelumendi kalera Errebaletik doan bide berritik pasatu 
beharko dira, Anguleri kaletik joan beharrean. 

Planak autobus geltokien kokapen eta egoera berri bat 
zehaztu du. Geltoki nagusi bi egongo lirateke. 

 

 

 

 

Lehena Gaztelumendi kalean kokatuko 
litzateke, gaur egun geltokia dagoen tokian. 
Baina autobusa bidearen erdian gelditzea 
proposatzen da. Autoen abiadura moteltzeko oso 
modu eraginkorra dela iruditzen zaigu. 

 

 

 

 

 

 

G
aldak

aotik datorren autobusak berriz, 
Andra Mari eta Gorbea kaleak 
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elkartzen diren tokian egingo luke geldialdia. 
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5. IBILGAILU PRIBATUA.ERREPIDEAK 

Ibilgailu motorizatuen sarea, aurreko sare bien arabera antolatzen da, eta helburu nagusia trafikoa motelduz, 
oinez zein bizikletaz joaten direnekin bateragarria egitea da. 

Horretarako, kaleak berrantolatzen dira, norabide bakarrak nagusituz hiri barruan, eta bost tipologia 
ezberdinekin. Sarearen eskema honela gelditzen da. 

 

Abiadura eta moteltze neurrien arabera sailkatuta, ibilgailuen lehentasun gehien dutenetik gutxien dutenera 
honela sailkatzen dira kaleak: 

HERRI ARTEKO ERREPIDEAK 

BI-2713 eta BI-3713 errepideak dira, eta abiadura muga 50 km/or edo gehiago da. 

Sarrikolako Industrialdetik BI-2713 errepidera udal errepidea ere sailkapen honetan dago. 
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KALE BANATZAILE MOTELDUAK 

Uriko kale nagusiak eta auzoetarako lotura bideak jasotzen dira mota honetan. Guztietan abiadura 30 km/or-
ra moteltzen da, oinezko eta bizikletazkoekin izan daitezkeen gurutzabide eta gatazketan arriskua saihesteko. 

Uriko kotxeen norabide bikoitzeko kale nagusiak hiru dira: 

-Iparraldetik Hegoaldera, Aretxabalgana Erreka bazterreko kalea Gorbeiarekin lotuz Andra Marirarte.  

-Mendebaletik Ekialdera, Errebaletik Gaztelumendira lotzen duen kale berria, Gaztelumendi, eta Mikel 
zaratekin lotuz. 

-Azkenik, Gorbeia kalea Andra Maritik polikiroldegiko Aparkaleku berrira. 

Kale nagusi hauek Aparkaleku berriekin lotura zuzen ematen dute, eskema osoari zentzua emanez, eta beste 
motatako kaleetan. 

AUZO KALEAK 

Seigarren zatian azaltzen diren soluzioekin, oinezkoen presentzia handia eta lehentasuna arriskua 
minimizatuz bermatu nahi den kaleak dira. 15 km/or abiadura maximoa lortzeko, Bosgarren zatiaren sarrerako 
puntuan esanda neurriak kontutan hartzen dira. Soluzio sorta ezberdinak dira, woonerf edo koexistentzia kale 
moduak seigarren zatian “hirigintzaren bidez mugikortasunari eragiteko proposamenak” atalean azaltzen dira 
soluzio hauek. Sarrera librea duten arren, ez dira pasabide edo kale nagusiak, eta aparkalekua gutxitu eta 
mugatzeaz kotxeen trafiko gutxiko -biztanleak eta komertzioetakoak- kaleak izatea espero da. 

EGOILIARRENTZAKO KALEA 

Aurreko kalearen aldean, pibotez moztuta dauden auzokoentzako kaleak dira, oinezkoen eta bizikletaren 
espazioan kotxea sartzen delarik. Aurreko kasuan bezala, abiadura 15 km/or-ra mugatuta daukate. 

Andra Mari kalearen hasierako zatia (32-40 zenbakiak), Eleixoste kalea, Aita Patxi Ugalde Iturrikoetxetik 
Andra Marira. 

ERABILERA ANITZEKO KALEA 

Kale motelduen artean mantsotuenak dira, eta oinezkoak plaza bezala erabil ditzaketenez, oztopo fisikoz, 
altzaritzaz eta zoladuraren trataeraz 5 Km/or-ko tarteak sortu nahi dira, oinezko eta ibilgailuen elkarbizitza 
posible eginez. Woonerf-aren tipologian tratamendu intentsiboena eskatzen duten tarteak dira: Lehendakari 
Agirre (Errebaletik polikiroldegira) eta Zubibarriko plaza berria dira nagusienak. 



 Lehendakari Agirre,10 Durango 
 Tel 946033490 

LARRABETZUKO HAPO-an “MUGIKORTASUN JASANGARRIA ETA ESPAZIO PUBLIKORAKO PLANA” 121 

 

Woonerf-aren eskema bat. Ibilgailuek, oinezkoek eta bizikletak elkar bizitzeko aukera dute. 

Ikusi 6. Zatian Larrabetzurako proposamenak ikusteko. 
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6. APARKALEKUEN POLITIKA 

A. SARRERA 

Larrabetzuko mugikortasun planak espazio publikoaren berrantolaketa du helburu, oinezkoek  lehentasuna 
izango duten antolamendu bat proposatuz.  

Trafikoari eta zirkulazioari eragiteko modurik eraginkorrena, herrien barruan, aparkamenduari eskua sartzea 
da. 

Herri barruko mugimendu asko kotxeaz aparkamendua bilatzen egiten direna dira, helburutik ahalik hurbilen 
dagoen lekuaren bila. Gainera herri paisaian aparkalekuak duen eragin negatiboa bistakoa da. Nahiz eta ohituta 
gauden, kotxez beteriko herri-paisaia herriaren kalitate bisualarekiko oso erasotzailea da. 

Agitazio trafikoa deritzona ezabatzeko, neurri garrantzitsu bat har daiteke. Aparkaleku gehienak ezabatu eta 
beste toki batzuetara eraman. Auto aparkatzaileak oinezko bihurtuz, errekuperatutako espazioak biziagoak 
egiten dira, eta azken hauei ere zerbitzua emango die, herritar guztien bizitza kalitatea hobetuz. 

Planaren azken emaitzak aparkaleku politika landu bat izan behar du, kaleko aparkaleku guztiak arautuz. 
Aparkaleku aukerak proposamen orokorrarekin bat egin behar dute. Zonaldeek izaera eta ezaugarri desberdinak 
izango dituzte. Ondorioz, aparkaleku aukera desberdinak izango dituzte. Hala ere, aparkaleku aukeraren kopurua 
negatiboa izango duten guneetan, inguruko guneen aparkaleku aukerekin konpentsatuko da. 

Aparkatzea bermatu behar denez, bi disuasio-aparkaleku planteatzen dira. 

Aparkaleku gehien kendu den gunean (Iturrikoetxe-Lehendakari-Aita Patxi Ugalde) haren alboan bata, 
oinezko ibilbideak ez asko luzatzeko, eta bestea Basagurenaldeko berdegunea aprobetxatuz, Askatasun 
enparantza inguruko beharrak betetzeko. 
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B. PROPOSAMENAK 

Proposamena zonaldeka aztertu da, diagnostikoan egin den bezala. Proposamenaren planoetan adierazi 
diren eta hiri osoan  guztira ateratzen diren emaitzak, ondorengoak taulan laburbildu daitezke : 

 

Zonaldea    Turismo eta 
furgonetak    

Motorrak    Garajeak    Araututako 
aparkalekuak    

Arautu gabeko 
aparkalekuak    

Arauz kanpoko 
aparkalekuak    

Balantze
a    

%    

Andra MariAndra MariAndra MariAndra Mari    138 16 38 37 0 0 -63 -46 

 Elizoste  Elizoste  Elizoste  Elizoste     35 1 48 47 0 0 60 171 

Gorbeia Gorbeia Gorbeia Gorbeia     38 4 53 26 0 0 41 108 

Aita Patxi UgaldeAita Patxi UgaldeAita Patxi UgaldeAita Patxi Ugalde    100 4 25 99 0 0 24 24 

IturrikoetxeIturrikoetxeIturrikoetxeIturrikoetxe    72 9 52 8 0 0 -12 -17 

Agirre LehendakariaAgirre LehendakariaAgirre LehendakariaAgirre Lehendakaria----PlazaPlazaPlazaPlaza    18 1 10 0 0 0 -8 -44 

ErrebaleErrebaleErrebaleErrebale    90 3 36 46 0 0 -8 -9 

GaztelumendiGaztelumendiGaztelumendiGaztelumendi    35 6 71 22 0 0 58 166 

BasagurenaldeBasagurenaldeBasagurenaldeBasagurenalde    20 0 24 57 0 0 61 305 

AnguleriAnguleriAnguleriAnguleri----Mikel ZarateMikel ZarateMikel ZarateMikel Zarate    39 5 20 8 0 0 -11 -28 

AnbotoAnbotoAnbotoAnboto    17 1 28 19 0 0 30 176 

 Zubitalde Zubitalde Zubitalde Zubitalde    139 17 52 65 0 0 -22 -16 

URIAURIAURIAURIA    741 67 457 434 0 0 150 20 

 

Analisi eta diagnosian erabilitako formula berdina aplikatuz, aparkaleku proposamenaren balantzea aztertu dugu 
zonaldeka: 
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Aparkaleku kopuruari dagokionez, proposamenak ekartzen dituen berrikuntza nagusiak hauek dira: 

• Uriaren iparraldean eta hegoaldean aparkaleku handi bana jartzen da. Aparkaleku aukera handitzea 
aldirietarako aparkaleku berri horietan ematen da. 

• Lehendakari Agirre kalean, eskola eta kirol eremuaren ondoan autoen joan-etorria gutxitzeko 
aparkatzeko aukerarik ez da egon behar. 

• Aparkalekuak antolatzea izanik zonaldekako helburua, arautu gabeko aparkalekurik ez dago 
jadanik, baina zonaldekako balantzea antzera gelditzen da. Egungo egoeran bezala, balantzea 
negatiboa daukaten zonaldeak, alboetako zonaldeekin konpentsatzen direlarik. 
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Hiri osoaren datuak kontutan hartuz, proposamenean hiriak erroldatuta dituen turismo eta kamioi kopurua baino 
150 aparkaleku eskaintzen ditu.  

Zonaldez zonalde, egungo egoeran dauden aparkaleku aukerak eta proposamenean dauden aparkaleku aukerak 
ondorengo taulan alderatzen dira: 

ZonaldeaZonaldeaZonaldeaZonaldea    Balantzea Balantzea Balantzea Balantzea 
AnalisiaAnalisiaAnalisiaAnalisia    

Balantzea Balantzea Balantzea Balantzea 
ProposamenaProposamenaProposamenaProposamena    

AldeaAldeaAldeaAldea    

Andra MariAndra MariAndra MariAndra Mari    -62 -63 -1 

 Elizoste  Elizoste  Elizoste  Elizoste     60 60 0 

Gorbeia Gorbeia Gorbeia Gorbeia     41 41 0 

Aita Patxi UgaldeAita Patxi UgaldeAita Patxi UgaldeAita Patxi Ugalde    -61 24 85 

IturrikoetxeIturrikoetxeIturrikoetxeIturrikoetxe    10 -12 -22 

Agirre Lehendakaria PlazaAgirre Lehendakaria PlazaAgirre Lehendakaria PlazaAgirre Lehendakaria Plaza    -8 -8 0 

ErrebaleErrebaleErrebaleErrebale    0 -8 -8 

GaztelumendiGaztelumendiGaztelumendiGaztelumendi    58 58 0 

BasagurenaldeBasagurenaldeBasagurenaldeBasagurenalde    8 61 53 

AnguleriAnguleriAnguleriAnguleri----Mikel ZarateMikel ZarateMikel ZarateMikel Zarate    -9 -11 -2 

AnbotoAnbotoAnbotoAnboto    30 30 0 

 Zubitalde Zubitalde Zubitalde Zubitalde    -36 -22 14 

URIAURIAURIAURIA    31 150 119 
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6. Zatia: Hirigintzaren bidez mugikortasunari 
eragiteko proposamenak 

Aurreko 5. Puntuko sareen teoriaren ondorioz kaletegi eta mugikortasun sareen antolamendua lortu dugu 
(norantzak, sare modalen hierarkizazioa, puntu korapilatsuak, abiadurak, plataforma erreserbatuak, zirkulazioko 
zero nibela…) mugikortasun plan bati dagokiona. Plan orokorraren eskala maila bertsuan dago herria 
definitzerako orduan. 

Sare-definizio honen emaitzak errespetatuz eta urbanizazio soluzio ezberdinetan interpretatuz, espazioei eta 
ez sareei buruz aritzen bagara sortuko da hirigintza koherente, aberats eta integratzaile bat. 

Hausnarketa bien ondorioz sortutako hirigintza proposamena, Hiri birmoldaketarako Plan Berezia hau da, 
paisajista, arkitekto eta mugikortasuneko ingeniariaren eskutik.  

Proposamen hau, aurreproiektu eskalan gauzatzen da, Plan orokorrak baino eskala zehatzagoan alegia. Nahiz 
eta gauzatzeko egikaritza proiektuaren azken pausoa behar izan,.  

Dokumentuaren 6. zati honek, hirigintza birmoldeketaako Urian 17 zonaldetan proposamenak jasotzen ditu 
eta beste bat Goikoelexalden (berez bi ezberdin direnak). 

Ekintza bakoitzean zer proposatzen den deskribatzen da modu orokorrean, neurri, egitura eta materialeei 
dagozkien ezaugarri garrantzitsuenak jasoz. Diseinua bera, beste toki batzuetako adibideak eta bestelako irudiak 
erabiltzen dira, eraikuntza proiektuetarako, Planoetan jasotako diseinuaz gainera, zer planteatzen denargitzeko 
asmoz. 

 

Proposamenaren emaitzak honakoak izan dira: 
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1. LEHENDAKARI AGIRRE (6-4) 

A. DESKRIBAPENA 

Kale honetan, Iturrikoetxe inguruarekin batera, Larrabetzuko Uriko aldaketa nabarmenena proposatzen da. 
Kale zati honetan herritarren jarduera garrantzitsuak ematen dira (eskola, polikiroldegia, e.a.), eta inguruan 
taberna eta komertzioak daude.  

Jarduera hauek indartu eta bermatu nahi dira, oinezkoen guneek kalea literalki okupatuz, 
horretarako zeharbide naturalak plaza-egitura hartuko dutelarik. Errepideak norabide bakarra izango du 
autoentzako, 5 km/or abiadura bermatuz zati honetan. Bizikletarekin konpartituko du bidea, eta 
kontrako norabidean bizikletentzako errei babestua izango da.  

 
 
Ezkerretara: Gasteizko adibidea. Bizikleta kale 

konpartitua eta bizikleta erreia kontrako norabidean. 
Lehendakari Agirren kontrako norabidean errei babestua 
planteatzen da. 

 
 
 
 

Helburua kotxeak ahalik eta gutxien eta astiroen pasatzea da, baina ez debekatzea. Horretarako, 
Hiru neurri mota hartu behar ditugu: 

----Neurri FisikoakNeurri FisikoakNeurri FisikoakNeurri Fisikoak (erreien estutzea, bidearen sigi-sagak eta sortzen diren oinezko plazatxoen igo-
jeisteak). 

----Neurri sikologikoakNeurri sikologikoakNeurri sikologikoakNeurri sikologikoak (Galtzadan kolore tratamenduak, galtzada alboan landaretza ugaritzea, hiri 
altzaritza erreira hurbiltzea…). 

----Erabilpenezko Erabilpenezko Erabilpenezko Erabilpenezko (de uso) neurriak (de uso) neurriak (de uso) neurriak (de uso) neurriak (galtzadaren inguruko altzaritza jendeak erabiltzean, sortzen diren 
plazak umeek okupatzean, sare ezberdinen lehentasunak trukatzean…) 
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Kot
xeen abiadura moteltzeko soluzio estetiko batetarako ideia. Moteltze psikologikoa. 
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2. ITURRIKOETXE PLAZA 

A. DESKRIBAPENA 

Gune honetako esku-hartzeak, Iturrikoetxe eta Lehendakari Agirreko polikiroldegi pareko zatia hartzen du, eta 
aldaketarik handiena kotxeen aparkalekuak gune guzti horretatik kanpo ateratzea da (ezinduentzako bat ezik). 
Horrek kotxeen zirkulazioa asko gutxitzeaz aparte, gunea seguruagoa egin, estetikoki hobetu eta espazio berdeak 
eta oinezkoen guneak handitzeko aukera ematen du. Auzokoek bertara sartu eta karga deskargak egiteko aukera 
izango dute, norabide bakarreko zirkuituan eta bizikletarekin konpartituz erreia. Kaleen diseinua dela eta 15 
km/or izango da gehienezko abiadura. 

Oinezkoen ibilbideak lehenesten dira, zebrabideak zein galtzada hauen ibilbideen beharretara egokituz. 

 

Zebrabideen eta galtzadaren diseinua Iturrikoetxe inguruan. Oinezkoen ibilbideak eta espazioak lehenesten 
dira. Diseinuan ditugun aukerak lantzea proposatzen da egikaritzari begira. 
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Espaloietan dauden zaborrak bertatik kendu, eta oinezkoentzako 
eskuragarri mantenduaz, gaur egun kotxeak aparkatzeko erabiltzen 
dituzten guneetan kokatzen dira. 

Aita Patxi Ugalde eta Lehendakari Agirre artean, espazioa ordenatu 
egiten da, aparkaleku ilegalak berrantolatuz (5 aparkaleku arautuak), 
garajeetako sarrerak libre utzi, eta bizikleta eta oinezkoen zirkulazioak 
antolatzeko. 

Jolas parkean ere esku hartzea proposatzen da, areazko gune bat 
eta mendi batek sortuko duen topografia txirristaz, tirolinaz eta 
eskailerez haur eta umeen jolasak osatuz.  

 

 

 

Gaur egungo haur txikien jolasak Etxeosteko plazara eramatea 
proposatzen da, gutxiegi erabilita baitago plaza hura, eta 
kokapen ona du, Askatasun enparantzaren alboan. 

    

    

    

    



 Lehendakari Agirre,10 Durango 
 Tel 946033490 

LARRABETZUKO HAPO-an “MUGIKORTASUN JASANGARRIA ETA ESPAZIO PUBLIKORAKO PLANA” 131 
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3. LEHENDAKARI AGIRREKO APARKALEKU BERRIA 

A. PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA 

Lehendakari Agirreren azken tartean, Gorbeia kalearekin lotzen duena, guztiz aldatzen da. Lehendakari 
Agirreko gainontzeko luzeran eta Iturrikoetxen ezabatzen diren aparkalekuak baino gehiago jasoko ditu 
proposamenak, auzokideentzako aparkatzeko aukera bermatuz. 

-Alde batetik, Lehendakari Agirreren azken zatian norabide bakarra proposatzen denez, albo bietan ilaran 
aparkatzeko aukera izango da, Guztira 22 aparkalekurekin. 

 

-Bestalde, Aparkaleku berri bat sortzen 
da polikiroldegia eta lehendakari Agirre 
bazterrean dagoen landan. Honen 

zoladura, zelosiaz babestutako belarrezkoa izango da, eta guztira 63 aparkaleku izango ditu. 

    

Hendaiako aparkamendu baten adibidea. Zelosiabegetatuzko zorua proposatzen da aparkaleku berrian ere.
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4. AITA PATXI UGALDE 

A. PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA 

Aita Patxi ugalderen hasierako zatia nahiko degradatuta dago, eta nahasia da seinaleztapena, 
noranzko eta zirkulazio arauei dagokionez. Oinezkoen ibilbideak oztopo arkitektonikoz beteta daude, 
eta kotxearen espazioa neurri handikoa da duen erabilpen eta izaerarako. 

Inguruan planteatzen diren kaleen norabide eskemarekin, Iturrikoetxe eta Aita Patxi ugalde 
auzoetako sarbide nagusia izango da. Ingurumari honetan Auzo gune lasaitua eta autoentzako 
mantsotua sortu nahi denez, Sarrera atari bat jarri behar zaio. Aita Patxik Gorbeia kalearekin duen 
loturan jartzen da sarrera ataria.  

Honetarako espaloia altxatzen da, eta 
seinaleztapen eta zoladuran eragiten da.  

Kalea norabide bakarrekoa bihurtzen denez, 
erreia estutzean aparkalekuak berrordenatu eta 
10etik 14ra pasa gaitezke. Gainera espaloia 
nabarmen hobetzeko aukera ematen du guzti 

honek. 

Gune moteldu batetan sartzen garenean argi eta 
garbi adierazi behar da sarrera atariasarrera atariasarrera atariasarrera ataria. 

Ezk: Oztopo Psikologiko eta fisikoen erabilpena, 
Erresuma Batuan. 

Behean: Herbehereak. Elementu fisikoak 
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5. ANDRA MARI KALEA 30-24 

A. PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA 

Andra Mari kaleak tarte honetan ez du espaloi egokirik, eta autoendako aparkaleku bihurtzen da bere 
egunerokotasunean. Jendeak galtzadatik ibiliz lotzen du erdigunetik SarrikolaEtxebarrieta edo Haurreskolara 
joateko, zein Industria-gunera joateko.  

Proposamenean Kotxeendako moztea proposatzen da, auzokoentzako soilik itxiz. Horretarako, Andra Mariko 
piboteak lekuz aldatu eta Gorbeia kalearen loturan jarriko dira. Egun dagoen kalearen zabalera guztia 
berrantolatu behar da, oinezko zein bizikletei (ordena honetan) lehentasuna emanez.  

Gorbeia kaleko bidegurutzea, herriko Hegoaldeko sarrera ataria izango da, beraz seinaleztapena eta estetikan 
esfortzua eginda, eta zonalde edo plaza berri hau espaloiaren mailara altxatzea proposatzen da, oinezkoak 
edozein norabidetan zeharkatu ahalko dutelarik.  

Oinezkoen zeharbideak alde guztietarantz egingo dira, plaza itxura hartuz. 
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Gaur egun berez horrela erabiltzen da eta erabilpenaren arabera moldatzea proposatzen da. 

Ezkerrean, koexistentziazko gurutzebide baten adibidea. 
Gorbea eta Andramariko bidegurutzean antzekoa 
proposatzen da, Herriko sarrera ataria ondo markatuz, trafiko 
mantsotuko herria dela iragarriz, eta oinezkoen zein bizikleten 
ibilbideak hasieratik gailenduz. 

 

E
sku
ma: 
Hau

rrak kale motelduen arteko bidegurutzean 
jolasten. Maastricht. 

 

 

Ezkerra: Gorbea kalean pilotan jolasten. 

Sortuko den gurutzebide-plaza honetan 
norabide bietan doazen Autobusen geltokia 
proposatzen da.Markesina bat nahikoa izango 
litzateke bientzat. 

Horretarako Bizkaibusekin (BFA Garraio saila) adostu beharko da, ez baita udalaren eskumen zuzena.
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6.A.GORBEIA-ANDRAMARI-OSTEKOA 

A. PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA 

Kale hau Herriaren Hegoaldea eta Iparraldea lotzeko herriko bide nagusia izango denez, Autobusak bertatik 
pasatuko dira etorkizunean, Lehendakari Agirreko trafikoa arinduz. 

 

Honetarako, lehenik eta behin Autobusak biratzeko erradioak egokitu behar dira. Espaloiak bihurguneetan 
moldatzea da egin beharreko eraikuntza lana. 

Honetaz gain, Oinezkoen pasabideak hobeto kokatu eta altxatzen dira, espaloiaren mailara kale hau 
zeharkatzeko dauden bi pasabide nagusienen parean. 
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6.B. ANDRA MARI OSTEKOA, FALTA DEN KALE ZATIA. 

A. PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA 

Ekintza guztien artean egin beharreko lehena da. Uriaren Iparraldea eta Hegoaldea lotzeko bide nagusia 
izango da etorkizuneko planteamenduan. 

Kale hau bukatu egin behar da lehenik 
eta behin, hau delako Larrabetzun 
planteatzen den eraldaketa gauzatu ahal 
izateko giltza. Kalea osatu ondoren, Hiri 
guztirako proposatzen diren beste 16 
ekintzak egikaritzen joan ahalko gara.  

Kale zatiko plataforma, T4 erako trafiko batetarako 
dimentsionatua dago. Errepideak 3,5 + 3,5 m.tako bi errei izango 
ditu, eta gaur egun dagoen kale zatiak dituen aparkaleku 
errenkada ez du izango. Hiri aldeko Espaloiaren zatitxoa 
bukatzeaz gain, erreka aldean bidezidor bat egingo da errepide 
bazterraren paralelo, baina trazadura naturalizatuz eta harea 
trinkotuzko zoladurarekin. Errepidearen oinarria eta zoladura 
egitearekin batera, erreka bazterrean eragin nahi da, errekari leku 
gehiago emanez. Ur zikinen saneamendu orokorra dago erreka 
bazterrean, beraz egiten den planteamenduak bere mugak ditu. 

Azken finean, eta aurretik egindako diagnostiko eta parte 
hartze prozesuetan jaso denez, oinezkoei errekara eta uretarako 
sarrera ahalbideratu nahi da, bertako landaretza eta paisaiaren 
hobetzea bermatuz. Errekaren tratamendua bioingeniaritzako 
elementuz gauzatuko da. 
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7.ZUBIBARRIKO PLAZA    

A. PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA 

Nahiz eta herrirako sarreretako bat izan eta errekarako lotura nagusia, Zubibarri plaza gaur egun aparkaleku 
bat da. Beraz, herriak errekarekin duen lotura indartzeko eta hotzeko, lehenik eta behin kotxeen presentzia ahalik 
eta gehien murriztu behar da bertan. Kotxeen aparkalekuak kendu, eta oinezkoen nagusitasuna dagoen ibilgailu, 
bizikleta eta oinezkoen gune misto bezala diseinatuko da.  

Plazako gunean, abiadura 5 km./or-raino jaitsi nahi da, oinezkoen erabilerarekin bateragarria izateko.  

Eman diren hirigintzako analisi eta parte hartze 
prozesuan gune arriskutsutzat jo denez, lekuaren 
tratamenduan zaindu beharko da. 

Beste alde batetik errekaren presentzia indartu nahi 
da, beraz autoek galdutako espazioa landaretzari 
emango zaio topografia naturalizatuz eta erreka bere 
izaerara hurbiltzeko asmoz. 
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8. MIKEL ZARATE, ZUBIBARRITIK GAZTELUMENDI KALERA 

A. PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA 

Erreka bazterra atontzea da helburu nagusia, topografia eta landaretzarekin naturalizatuz. Horretarako gaur 
egungo galtzada estutzen da aparkaleku posibleak ezabatuz, eta Hegoaldeko espaloia bukatzen da. Errepidearen 
erreiak 3,25+3,25 metrokoak izango dira. 

Guzti honekin, errekako ibilguari (cauce) espazio gehiago lortu eta errekaren bazterra maldan utzi nahi da. 
Errekaren ibilguan dauden hormak kenduz, naturalizatzeko aukera ematen du, landarez eta material naturalez 
gauzatzen diren bioingeniaritzako soluzioekin. 

Gaztelumendi kalearekin elkartzean, bertatik datorren espaloiari lehentasuna emango zaio, lurra altxatuz eta 
Zubitaldera joateko oinezkoen pasabidea ardatz nagusi bezala trinkotuko da, alde bateko zein besteko espaloiak 
handituz eta hauekin bateratuz. 

    

Bidegurutzean oinezkoen pasabideak 
lehentasun gehiago izan behar du eta Mikel 
Zarateko 9. Proposamenarekin Zubitaldera arteko 
ibilbidea indartuz 
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9.MIKEL ZARATE, GAZTELUMENDITIKOLATXUALDERARTE 

A. PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA 

Herriaren Sarrera-Irteera nagusia den honetan, Gaztelumendirekin loturatik Olatxualderarte egin beharreko 
interbentzio garrantzitsua proposatzen da. 

Bidearen plataforman gertatzen da aldaketarik handiena, norabide bikoitzeko (1,25+1,25) bizikleta Errei 
babestua proposatzen baita galtzadaren Zubitaldeko alderdian. Errei honek, ibilgailuengandik babesteko 
gomazko banatzaileak izango ditu luzera guztian. Errei bakoitzaren zabalera minimoa 3 metro-arte estutu 
daiteke, hots, Ibilgailuendako galtzadak 6,10 metro izango ditu. 

Errei honentzat espazioa lortzeko, eta bide batez Hegoaldeko espaloia konpontzeko, errepidearen galtzada 
handitu behar da zerrategiko alderdirantz, gehienez 1,9 metro inguru. Errepideko marra zuritik pabilioiaren 
fatxadatik geldituko den distantziarik txikiena 1,4 metro ingurukoa izango da. 

Bizikleta errei honek, espaloia eta etxeetako sarrerak trafiko motorizatutik aldentzeko balio du alde batetik. 
Gainera, oztopoz beteta dago oinezkoen ibilbidea Gaztelumenditik hasi eta Olatxualdeko zebrabideraino. 
Oinezko ibilbide hau oinarrizkoa denez, oztopo hauek 
ezabatzeko ekintza nagusi hauek proposatzen dira: 

-Zubitaldeko auzora sartzeko “sarrera ataria” sortzea 
(Esk.: Delfth. Ikusi 4. Prop. Aita Patxi Ugald;), auzorako 
sarrera horretan zoladura espaloiaren mailara altxatuz 
(plazatxo eran) eta autoentzat sarbidea estutuz: Autoen 
abiadura asko motelduko da, eta oinezkoa “0” mailan 
edo lehentasunez mugituko da; bai Gaztelumenditik 
etorrita Zubitalde auzora sartzeko zein Goikoelexaldeko 
norabidean jarraitu nahi badu. 

Min. 1,4 Min. 1,4 Min. 1,4 Min. 1,4 
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-Zubitaldetik Olatxurako espaloia Luzera Guztian berdinduz, irisgarria eginez eta mailak ezabatuz. 
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10. ZUBITALDEPROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA 

Auzo hau guztiz degradatua dago eta asfaltoa eta 
definitu gabeko gune zaharkituak dira nagusi. Autoek 
nonahi aparkatzen dute. 

Elementu sinpleekin eta landaretzarekin jokatuz, 
Woonerf erako soluzioak (15 km/or-koexistentziako kale 
motelduak) aplikatuko dira. Kasu honetan autoen 
ibilbideak norabide bakarrekoak diseinatzen dira. 
Aparkalekuak eta zuhaitzak Zubitalde kalearen alde 
batean eta bestean aldizka jarrita, autoen ibilia sigi-
sagaka izatera behartzen dugu, abiadura asko motelduz 
(diseinua 15 km/or da). Oinezkoen, haurren edo 
bizikletekin bateragarria egiten da galtzadaren 
erabilpena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hego aldeko espaloia handitu eta berregiten da eta galtzadaren zabalera murrizpenak (3,25 m.ko zabalera) 
uzten duen espazioan oinezko gune bezala errekuperatzen da.  

Zubitalde 2-8 zenbakien arteko kale zatian, erreia 3,25era estutu ondoren, zintarriraino doan zatian 
landaretzarekin eta zuhaitzekin apainduko da, Zubibarritik urirakooinezkoen sarrera nagusia izango den bide 
honetan. 

Elkarbizitzarako kale baten irudi eta argazkia 
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Zuhaitzek, landaretzak, jolas edo altzaritza urbanoak eta kale motelduen oinezkoentzako integrazioak auzoa 
estetikoki hobetzeko aukera argi bat dira. 

 

Kale moteldu edo woonerfen adibideak. Oinezkoek eta bizikletek nagusitasuna dute bertan, baina kotxeak ere 
ibil daitezke.
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11. GOROBILLETA-MUGARRA 

A. PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA 

Zubitalde auzo osoan bezala, oso degradatuta dago. Kotxeek nonahi aparkatzen dute eta ez dago bereizita 
oinezkoen gunea galtzadatik, kotxeek hartzen dutelarik nagusitasuna espazioan. 

 

Kotxeak espaloian zein bidean, nagusitasun osoa hartzen dute. Ingurune degradatua da eta estetikoki ez du 
inongo interesik. 

Aparkalekuak arautu eta berrantolatu, eta kaleen norabideak eta erabilpena aldatuko dituen interbentzioa 
proposatzen da. Auzoetako koexistentziako Kale motelduetan eman daitezkeen erabilerak askoz aberatsagoak 

dira, kalea bera kotxeek pribatizatu ez duten benetako espazio 
publikoa bihurtuz. 

 

 

Ezkerretara: Copenhagen-eko 
auzo moteldu bat. 

Gorobilleta kalearen zati bat 
ezik, gainontzeko kaleak norabide 
bakarrekoak izango dira. 
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Elementu sinpleekin eta landaretzarekin jokatuz, Woonerf erako soluzioak (15 km/or-koexistentziako kale 
motelduak) aplikatuko dira.  

Goian, Woonerf erako soluzio merke eta erraz baten 
adibidea, Herbereak 

 

Ezkerrean, Zubitalderako proposamena. Auzo osoa 
moteldua izango zen. 

Bi ekintzatan edo zonaldetan banatzen da 

 

 

Era berean, kale moteldu arrunten (30 km/or) 
soluzio estandarrekin nahasten da proposamena 
(Mugarra Kalea). 

Gorobilleta eta Zubitalde kaleen arteko kalean, 
espaloia txikitu egiten da aparkalekuak sortu eta 
ordenatu ahal izateko, woonerf erako egiturarekin sigi-
saga eginez kale moteldua plaza bien artean integratuz. 
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Woonerf-etan Diseinurako aukerak mugagabeak dira, eta beti herritarrak irabazten aterako dira bizitzeko leku 
lasaiago eta atseginagoak sortzean. 

Zubitalde auzo osoa abiadura motelduko gunea bihurtzean, eta aparkalekuak ordenatzean, inguruaren 
erabilpena, estetika eta paisaia ere asko hobetuko da ingurune guztian. 

 

Woonerf-aren printzipioa: Oinezko eta bizikleten 
lehentasunarekin, ibilgailuekin koexistentzia. 
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12. GAZTELUMENDI 

A. PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA 

Gaztelumendi kalea, mugikortasun aldetik herriko gune neuralgikoa bihurtuko da eskema berriaren barruan. 
Bertan oinezko, bizikletazko eta ibilgailuen sare nagusienak pasatuko dira, eta pertsonen erabilpenarekin 
(Autobus geltokia, komertzioak, umeen jolas gunea, banketxeak, auzoetarako ibilbideak lotzen dituzten 
zeharbideak…). Gainera Autobusen geltoki nagusia ere bertan planteatzen da norabide bietarako, beraz guztia 
ondo pentsatu eta diseinatu behar da. 

Gainera, Basagurenaldeko parking disuasorio berriaren egikaritzak, oinezko zein kotxeen maiztasuna 
handituko du. Beraz gauza gehiago gertatuko dira etorkizunean, eta oinezkoen zeharbideak indartu beharko dira. 

Ga
ur egun baino trafiko handiagoa eta oinezkoen zeharkatze eta erabiltze handiagoa izango da eta abiadura 
moteldu beharra dago 

Dauden zeharbide kopuru eta esandako aktibitatea dela eta, auto eta autobusen abiaduran bereziki eragin 
nahi da, eta 30 km/orko kale moteldua planteatzen da. 

Hori lortzeko, moduetako bat autobusen geldiunea galtzada erdian egitea da. Horretarako, orain gelditzen 
den bide kontrako gunean espaloia handituko da,, Basagurenalde alderako oinezkoen ibilbideak, eta hirirako 
zeharbideak nabarmen hobetuz. Bestalde, Basagurenaldeko bidegurutzetik markesina Gaztelumendi erdira 
mugitzen da. Gainera Lezamako aldetik datorren autobusarentzat ere parean beste markesina bat egin behar 
zaio. Autobusa erdian geratzean, atzetik datozenak itxaroteaz aparte, autobusa egon ez arren psikologikoki 
eragiten du bertatik pasatzean dauden elementu kopuruaren batuketak gidatzeko moduan, trafikoa motelduz.  
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Bide nagusia izanda ere, gauza asko gertatzen dira eta seinaletika eta elementuen bidez (markesinak,e.a.), 
trafikoa moteltzea lortzen da (30 km/or) 

 

Hauen artean, egungo bide ertzeko aparkalekuaren lekuan, bizikleta errei babestua 
planteatzen da. Autobus geltokira hurbiltzean, berau bizikleta espaloi konpartituan 
bihurtzen da, oinezkoek lehentasuna dutelarik zati honetan. 

Bizikleta erreia babestua da tarte honetan, eta espaloiaren zati bat eraitsi behar da 
exekutatzeko. 

 

Basagurenalde eta Anguleri kaleen bidegurutzean oinezkoen zeharbideei behar den bezalako garrantzia 
eman behar zaie, hauen zabalerak handitzea proposatzen da neurri psikologiko legez. 
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13. BASAGURENALDEKO PARKING-A 

A. PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA 

Basagurenaldeko kalea eta Gaztelumendiren artean dagoen parkeak ez du aprobetxamendurik espazio 
publiko bezala. Berdegune handi bat da eta ez du ez zuhaitz esanguratsurik ez interes berezirik, “eraikuntza” 
berrikoa delako.  

Beste kontu bat da Azelerietako 
errekaren desbideratzea, parkean sartu 
zena urbanizazio lanen ondoren, oso 
degradatua dagoelako eta ez baitago 
behar den landarediaz naturalizatua. 

 

Parkearen neurria ikusita eta 
erabiltzen ez dela, parkearen erdiko zatia 
aparkaleku bezala erabiltzea planteatzen 
da. Honek suposatzen duena trafiko 
arinarentzako kale berri bat eraikitzea da, 
eta albo bietan 39 aparkaleku “berde” 

egiteaplanteatzen da. Soluzioa Lehendakari Agirren planteatu denaren berbera da. Aparkamendu hauen 
zoladura, zelosiaz babestutako belarrezkoa izango da, inpaktua gutxitu asmoz. 

 

Duen erabilera eza konpontzea eta Parkeak suposatzen duen mantenu kostuaren murriztea ekarriko luke 
proposamena egiteak, aparkalekuak aktibitatea dagoen lekuetatik ateratzea bermatuz eta inguruko auzoei 
zerbitzua emanez. 
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Horretaz 
gain, Basaguren aldeko etxebizitzen alderdian zuhaitz eta zuhaixken landaketa bat proposatzen da, epe ertainera 
parkingarekiko pantaila egin dezakeena. Beste alderdian, Azelerietako erreka naturalizatzea proposatzen da, 
aparkalekutik Gaztelumendirekin bide zidorren batekin lotura egin daitekeelarik. 

Errekaren naturalizazio eta landaketa 

Landaretzazeginiko Babes Pantaila 
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14. BASAGURENALDE KALEA 

A. PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA 

Zubitalde auzoan bezalatsu (ikusi 9-10 
proposamenak), trafikoa mantsotzeko koste txikiko 
woonerf soluzioa planteatzen da. Gaur egun kaleak ez du 
ordenaziorik ez aparkaleku ez mantsotze neurriei 
dagokionez, kalearen erdian gomazko zeharkako oztopo 
bat ezik. 

Errepidea ordenatu eta auzokoendako seguruagoa 
egiteko, norabide bakarrekoa egiten da eta aparkalekuak 
tarteka alde batean eta bestean ordenatuko dira, 
etxebizitzetarako sarrerak errespetatuz.  

 

Errepidearen sigi-saga hauek, parterre edo baratze 

txiki bat eta zuhaitzekin babesten dira, helburua orduko 15 km/or-ko auzo kalean bihurtzea delarik. 
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15. GAZTELUMENDITIK ERREBALERA KALE BERRIA 

A. PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA 

Gaztelumendi kalea eta Errebale lotzea beharrezkoa da Plan honek proposatzen duen eskemaren 
funtzionaltasunerako. 

    

Kalearen hasiera eta amaiera lotzen dira 
3,5+3,5 m.tako bi errei eta 2 m.tako espaloi 
bana alde bakoitzean dutela. Gaztelumendi 
auzoko Boulebarrari jarraipena emango dion 
zebrabide altxatuarekin lotzen dira alderdi 
biak. 

 

 

Goian eta ezkerrean, kale berriaren kokapenaren krokisak. 

Kale hau T4 trafiko astunerako zoladurarekin diseinatuko da. 
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16. ANGULERI KALEA 

A. EKINTZAREN DESKRIBAPENA 

Anguleri kalearen berrantolaketak, Gaztelumendi kaleko bidegurutzetik hasi eta Euskal Herria kalearen 
bidegurutzeraino doan errebaleko tartea ere jasotzen du. 

Bide Hau 15 km/or gune moteldua izango da eta uriko plazaren parean sortzen den gunea elkarbizitzarako 
espazio bezala planteatzen da, plaza handituz. 

Kalearen izaera guztiz aldatzen da, nahiz eta zatirik handienean espaloien zintarriak errespetatu, gaur egun 
autoentzat den kalearen norabide bakarrekoa bihurtzen baita. Ondorioz, beste erreia, norabide bikoitzeko 
bizikleta bidea bihurtzea proposatzen da, 1,5+1,5 m.tako sekzioarekin. Autoentzako erreia norabide bakarrekoa 
(Gaztelumendi�Euskal Herria) norabidean mantentzen da, 3 m.tako errei bakarrarekin. Trafikoen banaketa 
horretarako, bizikleta bidearen diseinuan aukera bi daude: 

-Bizikleta bidea slurry gorriarekin margotzea (nabarmenagoa, disuasio psikologiko aldetik abiaduran 
eraginkorragoa). 

-Soilik seinaleztapen horizontal eta bertikalarekin, asfaltoan zuzenean marra zuriak soilik margotuz, bizikleta 
errei, abiadura muga (15 km/or), gelditze marra horizontalak eta norabide sinboloekin batera.Aurreko aukera 
baino merkeagoa. 
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Oinezkoen sareari dagokionez, Anguleriko tartean espaloiak nahikoa zabalak dira, 5 m. ingurukoak, beraz ez 
da beharrezkoa handitzea berez, lan honi dagokion dirua aurreztuz. Hala eta guztiz, hirigintza kontseiluan eta 
herritar talde batek egindako iradokizunean, kale honen izaera ahalik eta gehien oinezkotzea planteatzen zen. 
Hori dela eta, diseinatzen den kale sekzioan lekua dagoenez, eta oinezko izaera gehiago handitu nahi bada, 
mendebaldeko espaloia metro bat zabaltzea proposatzen da. 

Bidea zeharka pasatzeko oinezkoen lehentasuna bermatzea izan da diseinuaren saiakera. Horretarako hiru 
puntu nabarmen daude: 

-Gaztelumendi kalearen loturan. Dagoen kaleko pabimentazioaren mailan, pasoa irisgarria egingo da. 
Gaztelumendi kalearekin mendebaldeko espaloiaren kantoiaren forma aldatzen da, oinezkoen pasabidea 
ibilbide naturalean egiteko, Gaztelumendiko espaloiaren jarraipena eginez. 
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-Gaztelumendi auzoa eta anguleri plazaren lotura: Anguleri plazako eskailera eta arrapala, Gaztelumendi 
auzoko oinezko boulebarrarekin lotzen du. Zebrabide berria, 14,5 metrotako luzeran, irisgarritasunera egokitua 
baina errepidearen zoladuraren mailan. Hona heldu orduko, astirotze neurri legez “almohadilla” bat eraikitzen da 
kotxeen erreiaren erdian. 

-Udaletxeko plazaren handitzea eta errebale kalearen zati bat altxatzen da espaloiaren mailaraino, 173 m2 
inguruan. Oinezkoak gailentzea du helburu, beste moduekiko lehentasun nabarmena elementu fisiko (erreiaren 
muga bolardo bidez, zoruaren altxaketa eta tratamendua, trafikoen segregazioa, e.a.) eta sikologikoez (estetika, 
argiztapena, e.a.) hornituz. 

 

Ezk: Udaletxeko Plazaren 
Handitzearen eskema, anguleri 
okupatuz. 
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17. ERREBALE KALEA 

A. PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA 

Errebale kalean bi azpi-zonalde nagusi desberdindu daitezke 
kaleari egingo zaion esku-hartzearen arabera: 

1.- Lehendakari agirre kalearen bidegurutzetik, errebale 
kaleko 14 eta 16 blokeen artean sortuko den kale berriko 
bidegurutzerarte. 

Kale zati honetan, gaur egungo autoentzako daukagun 7,5 m 
inguruko kale sekzioa, honela banatuko dugu: 3 metro 
autoentzat, norabide bakarra, Lezamatik Askatasunaren 
enparantzarako norabidean. Ibilbide hau moztu egiten da 
Lehendakari Agirreko bidegurutzera heltzean eta derrigorrezko 
norabidea izango da bertatik sartzea. Gogoratu behar da 
lehendakari Agirre eta Errebaleko bidegurutzea plaza eran 
espaloiaren altuerara igotzen dela, oinezkoek hartuko dutelarik 
lehentasuna. 

Ondorioz, ezingo da Errebaletik gaur eguneko Angulerira 
jeitsi (ikusi 16. Zonaldea, Anguleri), zuhaitz batek oztopatzen 
duelako ibilbidea, eta angulerin zirkulazioa kontrako zentzuan 
delako. 

Bizikletei dagokionez, Lehenengo zati honetan norabide 
bikoitzeko bizikleta errei babestua dugu, aurreko autoentzako 
galtzadaren jarraian. Lehen Autoen Angulerira jeisteko 
norabidea zena, Bizikletek okupatuko dute etorkizunean. 
Lurzoruaren tratamendua slurry gorriaz egingo da gaur egun 
dagoen galtzadan, eta gomazko tartekatutako babesekin 
banatuko da kotxeen bidetik. 

Errebaletik Gaztelumendira jaitsiko den kale berriaren 
bidegurutzean, elkarren ondoan doazen bizikleta erreiak 
banandu egiten dira, zirkulazio zentzu naturalaren alderdira 

bakoitza. 

Errebaletik anguleriko norantza mantendu egiten da eta Anguleritik errebalera doanak autoen erreia 
zeharkatu behar du bizikletariak bidegurutzea orduko. Han babesgune erreserbatu bat du, zuhaitz batekin 
errefortzatua, kale berria zeharkatzeko itxaroteko espazioarekin. 
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Oinezkoei dagokionez, espaloiak zertxobait handituz beraien ibilbidea hobetuko da: Galtzadak 7,5 metro 
inguru zituenez, 1,5 m. soberan izango dira, hain zuzen Hegoaldeko espaloia handitzeko, zonalde honetan duen 
estutasuna leunduz eta guztiz irisgarrria eginez. Kontutan hartu behar da  

 

Irudi honetan oraingo egoera eta bukaerakoa gainjartze dira. Marra gris argiekin gaur egungo zintarriak eta 
zebrabidea antzeman daitezke. Larrabetzutik Lezamarako irteeran, L. Agirrerekin bidegurutzean, espaloiak 1,4 
metro eskas ditu. Espaloia handitzean irisgarritasun baldintzak beteko ditu, 2,07 m.tako zabalera minimoarekin. 
Kolore grisez, espaloi handitua, gorriz bidegorria gris ilunez autoentzako erreia. 

Bigarren kale zatia, errebaleko 16 zki.tik  22. Zenbakira doan tartea da. 

Tarte honetan sekzioa honakoa da Lezamara bidean eskuinetik ezkerrera eginez: Gaur egungo aparkalekuak, 
Bizikleta erreia aparkalekuen kanpoaldean jartzen da, 1,25 m. zabalerakoa, eta galtzada norabideak 
desberdindu gabe, 5,30 inguruko zabalerarekin. Ondoren beste bizikleta erreia, 1,25 m.takoa, eta azkenik 
aparkalekuak errenkadan gaur egun dauden bezalatsu. Bistakoa denez, 5,30eko galtzadak ez du ematen 
autobusa eta autoa aisa gurutzatzeko, beraz bidegorria inbaditu beharko dute holakoetan eta horregatik ezin da 
babestua izan. Gainera lehentasuna ateratzen denak izango du sartzen denaren aldean. 

Azkenik,zebrabideak birkokatu eta egokitu egiten dira, irisgarritasun legea betetzeko.
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18. GOIKOELEXALDE 

A. PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA 

Goikoelexalden bi proposamen nagusi daude: Bata kaskoan eta bestea biribilgune baten bitartez Sarbide 
berri bat egitean datzana. 

Goikoelexaldeko kaskoan interbentzio xumea planteatzen da, baina ez horregatik garrantzi gitxiagokoa.  

Bestalde Goikoelexaldeko 10.1 sektorearen aurreikuspena dago, baina oraindik definitu gabe aurkitzen da. 
Edozein kasutan dentsitate baxuko zonalde honetan woonerf erako plataforma bakarreko soluzioak gomendatzen 
ditugu, espaloi-galtzada-espaloi soluzioen estandarren ordez. Merkeagoa, estetikoagoa, seguruagoa eta 
erabilera aldetik askoz biziago eta bizigarriagoak direlako batik bat: 

Sektorea aktibitate guneetatik (Uria zein Goikoelexalde) nahiko isolatuta geratzen denez, kale motelduko 
tipologia hauek bertan egoten, jolasten eta jarduerak egiten gonbidatzen dutelako. (Ikusi 9. Eta 10, zonaldeak, 
Zubitaldeko adibideak). 

Aspuruenako sarbide berria, obra garrantzitsua da bere neurriagatik. BI-2713 errepidean biribilgune bat 
ezartzeaz gain sarbidea egokitu behar da goiko alderdi horretan, sarrera irteerak bermatzeko gai dena. 
Garrantzitsuena kasu horretan, biribilgunea eta sarbidea oinezko eta bizikletentzako iragazkorra izatea da, 
errepidean zeharko alde bietako oinezkoen eta bizikleten zirkulazioari oztopo fisiko berriak suposatu ordez, 

gutxituko dituena. 

Kaskoari dagokionez, hurrengo 
ekintzak planteatzen dira. Parkea 
dagoen alderdian, egun autobusen 
itxaro-lekua dena, galtzadaren mailan 
oinezkoen ibilbide babestua (goma, 

hormigoi, metal edo harrizko elementuekin) sortu. Era berean, honi jarraipena emanda, Hegoalderantz 
bidegurutzean dauden hondakinen ontziak handik kendu behar dira. Horren ordez, zonalde horretan galtzadaren 
mailan pibotez edo gomazko babesez jarraitzen da eta errepidearen bazterrean jarraituko da zebrabidera heldu 
arte. 
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Beste alde batetik, Taberna edo estankoa dagoen terraza oso degradatua 
dago eta gainera ez dago mugatuta kotxeentzako aparkalekua. Proposamena 
lauzpabost aparkaleku ahalik eta Elizaruntzen mugitzea eta ordenatzea da. 
Gainontzeko aparkalekuak eliza aurreko lautadan egokitzea. Horretarako, bai 
alderdi batean zein bestean, asfaltozko zoladuraren azala berriztatu beharko da, 
seinaletika berritu, pinturazko marka bialak marraztu, e.a. 

 

Azkenik, Estankoaren aurreko terrazan, Plaza atontzea proposatzen da, horretarako ez da interbentzio 
handirik egin behar, zoladura konpontzea eta landaretza integratu baino. 
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7. Zatia. Ekintzen plana: 

1. EKINTZEN KOSTUAK 

Puntu honen asmoa ez da aurrekontu xehatua jasotzea, neurri honetako 18 ekintzak zehazteak lan eskerga 
eskatzen duelako eta ez delako eskala egokia. beraz aurreproiektu legez, eskala horretan lantzen da, hirigintza 
kostuak xehatuta baino urbanizazio mota ezberdinak balio borobildua izango dutelarik m2 eraiki/birmoldatutan 
neurtzeko. 

Ondorioz, kostuen kalkulu hau, zonalde bakoitzean lanak egitea besteekin konparatiboki zenbat kosta 
daitekeen, eta bere magnitude-ordena aurreikusteko da baliagarria. Bistakoa denez, eraikuntza proiektuan 
erabiltzen diren material eta diseinuaren arabera, edo lanen eragilearen eskakizunez, kostua asko handitu 
daiteke edo txikiagoa izan hemen planteatzen dena baino. 

Edozein kasutan, proiektuok Hirigintza Birmoldaketarako Plan Berezi honen filosofia jarraituz, eta  zentzuz 
jokatu ezkero proiektuaren definizioan,desbideraketa handirik ez luke egon behar. Beraz, dokumentu honek 
erabakiak hartzeko duen balioa berbera da, azkenean onartuko den eraikuntza proiektua garestiago edo 
merkeagoa izanda ere. 

1. LEHENDAKARI AGIRRE (6-4) 

 

    PARTIDA 
Unitatearen 

kostua 
unitateak kostua 

Hormigoizko edo asfaltuzko dagoen pabimentazio horizontalaren 
eraispena -bataz beste 20 zm- eta hondakinen kudeaketa (m2) 

14.5 415 6,017.50 € 

EraispenakEraispenakEraispenakEraispenak    
Hormigoizko edo harrizko hormen eraispena eta hondakinen 
kudeaketa (m3) 

27 12 324.00 € 

Lurzoruaren garbiketa eta bejetazioa kentzea (m2) 0.95 0 0.00 € 

Lurren Indusketa eta soberakinen kudeaketa (m3) 12.7 15 190.50 € 
Lurren mugimenduak Lurren mugimenduak Lurren mugimenduak Lurren mugimenduak 

eta Plataformaren eta Plataformaren eta Plataformaren eta Plataformaren 
egikaritzaegikaritzaegikaritzaegikaritza    Kanpotik ekarritako lur bejetalaren beteketa (bataz beste 30 zm) 

(m2) 
5.8   0.00 € 

HirigintzaHirigintzaHirigintzaHirigintza    

Espaloi Berria edo espaloiaren handitzea, dagozkion zintarri 
berriak, oinarriaren egokitzea, hormigoizko 15 zm.ko oinarria, eta 
gaineko bukaerarekin, koloredun hormigoi fratasatuaz edo 
mikroasfaltoaz. Argiteria eta Instalakuntzen egokitzearen z.p. (m2) 

110 121 13,310.00 € 
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oinezkoen gunearen handitzea edo urbanizazio berria, tratamendu 
biguna edo kostu baxukoa, urbanizazio kostu ponderatua 
(instalakuntzak %25, altzaritza %10, eraispenak %10, 
zoladurak%20, beste hirigintzako elementuak %10, baratzak eta 
gainontzekoak %25) (m2) 

75 1140 85,500.00 € 

Oinezkoen gunearen handitzea edo urbanizazio berria, kostu 
ertainekoa, urbanizazio kostu ponderatua (instalakuntzak %15, 
altzaritza %10, eraispenak %10, zoladurak%30, beste hirigintzako 
elementuak %15, baratzak eta gainontzekoak %15) (m2) 

125 658 82,250.00 € 

Asfaltoaren azaleko berritzea eta seinaleztapen berria (m2) 27 110 2,970.00 € 

Bizikletentzako egokitzea dagoen galtzadan, slurry gorriz, 
Gomazko banatzaileak eta seinaleztapenarekin (m2) 

42 67 2,814.00 € 

BaratzeriaBaratzeriaBaratzeriaBaratzeria    
Bertako landaretzarekin eta ornamentuzko landaretzarekin 
egindako baratzeria (m2) 

57 30 1,710.00 € 

ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta 
osasunaosasunaosasunaosasuna    

kostuaren %3,5 3.5%   6,828.01 € 

KalitateaKalitateaKalitateaKalitatea    kostuaren %1,2 1.2%   2,350.76 € 

    EXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALA    204,264.77 204,264.77 204,264.77 204,264.77 €€€€    

        

KONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTA        

GASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAK      13.00% 
26,554.42 

€ 
  

IRABAZI IRABAZI IRABAZI IRABAZI 
INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA     

 6.00% 
12,255.89 

€ 
  

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 
51,045.77 

€ 
  

              89,856.07 € 

ORDAINSARIORDAINSARIORDAINSARIORDAINSARI    
TEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAK    

        

ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA 
PROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUA    

 9.00% 
18,383.83 

€ 
  

LANEN LANEN LANEN LANEN 
ZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZA    

 2.70% 5,515.15 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 5,018.79 €   

              28,917.76 € 

GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA 
ZONALDEAZONALDEAZONALDEAZONALDEA    

323,038.60 323,038.60 323,038.60 323,038.60 €€€€    

Guztira metroakGuztira metroakGuztira metroakGuztira metroak    2583    

Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2----kokokoko    125.06 €    

2. ITURRIKOETXE PLAZA 
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    PARTIDA 
Unitatearen 

kostua 
unitateak kostua 

EraispenakEraispenakEraispenakEraispenak    
Hormigoizko edo asfaltozko dagoen pabimentazio horizontalaren 
eraispena -bataz beste 20 zm- eta hondakinen kudeaketa (m2) 

14.5 345 5,002.50 € 

Lurzoruaren garbiketa eta bejetazioa kentzea (m2) 0.95 0 0.00 € 

Lurren Indusketa eta soberakinen kudeaketa (m3) 12.7 45 571.50 € Lurren mugimenduak Lurren mugimenduak Lurren mugimenduak Lurren mugimenduak 
eta Plataformaren eta Plataformaren eta Plataformaren eta Plataformaren 

egikaegikaegikaegikaritzaritzaritzaritza    
Aukeratuko lurrarekin egindako plataforma, trinkotua (m3) 9.25 0 0.00 € 

Espaloi Berria edo espaloiaren handitzea, dagozkion zintarri 
berriak, oinarriaren egokitzea, hormigoizko 15 cm.ko oinarria, eta 
gaineko bukaerarekin, koloredun hormigoi fratasatuaz edo 
mikroasfaltoaz. Argiteria eta Instalakuntzen egokitzearen z.p. (m2) 

110 0 0.00 € 

oinezkoen gunearen handitzea edo urbanizazio berria, tratamendu 
biguna edo kostu baxukoa, urbanizazio kostu ponderatua 
(instalakuntzak %25, altzaritza %10, eraispenak %10, 
zoladurak%20, beste hirigintzako elementuak %10, baratzak eta 
gainontzekoak %25) (m2) 

75 1343 100,725.00 € 

Oinezkoen gunearen handitzea edo urbanizazio berria, kostu 
ertainekoa, urbanizazio kostu ponderatua (instalakuntzak %15, 
altzaritza %10, eraispenak %10, zoladurak%30, beste hirigintzako 
elementuak %15, baratzak eta gainontzekoak %15) (m2) 

125 47 5,875.00 € 

Zebrabide berria, irisgarritasun legedira egokitua eta espaloiaren 
mailara altxatua (unitatea) 

5600 4 22,400.00 € 

Pabimentuaren indartzea: eraispena, saneatzea, berreraikitzea 60 0 0.00 € 

Asfaltoaren azaleko berritzea eta seinaleztapen berria (m2) 27 574 15,498.00 € 

HirigintzaHirigintzaHirigintzaHirigintza    

Bizikletentzako egokitzea dagoen galtzadan, slurry gorriz, 
Gomazko banatzaileak eta seinaleztapenarekin (m2) 

42 107 4,494.00 € 

Bertako landaretzarekin eta ornamentuzko landaretzarekin 
egindako baratzeria (m2) 

57 445 25,365.00 € 

BaratzeriaBaratzeriaBaratzeriaBaratzeria    

Kanpotik ekarritako lur bejetalaren beteketa (bataz beste 30 cm) 
(m2) 

5.8 345 2,001.00 € 

ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta 
osasunaosasunaosasunaosasuna    

kostuaren %3,5 3.5%   6,367.62 € 

KalitateaKalitateaKalitateaKalitatea    kostuaren %1,2 1.2%   2,199.57 € 

    EXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALA    190,499.19 190,499.19 190,499.19 190,499.19 €€€€    

        

    
    

      

KONTRKONTRKONTRKONTRATISTAATISTAATISTAATISTA        
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GASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAK      13.00% 
24,764.89 

€ 
  

IRABAZI IRABAZI IRABAZI IRABAZI 
INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA     

 6.00% 
11,429.95 

€ 
  

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 
47,605.75 

€ 
  

              83,800.59 € 

ORDAINSARIORDAINSARIORDAINSARIORDAINSARI    
TEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAK    

        

ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA 
PROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUA    

 9.00% 
17,144.93 

€ 
  

LANEN LANEN LANEN LANEN 
ZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZA    

 2.70% 5,143.48 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 4,680.56 €   

              26,968.97 € 

GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA 
ZONALDEAZONALDEAZONALDEAZONALDEA    

301,268.75 301,268.75 301,268.75 301,268.75 €€€€    

Guztira Guztira Guztira Guztira 
metroakmetroakmetroakmetroak    

3415    

Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2----kokokoko    88.22 €    
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3. LEHENDAKARI AGIRREKO APARKALEKU BERRIA 

    PARTIDA 
Unitatearen 

kostua 
unitateak kostua 

Hormigoizko edo asfaltozko dagoen pabimentazio horizontalaren 
eraispena -bataz beste 20 cm- eta hondakinen kudeaketa (m2) 

14.5 43 623.50 € 

EraispenakEraispenakEraispenakEraispenak    

Hormigoizko edo harrizko hormen eraispena eta hondakinen 
kudeaketa (m3) 

27 0 0.00 € 

Lurzoruaren garbiketa eta bejetazioa kentzea (m2) 0.95 2209 2,098.55 € 

Lurren Indusketa eta soberakinen kudeaketa (m3) 12.7 1245 15,811.50 € 
Lurren Lurren Lurren Lurren 

mugimenduak eta mugimenduak eta mugimenduak eta mugimenduak eta 
Plataformaren Plataformaren Plataformaren Plataformaren 

egikaritzaegikaritzaegikaritzaegikaritza    Aukeratuko lurrarekin egindako plataforma, trinkotua(m3) 9.25 660 6,105.00 € 

Espaloi Berria edo espaloiaren handitzea, dagozkion zintarri 
berriak, oinarriaren egokitzea, hormigoizko 15 cm.ko oinarria, eta 
gaineko bukaerarekin, koloredun hormigoi fratasatuaz edo 
mikroasfaltoaz. Argiteria eta Instalakuntzen egokitzearen z.p. (m2) 

110 323 35,530.00 € 

oinezkoen gunearen handitzea edo urbanizazio berria, tratamendu 
biguna edo kostu baxukoa, urbanizazio kostu ponderatua 
(instalakuntzak %25, altzaritza %10, eraispenak %10, 
zoladurak%20, beste hirigintzako elementuak %10, baratzak eta 
gainontzekoak %25) (m2) 

75 0 0.00 € 

Oinezkoen gunearen handitzea edo urbanizazio berria, kostu 
ertainekoa, urbanizazio kostu ponderatua (instalakuntzak %15, 
altzaritza %10, eraispenak %10, zoladurak%30, beste hirigintzako 
elementuak %15, baratzak eta gainontzekoak %15) (m2) 

125 0 0.00 € 

Zebrabide berria, irisgarritasun legedira egokitua (unitatea) 3800 0 0.00 € 

Zebrabide berria, irisgarritasun legedira egokitua eta espaloiaren 
mailara altxatua (unitatea) 

5600 1 5,600.00 € 

Pabimentuaren indartzea: eraispena, saneatzea, berreraikitzea 60 15 900.00 € 

Asfaltoaren azaleko berritzea eta seinaleztapen berria (m2) 27 520 14,040.00 € 

Bizikletentzako egokitzea dagoen galtzadan, slurry gorriz, Gomazko 
banatzaileak eta seinaleztapenarekin (m2) 

42 0 0.00 € 

HirigintzaHirigintzaHirigintzaHirigintza    

Kale berriaren oinarria eta zoladura, T4 trafikorako, seinaleztapen 
horizontal eta bertikala, instalakuntza berriak, argiteria eta dauden 
instalakuntzen egokitzearekin (m2) 

72 711 51,192.00 € 
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Zelosia eta belarrezko zorua aparkalekuentzako,  indusketa eta 
hartxintxarrezko oinarriarekin, geotextilezko banaketa, lur bejetala 
haziekin trinkotua. (m2) 

55 1066 58,630.00 € 

Autobus markesina berria 4200 0 0.00 € 

Bertako landaretzarekin eta ornamentuzko landaretzarekin 
egindako baratzeria (m2) 

57 15 855.00 € 

Bioingeniaritzako soluzioak (erreka bazterrean) (m2) 55 0 0.00 € BaratzeriaBaratzeriaBaratzeriaBaratzeria    

Kanpotik ekarritako lur bejetalaren beteketa (bataz beste 30 cm) 
(m2) 

5.8 0 0.00 € 

ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta 
osasunaosasunaosasunaosasuna    

kostuaren %3,5 3.5%   6,698.49 € 

KalitateaKalitateaKalitateaKalitatea    kostuaren %1,2 1.2%   2,369.53 € 

    EXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALA    200,453.200,453.200,453.200,453.57 57 57 57 €€€€    

        

          

KONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTA        

GASTU GASTU GASTU GASTU 
OROKORRAKOROKORRAKOROKORRAKOROKORRAK    

  13.00% 
26,058.96 

€ 
  

IRABAZI IRABAZI IRABAZI IRABAZI 
INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA     

 6.00% 
12,027.21 

€ 
  

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 
50,093.35 

€ 
  

              88,179.53 € 

ORDAINSARI ORDAINSARI ORDAINSARI ORDAINSARI 
TEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAK    

        

ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA 
PROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUA    

 9.00% 
18,040.82 

€ 
  

LANEN LANEN LANEN LANEN 
ZUZENDARIZUZENDARIZUZENDARIZUZENDARITZATZATZATZA    

 2.70% 5,412.25 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 4,925.14 €   

              28,378.21 € 

GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA 
ZONALDEAZONALDEAZONALDEAZONALDEA    

317,011.31 317,011.31 317,011.31 317,011.31 €€€€    

Guztira Guztira Guztira Guztira 
metroakmetroakmetroakmetroak    

3069    

Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2----
kokokoko    

103.29 €    
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4. AITA PATXI UGALDE 

    PARTIDA 
Unitatearen 

kostua 
unitateak kostua 

EraispenakEraispenakEraispenakEraispenak    
Hormigoizko edo asfaltozko dagoen pabimentazio horizontalaren 
eraispena -bataz beste 20 cm- eta hondakinen kudeaketa (m2) 

14.5 43 623.50 € 

Espaloi Berria edo espaloiaren handitzea, dagozkion zintarri 
berriak, oinarriaren egokitzea, hormigoizko 15 cm.ko oinarria, eta 
gaineko bukaerarekin, koloredun hormigoi fratasatuaz edo 
mikroasfaltoaz. Argiteria eta Instalakuntzen egokitzearen z.p. (m2) 

110 128 14,080.00 € 

oinezkoen gunearen handitzea edo urbanizazio berria, tratamendu 
biguna edo kostu baxukoa, urbanizazio kostu ponderatua 
(instalakuntzak %25, altzaritza %10, eraispenak %10, 
zoladurak%20, beste hirigintzako elementuak %10, baratzak eta 
gainontzekoak %25) (m2) 

75 336 25,200.00 € 

Zebrabide berria, irisgarritasun legedira egokitua eta espaloiaren 
mailara altxatua (unitatea) 

5600 1 5,600.00 € 

Pabimentuaren indartzea: eraispena, saneatzea, berreraikitzea 60 20 1,200.00 € 

HirigintzaHirigintzaHirigintzaHirigintza    

Asfaltoaren azaleko berritzea eta seinaleztapen berria (m2) 27 393 10,611.00 € 

Bertako landaretzarekin eta ornamentuzko landaretzarekin 
egindako baratzeria (m2) 

57 30 1,710.00 € 

BaratzeriaBaratzeriaBaratzeriaBaratzeria    

Kanpotik ekarritako lur bejetalaren beteketa (bataz beste 30 zm) 
(m2) 

5.8 12 69.60 € 

ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta 
osasunaosasunaosasunaosasuna    

kostuaren %3,5 3.5%   2,068.29 € 

KalitateaKalitateaKalitateaKalitatea    kostuaren %1,2 1.2%   726.47 € 

    EXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALA    61,88861,88861,88861,888.86 .86 .86 .86 €€€€    
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KONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTA        

GASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAK      13.00% 8,045.55 €   

IRABAZI IRABAZI IRABAZI IRABAZI 
INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA     

 6.00% 3,713.33 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 
15,466.03 

€ 
  

              27,224.91 € 

ORDAINSARI ORDAINSARI ORDAINSARI ORDAINSARI 
TEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAK    

        

ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA 
PROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUA    

 9.00% 5,570.00 €   

LANEN LANEN LANEN LANEN 
ZUZENDARIZUZENDARIZUZENDARIZUZENDARITZATZATZATZA    

 2.70% 1,671.00 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 1,520.61 €   

              8,761.61 € 

GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA 
ZONALDEAZONALDEAZONALDEAZONALDEA    

97,875.38 97,875.38 97,875.38 97,875.38 €€€€    

Guztira Guztira Guztira Guztira 
metroakmetroakmetroakmetroak    

1008    

Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2----kokokoko    97.10 €    
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5. ANDRA MARI KALEA 30-24 

    PARTIDA 
Unitatearen 

kostua 
unitateak kostua 

EraispenakEraispenakEraispenakEraispenak    
Hormigoizko edo asfaltozko dagoen pabimentazio horizontalaren 
eraispena -bataz beste 20 cm- eta hondakinen kudeaketa (m2) 

14.5 61 884.50 € 

oinezkoen gunearen handitzea edo urbanizazio berria, tratamendu 
biguna edo kostu baxukoa, urbanizazio kostu ponderatua 
(instalakuntzak %25, altzaritza %10, eraispenak %10, 
zoladurak%20, beste hirigintzako elementuak %10, baratzak eta 
gainontzekoak %25) (m2) 

75 631 47,325.00 € 

Gurutzebidean lurra altxatzea eta azaleko tratamendua ematea, 
oinezkoentzako, urbanizazio kostu ponderatua (instalakuntzak 
%25, altzaritza %5, eraispenak %10, zoladurak%55, beste 
hirigintzako elementuak %5) (m2) 

68 306 20,808.00 € 

Asfaltoaren azaleko berritzea eta seinaleztapen berria (m2) 27 110 2,970.00 € 

        

Autobus markesina berria 4200 1 4,200.00 € 

Bertako landaretzarekin eta ornamentuzko landaretzarekin 
egindako baratzeria (m2) 

57 20 1,140.00 € 

BaratzeriaBaratzeriaBaratzeriaBaratzeria    

Kanpotik ekarritako lur bejetalaren beteketa (bataz beste 30 cm) 
(m2) 

5.8 20 116.00 € 

ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta 
osasunaosasunaosasunaosasuna    

kostuaren %3,5 3.5%   2,710.52 € 

KalitateaKalitateaKalitateaKalitatea    kostuaren %1,2 1.2%   951.23 € 

    EXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALA    81,105.26 81,105.26 81,105.26 81,105.26 €€€€    

        

KONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTA        

GASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAK      13.00% 
10,543.68 

€ 
  

IRABAZI IRABAZI IRABAZI IRABAZI 
INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA     

 6.00% 4,866.32 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 
20,268.20 

€ 
  

              35,678.20 € 
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ORDAINSARIORDAINSARIORDAINSARIORDAINSARI    
TEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAK    

        

ERAIKUNTERAIKUNTERAIKUNTERAIKUNTZA ZA ZA ZA 
PROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUA    

 9.00% 7,299.47 €   

LANEN LANEN LANEN LANEN 
ZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZA    

 2.70% 2,189.84 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 1,992.76 €   

              11,482.07 € 

GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA 
ZONALDEAZONALDEAZONALDEAZONALDEA    

128,265.53 128,265.53 128,265.53 128,265.53 €€€€    

Guztira Guztira Guztira Guztira 
metroakmetroakmetroakmetroak    

937    

Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2----kokokoko    136.89 €    
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6.A.GORBEIA-ANDRAMARI-OSTEKOA 

    PARTIDA 
Unitatearen 

kostua 
unitateak kostua 

Hormigoizko edo asfaltozko dagoen pabimentazio 
horizontalaren eraispena -bataz beste 20 cm- eta hondakinen 
kudeaketa (m2) 

14.5 36 522.00 € 

EraispenakEraispenakEraispenakEraispenak    

Hormigoizko edo harrizko hormen eraispena eta hondakinen 
kudeaketa (m3) 

27 12 324.00 € 

Lurzoruaren garbiketa eta bejetazioa kentzea (m2) 0.95 0 0.00 € 

Lurren Indusketa eta soberakinen kudeaketa (m3) 12.7 12 152.40 € Lurren mugimenduak eta Lurren mugimenduak eta Lurren mugimenduak eta Lurren mugimenduak eta 
Plataformaren egikaritzaPlataformaren egikaritzaPlataformaren egikaritzaPlataformaren egikaritza    

Aukeratuko lurrarekin egindako plataforma, trinkotua (m3) 9.25 36 333.00 € 

Espaloi Berria edo espaloiaren handitzea, dagozkion zintarri 
berriak, oinarriaren egokitzea, hormigoizko 15 cm.ko oinarria, 
eta gaineko bukaerarekin, koloredun hormigoi fratasatuaz edo 
mikroasfaltoaz. Argiteria eta Instalakuntzen egokitzearen z.p. 
(m2) 

110 54 5,940.00 € 

Zebrabide berria, irisgarritasun legedira egokitua eta 
espaloiaren mailara altxatua (unitatea) 

5600 2 11,200.00 € 

HirigintzaHirigintzaHirigintzaHirigintza    

Pabimentuaren indartzea: eraispena, saneatzea, 
berreraikitzea 

60 340 20,400.00 € 

ziurtasun eta osasunziurtasun eta osasunziurtasun eta osasunziurtasun eta osasunaaaa    kostuaren %3,5 3.5%   1,360.50 € 

KalitateaKalitateaKalitateaKalitatea    kostuaren %1,2 1.2%   476.52 € 

    EXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALA    40,708.42  40,708.42  40,708.42  40,708.42      
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KONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTA        

GASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAK      13.00% 5,292.09 €   

IRABAZI INDUSTRIALA IRABAZI INDUSTRIALA IRABAZI INDUSTRIALA IRABAZI INDUSTRIALA      6.00% 2,442.51 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 
10,173.03 

€ 
  

              17,907.63 € 

ORDAINSARIORDAINSARIORDAINSARIORDAINSARI TEKNIKOAK TEKNIKOAK TEKNIKOAK TEKNIKOAK            

ERAIKUNTZA PROIEKTUAERAIKUNTZA PROIEKTUAERAIKUNTZA PROIEKTUAERAIKUNTZA PROIEKTUA     9.00% 3,663.76 €   

LANEN ZUZENDARITZALANEN ZUZENDARITZALANEN ZUZENDARITZALANEN ZUZENDARITZA     2.70% 1,099.13 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 1,000.21 €   

              5,763.09 € 

GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA 
ZONALDEAZONALDEAZONALDEAZONALDEA    

64,379.14 64,379.14 64,379.14 64,379.14 €€€€    

Guztira metroakGuztira metroakGuztira metroakGuztira metroak    1701    

Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2----kokokoko    37.85 €    

 



 Lehendakari Agirre,10 Durango 
 Tel 946033490 

 

  LARRLARRABETZUKO HAPO-an “MUGIKORTASUN JASANGARRIA ETA ESPAZIO PUBLIKORAKO PLANA” 172 

 

6.B. ANDRA MARI OSTEKOA, FALTA DEN KALE ZATIA. 

    PARTIDA 
Unitatearen 

kostua 
unitateak kostua 

EraispenakEraispenakEraispenakEraispenak    
Hormigoizko edo asfaltozko dagoen pabimentazio horizontalaren 
eraispena -bataz beste 20 cm- eta hondakinen kudeaketa (m2) 

14.5 120 1,740.00 € 

Lurzoruaren garbiketa eta bejetazioa kentzea (m2) 0.95 786 746.70 € 

Lurren Indusketa eta soberakinen kudeaketa (m3) 12.7 390 4,953.00 € 
Lurren Lurren Lurren Lurren 

mugimenduak mugimenduak mugimenduak mugimenduak eta eta eta eta 
Plataformaren Plataformaren Plataformaren Plataformaren 

egikaritzaegikaritzaegikaritzaegikaritza    Aukeratuko lurrarekin egindako plataforma, trinkotua (m3) 9.25 235 2,173.75 € 

Espaloi Berria edo espaloiaren handitzea, dagozkion zintarri 
berriak, oinarriaren egokitzea, hormigoizko 15 cm.ko oinarria, eta 
gaineko bukaerarekin, koloredun hormigoi fratasatuaz edo 
mikroasfaltoaz. Argiteria eta Instalakuntzen egokitzearen z.p. (m2) 

110 47 5,170.00 € 

Asfaltoaren azaleko berritzea eta seinaleztapen berria (m2) 27 125 3,375.00 € HirigintHirigintHirigintHirigintzazazaza    

Kale berriaren oinarria eta zoladura, T4 trafikorako, seinaleztapen 
horizontal eta bertikala, instalakuntza berriak, argiteria eta dauden 
instalakuntzen egokitzearekin (m2) 

72 406 29,232.00 € 

BaratzeriaBaratzeriaBaratzeriaBaratzeria    
Bertako landaretzarekin eta ornamentuzko landaretzarekin 
egindako baratzeria (m2) 

10 380 3,800.00 € 

ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta 
osasunaosasunaosasunaosasuna    

kostuaren %3,5 3.5%   1,791.67 € 

KalitateaKalitateaKalitateaKalitatea    kostuaren %1,2 1.2%   614.91 € 

    EXEKUTATZE MATEEXEKUTATZE MATEEXEKUTATZE MATEEXEKUTATZE MATERIALARIALARIALARIALA    53,597.02  53,597.02  53,597.02  53,597.02      
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KONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTA        

GASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAK      13.00% 6,967.61 €   

IRABAZI IRABAZI IRABAZI IRABAZI 
INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA     

 6.00% 3,215.82 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 
13,393.90 

€ 
  

              23,577.33 € 

ORDAINSARIORDAINSARIORDAINSARIORDAINSARI    
TEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAK    

        

ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA 
PROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUA    

 9.00% 4,823.73 €   

LANLANLANLANEN EN EN EN 
ZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZA    

 2.70% 1,447.12 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 1,316.88 €   

              7,587.73 € 

GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA 
ZONALDEAZONALDEAZONALDEAZONALDEA    

84,762.08 84,762.08 84,762.08 84,762.08 €€€€    

Guztira metroakGuztira metroakGuztira metroakGuztira metroak    786786786786       

Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2----kokokoko    107.84 107.84 107.84 107.84 €€€€       
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7. ZUBIBARRIKO PLAZA 

    PARTIDA 
Unitatearen 

kostua 
unitateak kostua 

Hormigoizko edo asfaltozko dagoen pabimentazio horizontalaren 
eraispena -bataz beste 20 cm- eta hondakinen kudeaketa (m2) 

14.5 481 6,974.50 € 

EraispenakEraispenakEraispenakEraispenak    

Hormigoizko edo harrizko hormen eraispena eta hondakinen 
kudeaketa (m3) 

27 25 675.00 € 

Lurzoruaren garbiketa eta bejetazioa kentzea (m2) 0.95 0 0.00 € 

Lurren Indusketa eta soberakinen kudeaketa (m3) 12.7 125 1,587.50 € 
Lurren Lurren Lurren Lurren 

mugimenduak eta mugimenduak eta mugimenduak eta mugimenduak eta 
Plataformaren Plataformaren Plataformaren Plataformaren 

egegegegikaritzaikaritzaikaritzaikaritza    Aukeratuko lurrarekin egindako plataforma, trinkotua (m3) 9.25 0 0.00 € 

Espaloi Berria edo espaloiaren handitzea, dagozkion zintarri 
berriak, oinarriaren egokitzea, hormigoizko 15 cm.ko oinarria, eta 
gaineko bukaerarekin, koloredun hormigoi fratasatuaz edo 
mikroasfaltoaz. Argiteria eta Instalakuntzen egokitzearen z.p. (m2) 

110 0 0.00 € 

oinezkoen gunearen handitzea edo urbanizazio berria, tratamendu 
biguna edo kostu baxukoa, urbanizazio kostu ponderatua 
(instalakuntzak %25, altzaritza %10, eraispenak %10, 
zoladurak%20, beste hirigintzako elementuak %10, baratzak eta 
gainontzekoak %25) (m2) 

75 296 22,200.00 € HirigintzaHirigintzaHirigintzaHirigintza    

Zelosia eta belarrezko zorua aparkalekuentzako,  indusketa eta 
hartxintxarrezko oinarriarekin, geotextilezko banaketa, lur bejetala 
haziekin trinkotua. (m2) 

65 62.5 4,062.50 € 

Bertako landaretzarekin eta ornamentuzko landaretzarekin 
egindako baratzeria (m2) 

57 481 27,417.00 € 

BaratzeriaBaratzeriaBaratzeriaBaratzeria    

Kanpotik ekarritako lur bejetalaren beteketa (bataz beste 30 cm) 
(m2) 

5.8 481 2,789.80 € 

ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta 
osasunaosasunaosasunaosasuna    

kostuaren %3,5 3.5%   2,299.72 € 

KalitateaKalitateaKalitateaKalitatea    kostuaren %1,2 1.2%   732.38 € 

    EXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALA    68,68,68,68,738.40  738.40  738.40  738.40      
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KONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTA        

GASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAK      13.00% 8,935.99 €   

IRABAZI IRABAZI IRABAZI IRABAZI 
INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA     

 6.00% 4,124.30 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 
17,177.73 

€ 
  

              30,238.02 € 

ORDAINSARIORDAINSARIORDAINSARIORDAINSARI    
TEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAK    

        

ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA 
PROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUA    

 9.00% 6,186.46 €   

LANEN LANEN LANEN LANEN 
ZUZENDZUZENDZUZENDZUZENDARITZAARITZAARITZAARITZA    

 2.70% 1,855.94 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 1,688.90 €   

              9,731.30 € 

GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA 
ZONALDEAZONALDEAZONALDEAZONALDEA    

108,707.72 108,707.72 108,707.72 108,707.72 €€€€    

Guztira metroakGuztira metroakGuztira metroakGuztira metroak    1668166816681668       

Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2----kokokoko    65,17 65,17 65,17 65,17 €€€€       
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8. MIKEL ZARATE, ZUBIBARRITIK GAZTELUMENDI KALERA 

    PARTIDA 
Unitatearen 

kostua 
unitateak kostua 

EraisEraisEraisEraispenakpenakpenakpenak    
Hormigoizko edo asfaltozko dagoen pabimentazio horizontalaren 
eraispena -bataz beste 20 cm- eta hondakinen kudeaketa (m2) 

14.5 82 1,189.00 € 

Lurzoruaren garbiketa eta bejetazioa kentzea (m2) 0.95 250 237.50 € 

Lurren Lurren Lurren Lurren 
mugimenduak eta mugimenduak eta mugimenduak eta mugimenduak eta 

Plataformaren Plataformaren Plataformaren Plataformaren 
egikaritzaegikaritzaegikaritzaegikaritza    

Lurren Indusketa eta soberakinen kudeaketa (m3) 12.7 40 508.00 € 

Espaloi Berria edo espaloiaren handitzea, dagozkion zintarri 
berriak, oinarriaren egokitzea, hormigoizko 15 cm.ko oinarria, eta 
gaineko bukaerarekin, koloredun hormigoi fratasatuaz edo 
mikroasfaltoaz. Argiteria eta Instalakuntzen egokitzearen z.p. (m2) 

110 108 11,880.00 € 

oinezkoen gunearen handitzea edo urbanizazio berria, tratamendu 
biguna edo kostu baxukoa, urbanizazio kostu ponderatua 
(instalakuntzak %25, altzaritza %10, eraispenak %10, 
zoladurak%20, beste hirigintzako elementuak %10, baratzak eta 
gainontzekoak %25) (m2) 

75 69 5,175.00 € 

Zebrabide berria, irisgarritasun legedira egokitua eta espaloiaren 
mailara altxatua (unitatea) 

5600 1 5,600.00 € 

Asfaltoaren azaleko berritzea eta seinaleztapen berria (m2) 27 487 13,149.00 € 

HirigintzaHirigintzaHirigintzaHirigintza    

Zelosia eta bedarrezko zorua aparkalekuentzako,  indusketa eta 
hartxintxarrezko oinarriarekin, geotextilezko banaketa, lur bejetala 
haziekin trinkotua. (m2) 

65 70 4,550.00 € 

BaratzeriaBaratzeriaBaratzeriaBaratzeria    
Bertako landaretzarekin eta ornamentuzko landaretzarekin 
egindako baratzeria (m2) 

57 250 14,250.00 € 

ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta 
osasunaosasunaosasunaosasuna    

kostuaren %3,5 3.5%   1,978.85 € 

KalitateaKalitateaKalitateaKalitatea    kostuaren %1,2 1.2%   687.94 € 

    EXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALA    59,205.29  59,205.29  59,205.29  59,205.29      

        

KONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTA        

GGGGASTU OROKORRAKASTU OROKORRAKASTU OROKORRAKASTU OROKORRAK      13.00% 7,696.69 €   

IRABAZI IRABAZI IRABAZI IRABAZI 
INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA     

 6.00% 3,552.32 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 
14,795.40 

€ 
  



 Lehendakari Agirre,10 Durango 
 Tel 946033490 

LARRABETZUKO HAPO-an “MUGIKORTASUN JASANGARRIA ETA ESPAZIO PUBLIKORAKO PLANA” 177 

              26,044.41 € 

ORDAINSARIORDAINSARIORDAINSARIORDAINSARI    
TEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAK    

        

ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA 
PROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUA    

 9.00% 5,328.48 €   

LANEN LANEN LANEN LANEN 
ZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZA    

 2.70% 1,598.54 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 1,454.67 €   

              8,381.69 € 

GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA 
ZONALDEAZONALDEAZONALDEAZONALDEA    

93,631.39 93,631.39 93,631.39 93,631.39 €€€€    

Guztira metroakGuztira metroakGuztira metroakGuztira metroak    1271127112711271       

Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2----kokokoko    73.67 73.67 73.67 73.67 €€€€       
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9. MIKEL ZARATE, GAZTELUMENDITIK OLATXUALDERAINO 

    PARTIDA 
Unitatearen 

kostua 
unitateak kostua 

Hormigoizko edo asfaltozko dagoen pabimentazio horizontalaren 
eraispena -bataz beste 20 cm- eta hondakinen kudeaketa (m2) 

14.5 68 986.00 € 

EraispenakEraispenakEraispenakEraispenak    

Hormigoizko edo harrizko hormen eraispena eta hondakinen 
kudeaketa (m3) 

27 5 135.00 € 

Espaloiaren konponketa, dagozkion zintarri berriak, oinarriaren 
egokitzea, hormigoizko 15 cm.ko oinarria, eta gaineko 
bukaerarekin, koloredun hormigoi fratasatuaz edo mikroasfaltoaz. 
Argiteria eta Instalakuntzen egokitzearen z.p. (m2) 

110 396 43,560.00 € 

oinezkoen gunearen handitzea edo urbanizazio berria, tratamendu 
biguna edo kostu baxukoa, urbanizazio kostu ponderatua 
(instalakuntzak %25, altzaritza %10, eraispenak %10, 
zoladurak%20, beste hirigintzako elementuak %10, baratzak eta 
gainontzekoak %25) (m2) 

75 378 28,350.00 € 

Asfaltoaren azaleko berritzea eta seinaleztapen berria (m2) 27 1154 31,158.00 € 

Bizikletentzako egokitzea dagoen galtzadan, slurry gorriz, Gomazko 
banatzaileak eta seinaleztapenarekin (m2) 

42 382 16,044.00 € 

HirigintzaHirigintzaHirigintzaHirigintza    

Kale berriaren oinarria eta zoladura, T4 trafikorako, seinaleztapen 
horizontal eta bertikala, instalakuntza berriak, argiteria eta dauden 
instalakuntzen egokitzearekin (m2) 

72 172 12,384.00 € 

Bertako landaretzarekin eta ornamentuzko landaretzarekin 
egindako baratzeria (m2) 

57 33 1,881.00 € 

BaratzeriaBaratzeriaBaratzeriaBaratzeria    

Kanpotik ekarritako lur bejetalaren beteketa (bataz beste 30 zm) 
(m2) 

5.8 33 191.40 € 

ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta 
osasunaosasunaosasunaosasuna    

kostuaren %3,5 3.5%   4,641.60 € 

KalitateaKalitateaKalitateaKalitatea    kostuaren %1,2 1.2%   1,660.14 € 

    EXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALA    140,991.13  140,991.13  140,991.13  140,991.13      

KONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTA        

GASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAK      13.00% 
18,328.85 

€ 
  

IRAIRAIRAIRABAZI BAZI BAZI BAZI 
INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA     

 6.00% 8,459.47 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 
35,233.68 

€ 
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              62,022.00 € 

ORDAINSARI ORDAINSARI ORDAINSARI ORDAINSARI 
TEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAK    

        

ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA 
PROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUA    

 9.00% 
12,689.20 

€ 
  

LANEN LANEN LANEN LANEN 
ZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZA    

 2.70% 3,806.76 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 3,464.15 €   

              19,960.11 € 

GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA 
ZZZZONALDEAONALDEAONALDEAONALDEA    

222,973.25 222,973.25 222,973.25 222,973.25 €€€€    

Guztira metroakGuztira metroakGuztira metroakGuztira metroak    2322    

Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2----kokokoko    96.03 €    
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10. ZUBITALDE 

    PARTIDA 
Unitatearen 

kostua 
unitateak kostua 

Hormigoizko edo asfaltozko dagoen pabimentazio horizontalaren 
eraispena -bataz beste 20 cm- eta hondakinen kudeaketa (m2) 

14.5 65 942.50 € 

EraispenakEraispenakEraispenakEraispenak    

Hormigoizko edo harrizko hormen eraispena eta hondakinen 
kudeaketa (m3) 

27 2 54.00 € 

Espaloi Berria edo espaloiaren handitzea, dagozkion zintarri 
berriak, oinarriaren egokitzea, hormigoizko 15 cm.ko oinarria, eta 
gaineko bukaerarekin, koloredun hormigoi fratasatuaz edo 
mikroasfaltoaz. Argiteria eta Instalakuntzen egokitzearen z.p. (m2) 

110 0 0.00 € 

oinezkoen gunearen handitzea edo urbanizazio berria, tratamendu 
biguna edo kostu baxukoa, urbanizazio kostu ponderatua 
(instalakuntzak %25, altzaritza %10, eraispenak %10, 
zoladurak%20, beste hirigintzako elementuak %10, baratzak eta 
gainontzekoak %25) (m2) 

75 1298 97,350.00 € 

HirigintzaHirigintzaHirigintzaHirigintza    

Asfaltoaren azaleko berritzea eta seinaleztapen berria (m2) 27 764 20,628.00 € 

Bertako landaretzarekin eta ornamentuzko landaretzarekin 
egindako baratzeria (m2) 

57 165 9,405.00 € 

BaratzeriaBaratzeriaBaratzeriaBaratzeria    

Kanpotik ekarritako lur bejetalaren beteketa (bataz beste 30 cm) 
(m2) 

5.8 122 707.60 € 

ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta 
osasunaosasunaosasunaosasuna    

kostuaren %3,5 3.5%   4,518.05 € 

KalitateaKalitateaKalitateaKalitatea    kostuaren %1,2 1.2%   1,591.95 € 

    EXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALA    135,197.10  135,197.10  135,197.10  135,197.10      

        

          

KONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTA        

GASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAK      13.00% 
17,575.62 

€ 
  

IRABAZI IRABAZI IRABAZI IRABAZI 
INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA     

 6.00% 8,111.83 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 
33,785.76 

€ 
  

              59,473.20 € 
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ORDAINSARIORDAINSARIORDAINSARIORDAINSARI    
TEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAK    

        

ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA 
PROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUA    

 9.00% 
12,167.74 

€ 
  

LANEN LANEN LANEN LANEN 
ZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZA    

 2.70% 3,650.32 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 3,321.79 €   

              19,139.85 € 

GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA 
ZONALDEAZONALDEAZONALDEAZONALDEA    

213,810.16 213,810.16 213,810.16 213,810.16 €€€€    

Guztira metroakGuztira metroakGuztira metroakGuztira metroak    2062    

Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2----kokokoko    103.69 €    
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11. GOROBILLETA-MUGARRA 

    PARTIDA 
Unitatearen 

kostua 
unitateak kostua 

EraispenakEraispenakEraispenakEraispenak    
Hormigoizko edo asfaltozko dagoen pabimentazio horizontalaren 
eraispena -bataz beste 20 cm- eta hondakinen kudeaketa (m2) 

14.5 146 2,117.00 € 

Lurzoruaren garbiketa eta bejetazioa kentzea (m2) 0.95 0 0.00 € 

Lurren Lurren Lurren Lurren 
mugimenduak eta mugimenduak eta mugimenduak eta mugimenduak eta 

Plataformaren Plataformaren Plataformaren Plataformaren 
egikaritzaegikaritzaegikaritzaegikaritza    

Lurren Indusketa eta soberakinen kudeaketa (m3) 12.7 65 825.50 € 

Espaloi Berria edo espaloiaren handitzea, dagozkion zintarri 
berriak, oinarriaren egokitzea, hormigoizko 15 cm.ko oinarria, eta 
gaineko bukaerarekin, koloredun hormigoi fratasatuaz edo 
mikroasfaltoaz. Argiteria eta Instalakuntzen egokitzearen z.p. (m2) 

110 320 35,200.00 € 

oinezkoen gunearen handitzea edo urbanizazio berria, tratamendu 
biguna edo kostu baxukoa, urbanizazio kostu ponderatua 
(instalakuntzak %25, altzaritza %10, eraispenak %10, 
zoladurak%20, beste hirigintzako elementuak %10, baratzak eta 
gainontzekoak %25) (m2) 

75 230 17,250.00 € 

Zebrabide berria, irisgarritasun legedira egokitua eta espaloiaren 
mailara altxatua (unitatea) 

5600 1 5,600.00 € 

HirigintzaHirigintzaHirigintzaHirigintza    

Asfaltoaren azaleko berritzea eta seinaleztapen berria (m2) 27 1487 40,149.00 € 

Bertako landaretzarekin eta ornamentuzko landaretzarekin 
egindako baratzeria (m2) 

57 105 5,985.00 € 

BaratzeriaBaratzeriaBaratzeriaBaratzeria    

Kanpotik ekarritako lur bejetalaren beteketa (bataz beste 30 cm) 
(m2) 

5.8 105 609.00 € 

ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta 
osasunaosasunaosasunaosasuna    

kostuaren %3,5 3.5%   3,770.74 € 

KalitateaKalitateaKalitateaKalitatea    kostuaren %1,2 1.2%   1,312.67 € 

    EXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALA    112,818.91  112,818.91  112,818.91  112,818.91      

        

          

KONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTA        

GASTU GASTU GASTU GASTU 
OROKORRAKOROKORRAKOROKORRAKOROKORRAK    

  13.00% 
14,666.46 

€ 
  

IRABAZIRABAZIRABAZIRABAZI I I I 
INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA     

 6.00% 6,769.13 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 
28,193.45 

€ 
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              49,629.04 € 

ORDAINSARIORDAINSARIORDAINSARIORDAINSARI    
TEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAK    

        

ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA 
PROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUA    

 9.00% 
10,153.70 

€ 
  

LANEN LANEN LANEN LANEN 
ZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZA    

 2.70% 3,046.11 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 2,771.96 €   

              15,971.77 € 

GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA 
ZONAZONAZONAZONALDEALDEALDEALDEA    

178,419.73 178,419.73 178,419.73 178,419.73 €€€€    

Guztira metroakGuztira metroakGuztira metroakGuztira metroak    2142    

Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2----kokokoko    83.30 €    
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12. GAZTELUMENDI 

    PARTIDA 
Unitatearen 

kostua 
unitateak kostua 

EraispenakEraispenakEraispenakEraispenak    
Hormigoizko edo asfaltozko dagoen pabimentazio horizontalaren 
eraispena -bataz beste 20 cm- eta hondakinen kudeaketa (m2) 

14.5 28 406.00 € 

Lurzoruaren garbiketa eta bejetazioa kentzea (m2) 0.95   0.00 € 

Lurren Indusketa eta soberakinen kudeaketa (m3) 12.7 12 152.40 € 
Lurren Lurren Lurren Lurren 

mugimenduak eta mugimenduak eta mugimenduak eta mugimenduak eta 
Plataformaren Plataformaren Plataformaren Plataformaren 

egikaritzaegikaritzaegikaritzaegikaritza    Aukeratuko lurrarekin egindako plataforma, trinkotua (m3) 9.25   0.00 € 

Espaloi Berria edo espaloiaren handitzea, dagozkion zintarri 
berriak, oinarriaren egokitzea, hormigoizko 15 cm.ko oinarria, eta 
gaineko bukaerarekin, koloredun hormigoi fratasatuaz edo 
mikroasfaltoaz. Argiteria eta Instalakuntzen egokitzearen z.p. (m2) 

110 31 3,410.00 € 

Oinezkoen gunearen handitzea edo urbanizazio berria, kostu 
ertainekoa, urbanizazio kostu ponderatua (instalakuntzak %15, 
altzaritza %10, eraispenak %10, zoladurak%30, beste hirigintzako 
elementuak %15, baratzak eta gainontzekoak %15) (m2) 

125 105 13,125.00 € 

Zebrabide berria, irisgarritasun legedira egokitua eta espaloiaren 
mailara altxatua (unitatea) 

5600 3 16,800.00 € 

Asfaltoaren azaleko berritzea eta seinaleztapen berria (m2) 27 397 10,719.00 € 

Bizikletentzako egokitzea dagoen galtzadan, slurry gorriz, Gomazko 
banatzaileak eta seinaleztapenarekin (m2) 

42 294 12,348.00 € 

Kale berriaren oinarria eta zoladura, T4 trafikorako, seinaleztapen 
horizontal eta bertikala, instalakuntza berriak, argiteria eta dauden 
instalakuntzen egokitzearekin (m2) 

72 28 2,016.00 € 

Autobus markesina lekuz aldatzea 2300 1 2,300.00 € 

HirigintzaHirigintzaHirigintzaHirigintza    

Autobus markesina berria 4200 1 4,200.00 € 

BaratzeriaBaratzeriaBaratzeriaBaratzeria    
Bertako landaretzarekin eta ornamentuzko landaretzarekin 
egindako baratzeria (m2) 

25 190 4,750.00 € 

ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta 
osasunaosasunaosasunaosasuna    

kostuaren %3,5 3.5%   2,457.92 € 

KalitateaKalitateaKalitateaKalitatea    kostuaren %1,2 1.2%   867.34 € 

    EXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALA    73,551.66  73,551.66  73,551.66  73,551.66      
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KONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTA        

GASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAK      13.00% 9,561.72 €   

IRABAZI IRABAZI IRABAZI IRABAZI 
INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA     

 6.00% 4,413.10 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 
18,380.56 

€ 
  

              32,355.38 € 

ORDAINSARIORDAINSARIORDAINSARIORDAINSARI    
TEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAK    

        

ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA 
PROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUA    

 9.00% 6,619.65 €   

LANEN LANEN LANEN LANEN 
ZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZA    

 2.70% 1,985.89 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 1,807.16 €   

              10,412.71 € 

GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA 
ZONALDEAZONALDEAZONALDEAZONALDEA    

116,319.75 116,319.75 116,319.75 116,319.75 €€€€    

Guztira meGuztira meGuztira meGuztira metroaktroaktroaktroak    1298129812981298       

Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2----kokokoko    89.61 89.61 89.61 89.61 €€€€       
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13. BASAGUREN ALDEKO PARKING-A 

    PARTIDA 
Unitatearen 

kostua 
unitateak kostua 

EraispenakEraispenakEraispenakEraispenak    
Hormigoizko edo asfaltozko dagoen pabimentazio horizontalaren 
eraispena -bataz beste 20 cm- eta hondakinen kudeaketa (m2) 

14.5 40 580.00 € 

Lurzoruaren garbiketa eta bejetazioa kentzea (m2) 0.95 829 787.55 € 

Lurren Indusketa eta soberakinen kudeaketa (m3) 12.7 248.5 3,155.95 € 
Lurren Lurren Lurren Lurren 

mugimenduak eta mugimenduak eta mugimenduak eta mugimenduak eta 
Plataformaren Plataformaren Plataformaren Plataformaren 

egikaritzaegikaritzaegikaritzaegikaritza    Aukeratuko lurrarekin egindako plataforma, trinkotua (m3) 9.25 165 1,526.25 € 

Espaloi Berria edo espaloiaren handitzea, dagozkion zintarri 
berriak, oinarriaren egokitzea, hormigoizko 15 cm.ko oinarria, eta 
gaineko bukaerarekin, koloredun hormigoi fratasatuaz edo 
mikroasfaltoaz. Argiteria eta Instalakuntzen egokitzearen z.p. (m2) 

110 61 6,710.00 € 

Zebrabide berria, irisgarritasun legedira egokitua eta espaloiaren 
mailara altxatua (unitatea) 

5600 3 16,800.00 € HirigintzaHirigintzaHirigintzaHirigintza    

Zelosia eta bedarrezko zorua aparkalekuentzako,  indusketa eta 
hartxintxarrezko oinarriarekin, geotextilezko banaketa, lur bejetala 
haziekin trinkotua. (m2) 

55 501 27,555.00 € 

BaratzeriaBaratzeriaBaratzeriaBaratzeria    
Bertako landaretzarekin eta ornamentuzko landaretzarekin 
egindako baratzeria (m2) 

10 1090 10,900.00 € 

ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta 
osasunaosasunaosasunaosasuna    

kostuaren %3,5 3.5%   2,380.52 € 

KalitateaKalitateaKalitateaKalitatea    kostuaren %1,2 1.2%   837.78 € 

    EXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALA    71,233.05  71,233.05  71,233.05  71,233.05      

        

KONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTA        

GASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAK      13.00% 9,260.30 €   

IRABAZI IRABAZI IRABAZI IRABAZI 
INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA     

 6.00% 4,273.98 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 
17,801.14 

€ 
  

              31,335.42 € 

ORDAINSARI ORDAINSARI ORDAINSARI ORDAINSARI 
TEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAK    

        

ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA 
PROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUA    

 9.00% 6,410.97 €   

LANEN LANEN LANEN LANEN 
ZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZA    

 2.70% 1,923.29 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 1,750.20 €   
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              10,084.46 € 

GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA 
ZONALDEAZONALDEAZONALDEAZONALDEA    

112,652.93 112,652.93 112,652.93 112,652.93 €€€€    

Guztira metroakGuztira metroakGuztira metroakGuztira metroak    2649264926492649       

Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2----kokokoko    42.53 42.53 42.53 42.53 €€€€       
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14. BASAGURENALDE KALEA 

    PARTIDA 
Unitatearen 

kostua 
unitateak kostua 

EraispenakEraispenakEraispenakEraispenak    
Hormigoizko edo asfaltozko dagoen pabimentazio horizontalaren 
eraispena -bataz beste 20 cm- eta hondakinen kudeaketa (m2) 

14.5 27 391.50 € 

Lurzoruaren garbiketa eta bejetazioa kentzea (m2) 0.95 0 0.00 € 
Lurren Lurren Lurren Lurren 

mugimenduak eta mugimenduak eta mugimenduak eta mugimenduak eta 
Plataformaren Plataformaren Plataformaren Plataformaren 

egikaritzaegikaritzaegikaritzaegikaritza    
Lurren Indusketa eta soberakinen kudeaketa (m3) 12.7 8 101.60 € 

        Asfaltoaren  seinaleztapen berria (m2) 4 796 3,184.00 € 

Bertako landaretzarekin eta ornamentuzko landaretzarekin 
egindako baratzeria (m2) 

57 27 1,539.00 € 

BaratzeriaBaratzeriaBaratzeriaBaratzeria    

Kanpotik ekarritako lur bejetalaren beteketa (bataz beste 30 cm) 
(m2) 

5.8 27 156.60 € 

ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta 
osasunaosasunaosasunaosasuna    

kostuaren %3,5 3.5%   188.04 € 

KalitateaKalitateaKalitateaKalitatea    kostuaren %1,2 1.2%   62.03 € 

    EXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALA    5,622.78  5,622.78  5,622.78  5,622.78      

        

KONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTA        

GASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAK      13.00% 730.96 €   

IRABAZI IRABAZI IRABAZI IRABAZI 
INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA     

 6.00% 337.37 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 1,405.13 €   

              2,473.46 € 

ORDAINSARIORDAINSARIORDAINSARIORDAINSARI    
TEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAK    

        

ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA 
PROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUA    

 9.00% 506.05 €   

LANEN LANEN LANEN LANEN 
ZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZA    

 2.70% 151.81 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 138.15 €   

              796.02 € 

GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA 
ZONALDEAZONALDEAZONALDEAZONALDEA    

8,892.25 8,892.25 8,892.25 8,892.25 €€€€    

Guztira metroakGuztira metroakGuztira metroakGuztira metroak    823823823823       



 Lehendakari Agirre,10 Durango 
 Tel 946033490 

LARRABETZUKO HAPO-an “MUGIKORTASUN JASANGARRIA ETA ESPAZIO PUBLIKORAKO PLANA” 189 

Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2----kokokoko    10.80 10.80 10.80 10.80 €€€€       

15. GAZTELUMENDITIK ERREBALERA KALE BERRIA 

    PARTIDA 
Unitatearen 

kostua 
unitateak kostua 

Hormigoizko edo asfaltozko dagoen pabimentazio horizontalaren 
eraispena -bataz beste 20 cm- eta hondakinen kudeaketa (m2) 

14.5 40 580.00 € 

EraispenakEraispenakEraispenakEraispenak    

Hormigoizko edo harrizko hormen eraispena eta hondakinen 
kudeaketa (m3) 

27 15 405.00 € 

Lurzoruaren garbiketa eta bejetazioa kentzea (m2) 0.95 355 337.25 € 

Lurren Indusketa eta soberakinen kudeaketa (m3) 12.7 177 2,247.90 € 
Lurren Lurren Lurren Lurren 

mugimenduak eta mugimenduak eta mugimenduak eta mugimenduak eta 
Plataformaren Plataformaren Plataformaren Plataformaren 

egikaritzaegikaritzaegikaritzaegikaritza    Aukeratuko lurrarekin egindako plataforma, trinkotua (m3) 9.25 75 693.75 € 

Espaloi Berria edo espaloiaren handitzea, dagozkion zintarri 
berriak, oinarriaren egokitzea, hormigoizko 15 cm.ko oinarria, eta 
gaineko bukaerarekin, koloredun hormigoi fratasatuaz edo 
mikroasfaltoaz. Argiteria eta Instalakuntzen egokitzearen z.p. (m2) 

110 151 16,610.00 € 

Zebrabide berria, irisgarritasun legedira egokitua eta espaloiaren 
mailara altxatua (unitatea) 

5600 1 5,600.00 € 

Pabimentuaren indartzea: eraispena, saneatzea, berreraikitzea 60 227 13,620.00 € 

HirigintzaHirigintzaHirigintzaHirigintza    

Kale berriaren oinarria eta zoladura, T4 trafikorako, seinaleztapen 
horizontal eta bertikala, instalakuntza berriak, argiteria eta dauden 
instalakuntzen egokitzearekin (m2) 

72 355 25,560.00 € 

ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta 
osasunaosasunaosasunaosasuna    

kostuaren %3,5 3.5%   2,297.89 € 

KalitateaKalitateaKalitateaKalitatea    kostuaren %1,2 1.2%   808.46 € 

    EXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALA    68,760.25  68,760.25  68,760.25  68,760.25      

        

KONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTA        

GASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAK      13.00% 8,938.83 €   

IRABAZI IRABAZI IRABAZI IRABAZI 
INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA     

 6.00% 4,125.61 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 
17,183.19 

€ 
  

              30,247.63 € 
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ORDAINSARIORDAINSARIORDAINSARIORDAINSARI    
TEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAK    

        

ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA 
PROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUA    

 9.00% 6,188.42 €   

LANEN LANEN LANEN LANEN 
ZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZA    

 2.70% 1,856.53 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 1,689.44 €   

              9,734.39 € 

GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA 
ZONALDEAZONALDEAZONALDEAZONALDEA    

108,742.27 108,742.27 108,742.27 108,742.27 €€€€    

Guztira metroakGuztira metroakGuztira metroakGuztira metroak    840840840840       

Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2----kokokoko    129.46 129.46 129.46 129.46 €€€€       
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16. ANGULERI KALEA 

    PARTIDA 
Unitatearen 

kostua 
unitateak kostua 

EraispenakEraispenakEraispenakEraispenak    
Hormigoizko edo asfaltozko dagoen pabimentazio horizontalaren 
eraispena -bataz beste 20 cm- eta hondakinen kudeaketa (m2) 

14.5 40 580.00 € 

Espaloi Berria edo espaloiaren handitzea, dagozkion zintarri 
berriak, oinarriaren egokitzea, hormigoizko 15 cm.ko oinarria, eta 
gaineko bukaerarekin, koloredun hormigoi fratasatuaz edo 
mikroasfaltoaz. Argiteria eta Instalakuntzen egokitzearen z.p. (m2) 

110 138 15,180.00 € 

Oinezkoen gunearen handitzea edo urbanizazio berria, kostu 
ertainekoa, urbanizazio kostu ponderatua (instalakuntzak %15, 
altzaritza %10, eraispenak %10, zoladurak%30, beste hirigintzako 
elementuak %15, baratzak eta gainontzekoak %15) (m2) 

125 173 21,625.00 € 

Zebrabide berria, irisgarritasun legedira egokitua (unitatea) 3800 1 3,800.00 € 

Zebrabide berria, irisgarritasun legedira egokitua eta espaloiaren 
mailara altxatua (unitatea) 

5600 1 5,600.00 € 

Asfaltuaren azaleko berritzea eta seinaleztapen berria (m2) 27 267 7,209.00 € 

HirigintzaHirigintzaHirigintzaHirigintza    

Bizikletentzako egokitzea dagoen galtzadan, slurry gorriz, Gomazko 
banatzaileak eta seinaleztapenarekin (m2) 

42 236 9,912.00 € 

Bertako landaretzarekin eta ornamentuzko landaretzarekin 
egindako baratzeria (m2) 

57 15 855.00 € 

BaratzeriaBaratzeriaBaratzeriaBaratzeria    

Kanpotik ekarritako lur bejetalaren beteketa (bataz beste 30 zm) 
(m2) 

5.8 30 174.00 € 

ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta 
osasunaosasunaosasunaosasuna    

kostuaren %3,5 3.5%   2,272.73 € 

KalitateaKalitateaKalitateaKalitatea    kostuaren %1,2 1.2%   799.53 € 

    EXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALA    68,007.26  68,007.26  68,007.26  68,007.26      

        

          

KONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTA        

GASTU GASTU GASTU GASTU 
OROKORRAKOROKORRAKOROKORRAKOROKORRAK    

  13.00% 8,840.94 €   

IRABAZI IRABAZI IRABAZI IRABAZI 
INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA     

 6.00% 4,080.44 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 
16,995.01 

€ 
  

              29,916.39 € 
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ORDAINSARIORDAINSARIORDAINSARIORDAINSARI    
TEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAK    

        

ERAIKUNTERAIKUNTERAIKUNTERAIKUNTZA ZA ZA ZA 
PROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUA    

 9.00% 6,120.65 €   

LANEN LANEN LANEN LANEN 
ZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZA    

 2.70% 1,836.20 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 1,670.94 €   

              9,627.79 € 

GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA 
ZONALDEAZONALDEAZONALDEAZONALDEA    

107,551.44 107,551.44 107,551.44 107,551.44 €€€€    

Guztira metroakGuztira metroakGuztira metroakGuztira metroak    1655    

Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2----kokokoko    64.99 €    
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17. ERREBALE KALEA 

    PARTIDA 
Unitatearen 

kostua 
unitateak kostua 

EraispenakEraispenakEraispenakEraispenak    
Hormigoizko edo asfaltozko dagoen pabimentazio horizontalaren 
eraispena -bataz beste 20 cm- eta hondakinen kudeaketa (m2) 

14.5 8 116.00 € 

Lurzoruaren garbiketa eta bejetazioa kentzea (m2) 0.95 0 0.00 € 
Lurren Lurren Lurren Lurren 

mugimenduak eta mugimenduak eta mugimenduak eta mugimenduak eta 
Plataformaren Plataformaren Plataformaren Plataformaren 

egikaritzaegikaritzaegikaritzaegikaritza    
Lurren Indusketa eta soberakinen kudeaketa (m3) 12.7 8 101.60 € 

Espaloi Berria edo espaloiaren handitzea, dagozkion zintarri 
berriak, oinarriaren egokitzea, hormigoizko 15 cm.ko oinarria, eta 
gaineko bukaerarekin, koloredun hormigoi fratasatuaz edo 
mikroasfaltoaz. Argiteria eta Instalakuntzen egokitzearen z.p. (m2) 

110 27 2,970.00 € 

Zebrabide berria, irisgarritasun legedira egokitua eta espaloiaren 
mailara altxatua (unitatea) 

5600 1 5,600.00 € 

Asfaltoaren azaleko berritzea eta seinaleztapen berria (m2) 27 503 13,581.00 € 

HirigintzaHirigintzaHirigintzaHirigintza    

Bizikletentzat egokitzea dagoen galtzadan, slurry gorriz, Gomazko 
banatzaileak eta seinaleztapenarekin (m2) 

42 246 10,332.00 € 

Bertako landaretzarekin eta ornamentuzko landaretzarekin 
egindako baratzeria (m2) 

57 8 456.00 € 

BaratzeriaBaratzeriaBaratzeriaBaratzeria    

Kanpotik ekarritako lur bejetalaren beteketa (bataz beste 30 zm) 
(m2) 

5.8 16 92.80 € 

ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta 
osasunaosasunaosasunaosasuna    

kostuaren %3,5 3.5%   1,163.73 € 

KalitateaKalitateaKalitateaKalitatea    kostuaren %1,2 1.2%   411.57 € 

    EXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALA    34,824.69  34,824.69  34,824.69  34,824.69      

        

          

KONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTA        

GASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAK      13.00% 4,527.21 €   

IRABAZI IRABAZI IRABAZI IRABAZI 
INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA     

 6.00% 2,089.48 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 8,702.69 €   

              15,319.38 € 
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ORDAINSARI ORDAINSARI ORDAINSARI ORDAINSARI 
TEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAK    

        

ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA 
PROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUA    

 9.00% 3,134.22 €   

LANEN LANEN LANEN LANEN 
ZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZA    

 2.70% 940.27 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 855.64 €   

              4,930.13 € 

GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA 
ZONALDEAZONALDEAZONALDEAZONALDEA    

55,074.21 55,074.21 55,074.21 55,074.21 €€€€    

Guztira metroakGuztira metroakGuztira metroakGuztira metroak    1433143314331433       

Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2----kokokoko    38.43 38.43 38.43 38.43 €€€€       
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18. GOIKOELEXALDE 

    PARTIDA 
Unitatearen 

kostua 
unitateak kostua 

Espaloi Berria edo espaloiaren handitzea, dagozkion zintarri 
berriak, oinarriaren egokitzea, hormigoizko 15 cm.ko oinarria, eta 
gaineko bukaerarekin, koloredun hormigoi fratasatuaz edo 
mikroasfaltoaz. Argiteria eta Instalakuntzen egokitzearen z.p. (m2) 

110 40 4,400.00 € 

oinezkoen gunearen handitzea edo urbanizazio berria, tratamendu 
biguna edo kostu baxukoa, urbanizazio kostu ponderatua 
(instalakuntzak %25, altzaritza %10, eraispenak %10, 
zoladurak%20, beste hirigintzako elementuak %10, baratzak eta 
gainontzekoak %25) (m2) 

75 75 5,625.00 € 

Zebrabide berria, irisgarritasun legedira egokitua (unitatea) 3800 1 3,800.00 € 

Asfaltoaren azaleko berritzea eta seinaleztapen berria (m2) 27 260 7,020.00 € 

HirigintzaHirigintzaHirigintzaHirigintza    

Oinezkoentzat egokitzea dagoen galtzadan, slurry gorriz, Gomazko 
banatzaileak eta seinaleztapenarekin (m2) 

42 120 5,040.00 € 

Bertako landaretzarekin eta ornamentuzko landaretzarekin 
egindako baratzeria (m2) 

57 4 228.00 € 

BaratzeriaBaratzeriaBaratzeriaBaratzeria    

Kanpotik ekarritako lur bejetalaren beteketa (bataz beste 30 zm) 
(m2) 

5.8 14 81.20 € 

ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta ziurtasun eta 
osasunaosasunaosasunaosasuna    

kostuaren %3,5 3.5%   916.80 € 

KalitateaKalitateaKalitateaKalitatea    kostuaren %1,2 1.2%   325.33 € 

    EXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALAEXEKUTATZE MATERIALA    27,436.33  27,436.33  27,436.33  27,436.33      

        

          

KONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTAKONTRATISTA        

GASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAKGASTU OROKORRAK      13.00% 3,566.72 €   

IRABAZI IRABAZI IRABAZI IRABAZI 
INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA INDUSTRIALA     

 6.00% 1,646.18 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 6,856.34 €   

              12,069.24 € 
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ORDAORDAORDAORDAINSARIINSARIINSARIINSARI    
TEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAKTEKNIKOAK    

        

ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA 
PROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUAPROIEKTUA    

 9.00% 2,469.27 €   

LANEN LANEN LANEN LANEN 
ZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZAZUZENDARITZA    

 2.70% 740.78 €   

BEZBEZBEZBEZ     21.00% 674.11 €   

              3,884.16 € 

GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA 
ZONALDEAZONALDEAZONALDEAZONALDEA    

43,389.73 43,389.73 43,389.73 43,389.73 €€€€    

Guztira metroakGuztira metroakGuztira metroakGuztira metroak    610    

Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2Kostua/m2----kokokoko    71.13 €    

 

Hau da Larrabetzuren espazio publikoaren berrantolaketarako Plan bereziaren proposamena, “Larrabetzuko Larrabetzuko Larrabetzuko Larrabetzuko 
HAPOHAPOHAPOHAPO----an Mugikortasun jasangarria eta espazio publikorako planaan Mugikortasun jasangarria eta espazio publikorako planaan Mugikortasun jasangarria eta espazio publikorako planaan Mugikortasun jasangarria eta espazio publikorako plana” deritzona, 

Udalak aurrerantzean egin beharreko hirigintza lanak laburbiltzen dituena, eta hau horrela dela egiaztatzeko, 
zinatzen dute, 

Kimetz E. Munitxa     Hodei Zenikaonandia Otzerinjauregi 

 

Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniaria  Arkitektoa 
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PLANOEN AURKIBIDEA 

1. ANALISIA ETA DIAGNOSIA 

1.1. IBILGAILU MOTORIZATUA SAREA. din A3an. 

1.2. APARKALEKUAK. din A3an. 

1.2.1. APARKALEKUAK. 1 PLANOA. din A3an. 

1.2.2. APARKALEKUAK. 2 PLANOA. din A3an. 

1.2.3. APARKALEKUAK. 3 PLANOA. din A3an. 

1.2.4. APARKALEKUAK. 4 PLANOA. din A3an. 

1.3. GARRAIO PUBLIKOAREN SAREA. . din A3an. 

2. PROPOSAMENA 

2.1.  LARRABETZUKO URIA 1.din A1an. 1:500 

2.2.  LARRABETZUKO URIA 2.din A1an.1:500 

2.3.  LARRABETZUKO URIA.din A1an. 1:750 

2.4.  1 ZONALDEA. din A3an. 1:300 

2.5.  2 ZONALDEA. din A3an. 1:300 

2.6.  3 ZONALDEA. din A3an. 1:300 

2.7.  4 ZONALDEA. din A3an. 1:300 

2.8.  5 ZONALDEA. din A3an. 1:300 

2.9.  6a ZONALDEA. din A3an. 1:300 

2.10. 6b ZONALDEA. din A3an. 1:300 

2.11. 7 ZONALDEA. din A3an. 1:300 

2.12. 8 ZONALDEA. din A3an. 1:300 

2.13. 9 ZONALDEA. din A3an. 1:300 

2.14. 10 ZONALDEA. din A3an. 1:300 
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2.15. 11 ZONALDEA. din A3an. 1:300 

2.16. 12 ZONALDEA. din A3an. 1:300 

2.17. 13 ZONALDEA. din A3an. 1:300 

2.18. 14 ZONALDEA. din A3an. 1:300 

2.19. 15 ZONALDEA. din A3an. 1:300 

2.20. 16 ZONALDEA. din A3an. 1:300 

2.21. 17 ZONALDEA. din A3an. 1:300 

2.22. 18 ZONALDEA. din A3an. 1:300 

 

3. PROPOSAMENAREN ANALISIA 

3.1. IBILGAILU MOTORIZATUA SAREA. din A3an. 

3.2. APARKALEKUAK. din A3an. 

3.2.1. APARKALEKUAK. 1 PLANOA. din A3an. 

3.2.2. APARKALEKUAK. 2 PLANOA. din A3an. 

3.2.3. APARKALEKUAK. 3 PLANOA. din A3an. 

3.2.4. APARKALEKUAK. 4 PLANOA. din A3an. 

3.3. GARRAIO PUBLIKOAREN SAREA. din A3an. 

3.4. BIZIKLETA SAREA. din A3an. 

 

 


