
2011ko martxoaren 1eko 5/2011 FORU DEKRETUA, Gipuzkoako Foru Aldundiak 

sustatutako Gipuzkoako bide azpiegituren kudeaketa hobetzeko proba esperimentaletan 

parte hartzen duten erabiltzaileentzako deskontu bereziak ezartzekoa. 

BOG 7 Martxoa 2011  

2002ko urriaren 3ko 7/2002 Foru Arauaren bidez, bide azpiegiturak erabiltzeagatik Gipuzkoa osoan eskatzeko 

kanona sortu eta arautu zen, Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia SA foru sozietate publikoak bide 

azpiegituretan egingo dituen jarduerak finantzatzeko, hain zuzen.  

2010eko abenduaren 23ko 4/2010 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2011. urterako aurrekontu 

orokorrak onartzekoak, zortzigarren xedapen gehigarriaren lehen atalean dio mantendu egiten direla AP-8 eta AP-1 

autobideak Gipuzkoako zatian erabiltzeko kanonaren zenbatekoak (BEZa barne) eta AP-8 eta AP-1 Autobideetako 

Deskontu Planean erabiltzaileentzako ezarritako deskontu eta murrizketa gehigarriak, hain zuzen ere, 2010eko 

ekainaren 15eko 4/2010 Foru Dekretu-Arauak, AP-1 eta AP-8 autobideak Gipuzkoako zatian 2010eko uztailaren 

1etik aurrera erabiltzeko kanonak ezartzekoak, aurreikusitakoak.  

Era berean, aipatutako zortzigarren xedapen gehigarriak, bigarren atalean, Diputatuen Kontseiluari ahalmena 

ematen dio deskontu berezi bat onar dezan Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako Gipuzkoako bide azpiegituren 

kudeaketa hobetzeko proba esperimentaletan parte hartzen duten erabiltzaileentzat. Atal horretan bertan 

adierazten denez, «deskontu bereziak ezingo du izan xedapen gehigarri honen 1. atalean aipatutako kanonaren 

zenbatekoaren %10 baino gehiago, deskontuak eta murrizketa gehigarriak kenduta». 

Une honetan Gipuzkoako Foru Aldundia, Gipuzkoa Aurrera taldearen bitartez eta GAIA enpresa taldearekin 

elkarlanean, Mobility Lab pertsonen eta salgaien mugikortasunerako gizarte laborategiaren sorrera sustatzen ari 

da; laborategi horretan Gipuzkoa izango da soluzioak identifikatu, garatu, balidatu eta probatzeko plataforma, eta 

herritarrek parte hartzea nabaria izango dute ekosistema horretan. 

Ekimen horretako proiektuetako bat da IBILNET. Proiektu horren helburua da, ibilgailuen kokapenari, abiadurari eta 

dentsitateari buruzko datuak oinarri hartuta, errepideko eta hiri zonako garraioaren azpiegiturei lotutako 

errekurtsoak optimizatzea, eta zerbitzu berriak sortzea herritarrentzat eta bide azpiegituren erabilera 

iraunkorrarentzat. Errepideen erabileraren kudeaketa hobetu nahi da, herritarren parte hartzeaz baliatuz.  

IBILNET sentsore dinamikoen sare batean datza; sentsore dinamiko horiek ibilgailuetan jartzen dira, beren 

kokapenari, abiadurari eta desazelerazioari buruzko informazio anonimoa jasotze aldera. Datu horiek bide sareko 

azpiegituretara eta kudeaketa zentro batera bidaliko dira, eta han interpretatu eta informazio baliagarria atera 

ahal izango dute errepidearen egoerari buruz denbora errealean. Informazio hori ibilgailuen sentsoreetara bidaliko 

da bueltan. Hartara, gidariek azkarrago izango dute errepideen egoeraren berri, eta egoera bakoitzean erabilgarri 

izan ditzaketen aukerako bideren bat hartu ahal izango dute. 

Sistema aitzindaria da Europan, eta proiektu pilotua 2011. urtean zehar egingo da, Irun-Zarautz bidezatian.  

Proba pilotuaren arrakasta, neurri handi batean, bide erabiltzaileen parte hartze desinteresatuan datzanez, 

bidezkoa ikusi da erakunde sustatzaileon aldetik erantzukizuna partekatzea, kanonaren deskontu gehigarri bat 

ezarriz esperientzia pilotuan sartzen diren bidezatiak erabiltzen dituztenentzat.  

Horiek horrela, Bide Azpiegituretako foru diputatuak proposatuta, eta Diputatuen Kontseiluak gaurko bileran 
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eztabaidatu eta onartu ondoren, 

XEDATZEN DUT 

1. artikulua. Deskontu bereziak IBILNET proiektuan parte hartuko dutenentzat.  

Deskontua aplikatuko zaie AP-8 eta AP-1 Autobideetako Deskontu Planari atxikitako erabiltzaile izan eta IBILNET 

proiektuan parte hartuko dutenei, 2. artikuluan definitzen den eremuan joan-etorriak egin eta 4. artikuluan 

eskatzen diren baldintzak betetzen dituztenean. 

AP-8 eta AP-1 Autobideetako Deskontu Planari atxikitako erabiltzaile izango dira 2010eko ekainaren 15eko 4/2010 

Foru Dekretu-Arauak, AP-1 eta AP-8 autobideak Gipuzkoako zatian erabiltzeko kanonak ezartzekoak, 2. artikuluan 

halakotzat jotzen dituenak. 

2. artikulua. Eremua.  

Deskontuak aplikatuko dira IBILNET esperientzia pilotuak hartzen duen eremuan egiten diren joan-etorrietan; hau 

da, AP-8 eta AP-1 autobideetan, Irun eta Zarautz artean.  

Deskontuak aplikatzeko ordainleku baliozkoak hauek dira: Irun Barrera, Irun Mendebaldea, Oiartzun, Orio, Zarautz 

ekialdea eta Zarautz Barrera; azkenekoari dagokionez, soilik Zarautz eta Donostia artean. 

3. artikulua. Zenbatekoa.  

IBILNET proiektuan parte hartzeagatik deskontu berezi hauek egingo dira: 

4. artikulua. Baldintzak.  

1. artikuluan aipatu Deskontu Planari atxikita egoteaz gain, beste baldintza hauek ere bete beharko dira hemen 

ezarritako deskontuen onuradun izateko: 

1. IBILNET esperientzia pilotuaren eremuan egindako ibilbideetan erabiltzea IBILNET nodoa, deskontu 

eskubidearekin identifikatzeko eta ordaintzeko dispositibo telematikoarekin batera (TAG). 

2. IBILNET nodoa erabiltzea 2. artikuluan aipatutako eremuan, hilabete natural bakoitzetik %35eko 

egun naturaletan, gutxienez. 

5. artikulua. Aplikazioa.  

Deskontua aplikatuko da hilabetea bukatu eta gero, joan/etorria 24 h doiketaren ondoren eta bidaia kopuruaren 

arabera dagokion deskontua egin baino lehen. 

6. artikulua. Deskontuen indarraldia.  

Kanonaren ordainlekua Deskontua, ibilbideko
Zarautz E 0,17
Orio 0,14
Oiartzun 0,10
Irun M/O 0,14
Irun Barrera 0,20
Zarautz Barrera 0,17
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Deskontuak indarrean egongo dira esperientzia pilotua indarrean egoten den bitartean, hau da, 2011ko martxoaren 

1etik 2011ko irailaren 30era bitartean, non eta hori baino lehen berariaz indargabetzen ez diren.  

Amaierako xedapena Indarrean jartzea.  

Foru dekretu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean, eta 

eragina izango du 2011ko martxoaren 1etik aurrera. 
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