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AURKEZPENA

Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia 2014-2022, Gipuzkoako Bizikletaren Kontseiluaren batzarrak 2015eko martxoaren 24an onartu zuena, bizikleta bidezko mugikortasunaren arloan Foru Aldundi honen politika eta jarduera ildoak orientatzen dituen tresna da,
epe horretarako.
Horiek gauzatze aldera, Estrategiak urteko kudeaketa plana prestatzea aurreikusten du, bertan jasotzeko urtean zehar zabaldu
beharreko jarduera programen multzoa.
Era berean, emaitzak ebaluatzeko mekanismo gisa txosten bat idaztea finkatzen du. Txosten hori egiteko bi alderdi hartuko dira
oinarritzat: alde batetik, Estrategian finkatutako helburuetatik ondorioztatutako emaitzak –adierazle sistema batean jasoko baitira–, eta, bestetik, urteko kudeaketa planean aurreikusitako jardueren gauzatze maila.
Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuak ez zion aurkeztu Gipuzkoako Bizikletaren Kontseiluari 2020rako
kudeaketa plana, eta, horregatik, ezin izan da ebaluatu plan hori aurreikusitako moduan. Egoera hori konpontzeko, txosten hau
idatzi da, jakinarazteko, alde batetik, urte honetan Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuak arlo honetan
gauzatu dituen jarduera nagusiak. Jarraian, Gipuzkoako Bizikletaren Estrategian ezarritako adierazle sisteman lorturiko emaitzak
aztertu dira, ebaluatzeko eta horrela Estrategia honetako helburuetara zenbateraino egokitu diren kalkulatzeko. Ondorioz, ezarpen prozesuaren balorazio bat egin ahal izango da. Amaitzeko, azken atalean, lorturiko emaitzen balantze orokorra egin da, eta
aurreko urteetako emaitzekin parekatu dira, modu horretan, ikuspegi zabalagoa edukitzeko Estrategiaren ezarpen prozesu osoari
buruz. Era berean, antzemaniko gabeziak zuzentzeko gomendio batzuk egin dira.
Beharrezkoa da ohartaraztea txosten honetan agertzen diren bizikleta bideak eraikitzeko inbertsio batzuek Europako Batzordearen dirulaguntzak jaso ditzaketela, Eskualde Garapenerako Europako Funtsaren (EGEF) bidez. Laguntza horiek ez dute aurrekontu hau igotzen, baizik eta jada eginiko jarduerak finantzatzen dituzte.
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Beraz, ebaluazio txosten hau idatzi dugu (seigarren txostena da, 2015ean Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia indarrean jarri zenetik), Gipuzkoako Foru Aldundiak gai honen inguruan harturiko konpromisoa betetzeko.
Dokumentua Gipuzkoako Bizikletaren Kontseiluari igorri beharko zaio, hark aztertu eta irizpena eman dezan1.

1

Gipuzkoako Bizikletaren Kontseiluaren araudiak 4. artikuluan ezartzen du bere jarduera eremua Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia egin, garatu eta ebaluatzera mugatzen dela.
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2020an EGINIKO JARDUERAK EBALUATZEA

Jarraian, Gipuzkoako Foru Aldundiak 2020an bizikleta bidezko mugikortasunaren arloan egin dituen jarduerak aurkeztuko ditugu.
Guztira, 21 jarduera egin dira partzialki edo osorik, Gipuzkoako Bizikletaren Estrategian sar daitezkeenak, eta, arlo ekonomikoari
dagokionez, guztira 3.803.894 euroko2 gastua ekarri dute.
Informazio hori honela dago egituratuta: Gipuzkoako Bizikletaren Estrategiaren 11 ardatz estrategikoetan3 eta Estrategiak ardatz
horietako bakoitzean egitea aurreikusten dituen lan programetan. Hartara, ardatz bakoitzaren urteroko eboluzioa aztertu ahal
izango da, eta aurreko urteetan ateratako emaitzekin alderatu, aurrerapena aztertzeko.
Ohartarazi beharra dago txosten honetan aurkezten diren datu ekonomiko guztiek BEZa barne hartzen dutela.

2

Kopuru horretatik kanpo geratzen dira hauek: Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuan arlo honetara atxikiriko langileei dagokien gastua, bai eta
harekin loturiko eta Bide Azpiegituretako eta Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako departamentuetako langileei dagokiena ere.
3
Hemen hautatu diren programek Gipuzkoako Bizikletaren Estrategiak erabilitako zenbaketa jarraitzen dute, aurreko urteetan eginiko txostenekin konparatzeko eta hobeto
identifikatzeko. Horregatik, kasu batzuetan jauzi batzuk daude zenbaketa horretan, aldi berean ez delako gauzatu Estrategiaren indarraldiko zortzi urteetarako aurreikusitako programazio guztia.
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1. ARLOA: Azpiegiturak eta zerbitzuak

2.1.

Azpiegiturak eta zerbitzuak

1. Udal azpiegituren eta zerbitzuen sareak osatzea eta hobetzea
Programak

Eginiko jarduerak

Gauzaturiko aurrekontua

1.1 Udal azpiegiturak Udalei dirulaguntzak ematea, bizikleta
eta zerbitzuak sortze- bideak/oinezko bideak
eraikitzeko
ko programa
proiektuak idazteko edo bide horiek
eraiki, berritu eta hobetzeko proiektuak
gauzatzeko.

Informazio osagarria

123.494,26 € Andoain, Anoeta, Arrasate, Ezkio, Lazkao eta
Zumarragako udalek sustaturiko jarduerak lagundu dira diruz.

2. Foru azpiegituren eta zerbitzuen sareak osatzea eta hobetzea
Programak

Eginiko jarduerak

Gauzaturiko aurrekontua

2.1 Foru azpiegiturak Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sareeta zerbitzuak sortze- ko tarte berrietan inbertitzea:
ko programa
1. Azitain – Maltzaga (Eibar) tartea
eraikitzea4.

Informazio osagarria

2.977.655,32 € Azitain – Maltzaga tartea gauzatzeko lanak
2019an hasi ziren, eta 2020ko abenduan amaitu
ziren.

2. Lezoko Udalarekiko lankidetza hitzarmena ordaintzea, Lezo – Pasai

282.095,09 €

4 Jarduera hau Eskualde Garapenerako Europako Funtsak kofinantzatzen du, Euskadiko 2014-2020 aldirako EGEF Programa Eragilearen esparruan.
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Donibane bizikleta bidea eraikitzeko.
172.417,56 € Azitain – Maltzaga tartea.

3. Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru
Sarearekin loturiko laguntza teknikoak.
4. Beste gastu batzuk (desjabetzeak,
sasiak kentzeko lanak, etab.)

35.609,90 €

____

2.2 Foru sarea zain- 1. Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru
tzeko programa
Sarea zaintzeko lanak egitea; lan
horiek errepideak zaintzeko kontratu integraletan sartuta daude.
2. Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru
Sarea zaintzeko lanak egitea Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuak.

Ezin izan dugu informaziorik jaso Bide Azpiegituretako Departamentutik, atal honetan eginiko
gastuari buruz.

2.867,70 €

3. Elektrizitatearen kontsumoa eta
jabari publikoko ondasunak erabiltzeagatiko kanonak.

78.249,72 €
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2.3 Foru azpiegiturak 1. Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru
berritzeko eta hobeSareari jarraipena egitea: kontagaitzeko programa
luak mantentzea, datuak bidaltzea,
bateriak aldatzea.

8.433,70 €

2. Bizikletak nork berak konpontzeko
estazioak erosi eta instalatzea.

1.231,78 €
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2. ARLOA: Sustapena, kudeaketa eta erregulazioa
5.

Bizikleta turismorako eta naturara iristeko aukera bihurtzea

Programak

Eginiko jarduerak

Gauzaturiko aurrekontua

5.1 Nazioarteko bizi- EuroVelo sareari eta mugaz gaindiko
kleta sareak bultza- beste ekimen batzuei jarraipena eta
tzeko programa
laguntza ematea:

Informazio osagarria

1.000,00 € Espainiako estatuan EuroVelo proiektua nola ari
den gauzatzen aztertzeko, GFAk jarraipena egiten dihardu gaur egun ere, eta, gainera, 2017tik,
EuroVelo Koordinatzeko Zentro Nazionalean
dago sartuta.

1. Mugikortasuneko eta Garraioko
Zuzendaritza Nagusiak EuroVelo
sareari eginiko jarraipen ekintzekin
eta Conseil départemental des
Pyrénées Atlantiques erakundearekiko lankidetzarekin jarraitzea.

Mugaz gaindiko lankidetzari dagokionez, ikusi
9.6 programa.

5.2 Bizikleta barne 1. Naturako turismoari eta jasangarrihartzen duten turismo
tasunari buruzko jardunaldien VIII.
produktuak sustatzeedizioa sustatzea, «Aktibatu 2020».
ko programa

4.089,80 € Jardunaldi hauek 2020ko martxoaren 13an egin
ziren Tolosan, eta haietan turismo jasangarriarekin loturiko hainbat gai landu ziren, besteak
beste, turismoarekin duen lotura.

5.3 Bizikletaz natur
1. Bide berdeak leheneratzeko proiekgune eta esparruetara
tua eta berreskuratze plana.
joateko programa.
2. Antzinako Vasco-Navarro Trenbidearen bide berdea egokitzeko
proiektua.

15.590,85 €

15.851,00 €
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Bizikletaren eta mugikortasunaren gaineko pertzepzio soziala aldatzea
Programak

Eginiko jarduerak

Gauzaturiko aurrekontua

Informazio osagarria

9.3 Bizikleta susta- Ekimenak garatzea sustapenaren espatzeko programa
rru zabalean:
1.

«Bizikletaz» aldizkaria argitaratzea
eta banatzea.

6.326,92 € 2020an barrena, aldizkari honen zenbaki bat
argitaratu da, 12.000 alerekin.

2.

Bizikleten mekanikari eta elektrifikatzeari buruzko tailerrak.

1.085,88 € Pasaian eta Errenterian egin ziren, 2020ko Mugikortasunaren Europako Astearen esparruan.

3.

Bizikletak doan aztertzeko programa.

10.278,00 € Jarduera hau Donostia, Eibar, Errenteria, Irun,
Tolosa eta Zumarragako 7 saltokiren lankidetzarekin burutu zen; bizikleta doan aztertzeko eta
doitzeko eskaintza izan zen, Mugi txartela erakutsiz denda kolaboratzaile horietako edozeinetan.
Ondoren, parte-hartzaileen artean 100 euroko
hamalau bonu zozketatu ziren, bizikletako materiala erosteko.
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4.

9.6 Kanpoko lankidetzarako
programa,
mugikortasun jasangarriarekin eta bizikletarekin lotuta

Bizikleta sustatzeko
euskarriak

publizitate

12.185,35 €

Mugaz gaindiko bizikleta mugikortasunari buruzko EDERBIDEA proiektuan
programaturiko ekintzak gauzatzea:
•

11.492,03 € Jardunaldi hau Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatu zuen, Cristina Enea Fundazioarekin lankidetzan. Helburua zen bigarren eskuko bizikleten
edo utzitako bizikleten birziklapenean eta konponketan lan egiten duten Gipuzkoa, Nafarroa
eta Pirinio Atlantikoetako erakundeak biltzea,
elkarrekin batera lankidetzarako balizko formulak bilatzeko.

Bir-Ziklatu: Mugaz gaindiko jardunaldia bizikletak birziklatu eta konpontzeari buruz.

Bertan parte hartu zuten 26 pertsonak (17 Gipuzkoakoak, 5 Nafarroakoak eta 4 Pirinio Atlantikokoak).
Partaidetza Bizikletaren aldeko Hirien
Sarean eta «Cities and Regions for
Cyclist» sarean.

11.

6.000,00 €

Bizikletaren politika kudeatzeko tresnak sendotzea edo sortzea
Programak

11.1 Gipuzkoako Bizikletaren
Kontseilua
dinamizatzeko
programa

Eginiko jarduerak

Gauzaturiko aurrekontua

2016an hasitako dinamikarekin jarrai- Ez du gasturik sortzen.
tzea. Dinamika horren helburua da
hezkuntza, informazio, komunikazio
eta turismoaren arloetan eragitea.
-11-
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11.2 Gipuzkoako Bizi- Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sare- Ez du gasturik sortzen.
kletaren
Behatokia ko txirrindularien eta oinezkoen zirkudinamizatzeko
pro- lazioa aztertzeko lanetan jarraitzea:
grama
Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sareko txirrindularien eta oinezkoen zirkulazioari dagokionez, kontagailu automatikoen sareko datuak ustiatzeko
txostena.

2020an, Gipuzkoako Bizikletaren Behatokiak 2
txosten idatzi ditu:
• Joan-etorrien bolumenaren eboluzio orokorra
Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarean
(2020).
• Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea garatzeari buruzko jarraipen txostena
(2014 – 2020).

Zikloteka Gipuzkoako Bizikletaren Dokumentazio Zentroaren zuzendaritza
eta finantzaketa.

20.000,00 € Urteko memoria egin da, Zentro honek eginiko
jarduera guztia biltzen eta ebaluatzen duena.
Zentroa Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Cristina
Enea Fundazioak batera kudeatzen dute.

Presazko jardueren plan integral bat
idaztea, txirrindularien eta oinezkoen
mugikortasuna sustatzeko pandemiaren testuinguruan.

17.938,25 €
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BIZIKLETAREN ESTRATEGIA EBALUATZEKO ADIERAZLE SISTEMA

Adierazi moduan, Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia ebaluatzeko adierazle sistema bat dago, Estrategiak berak ezarrita. Adierazle horiek Estrategiako helburuen ondorioz sortzen dira.
Atal honetan, adierazle bakoitzean lorturiko emaitzak aztertuko ditugu, eta, hala badagokio, hasieran planifikaturikoarekiko izan
duten desbideratzea. Era berean, Gipuzkoako Bizikletaren Estrategiak ezartzen dituen helburuekin lotuta, helburu horietara zenbateraino egokitzen diren kalkulatuko dugu, horrela ezarpen prozesua modu arrazoituan baloratu ahal izateko.
Aurretik, aipatu behar dugu honakoa: Gipuzkoako Bizikletaren Estrategiaren lehenengo ebaluazio txostenean (2015. urteari dagokionean) frogatu zen ezin izan zela informaziorik eskuratu adierazleen herena baino gehiagori buruz, datuak ez zirelako eskuragarriak, edo hainbat urtean behin argitaratzen zirelako.
Horrenbestez, txosten honetan soilik aztertuko ditugu emaitzak dituzten adierazleak, baina jatorrizko multzoaren zenbaketa
errespetatuko dugu, hobeto identifikatu ahal izateko eta hobeto konparatzeko aurreko urteetan argitaraturiko txostenekin eta
etorkizunean egingo direnekin.
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Mugikortasun helburu orokorrei lotutako adierazleak

1. helburua
Gipuzkoako joan-etorrien banaketan, bizikletaren ehunekoa igotzea, % 4-5era arte, 2011ko % 2,4koaren aldean, oinez edo taldeko garraioan egiten
diren joan-etorrien kopuruari eutsiz.
Jarraipen adierazleak

Emaitzak

1.1 Bizikletan eginiko joan-etorrien ehunekoa, joan-etorri guztiekin konparatuta.

Barneko joan-etorrien % 2,5 (2016an)5

1.2 Lehen beste garraiobide batzuetan egiten ziren eta orain bizikletaz egiten diren
joan-etorri berrien ehunekoa (garraiobide bakoitzari dagokionez)

Datuak ez daude eskuragarri.

Balorazioa
1. 2011 eta 2016 bitartean, Gipuzkoan bizikletaz eginiko joan-etorrien ehunekoa hamarren bat igo zen barneko joan-etorri guztiak aintzat hartuta. Hori
horrela, pixkanaka aurrera joan zen 2007an hasiriko goranzko joera, orduan joan-etorri horiek % 1,3 baitziren garraio moduen banaketari dagokionez.
Gipuzkoako bizikleta bidezko joan-etorrien ehunekoa EAEko batez bestekoa (% 2,2) baino handixeagoa izan zen 2016an, non joan-etorri horiek %
26 igo baitziren 2011 eta 2016 artean. Araban ehuneko hori % 6,8koa izan zen, eta Bizkaian % 0,6koa.
Nabarmena da Gipuzkoako lurralde osoan bizikleta bidezko mugikortasunak izan duen igoera txiki horrek desberdintasun handiak agertzen dituela
udalerrien arabera. Hori da Zarautz, Tolosa eta Donostiaren kasua, adibidez (Donostiaren kasuan, bizikleta bidezko mugikortasuna garraio moduen
banaketaren % 4,2koa izan zen 2016an6, eta 2011 eta 2018 bitartean % 37,9 igo zen7). Herri horietan, txirrindularitza dezente normalizatzen ari da
eguneroko bizitzan.

5

Iturria: «Euskal Autonomia Erkidegoko mugikortasunaren azterketa. 2016». Azpiegituretako eta Garapen Ekonomikorako Departamentua. Eusko Jaurlaritza, 2017. Ez
dago data horren ondorengo informaziorik.
6
Ídem.
-14-

EB/iri

Int.10-B/2021

Ezingo dira jakin adierazle honen emaitza berriak EAEko mugikortasunari buruzko hurrengo azterketa argitaratzen den arte; 2022an argitaratu beharko litzateke. Horri dagokionez, gutxi gorabeherako zenbaketa bat egiten lagundu diezaguketen datu bakarrak Donostiako Bizikletaren Behatokiaren 2018. urteari dagokion Memoriak8 ematen dizkigunak dira, eta, era berean, Gipuzkoako Bizikletaren Behatokiak urtero ematen dituen datuak:
-

Donostiako Bizikletaren Behatokiak eskaintzen dituen datuak (nahiz eta hiri bateko bizikleta bidezko mugikortasunari dagozkion datuak diren,
eta bizikletaren erabilerari buruzko ezarpena eta eboluzioa ezin diren Lurralde osora orokortu) interesgarriak izan daitezke; izan ere, datu horiek
hiriko joan-etorriei buruzkoak dira (bizikleta bidezko mugikortasunean gehien izaten diren joan-etorriak9), eta, gainera, Gipuzkoako populazioaren laurdena bizi den hiri batean egiten dira joan-etorri horiek.

-

Bere aldetik, Gipuzkoako Bizikletaren Behatokiak urteko zenbaketak egiten ditu, Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sareko hiri arteko bizikleta
mugikortasunaren berri emateko. Ez zaigu egokia iruditzen haren eboluzio datuak (% 25 baino handiagoak diren urteko igoerak 2018tik aurrera)
Gipuzkoako bizikleta bidezko mugikortasun osora estrapolatzea10, izan ere, hiri arteko joan-etorriei dagozkie soilik, 3 km baino gehiagokoei11,
eta horiek gutxiengoak dira12 bizikleta bidezko mugikortasun osoari dagokionez.

Hori horrela, % 2,5eko datutik abiatuta (Gipuzkoako garraio moduaren banaketan bizikletaren ehunekoa 2016an), eta gutxi gorabeherako erreferentzia gisa harturik bizikletaren erabileraren eboluzioa Donostian 2017an eta 2018an (urteko igoerak % 1,5 eta % 2,6koak dira, hurrenez hurren), eta
pentsatuagatik ere Gipuzkoan ere nabarmen igo dela bizikletaren erabilera 2020an, pandemiaren eraginez13, uste dugu nekez lortuko dela 2022an
Bizikletaren Estrategiak ezarritako % 4-5eko helburua.
2.

Beste baldintzari dagokionez (alegia, lortu nahi den bizikleten joan-etorrien igoera ez izatea oinez edo taldeko garraioan egiten diren joan-etorriak
murriztearen ordainetan), ditugun azken datuek hau adierazten dute: helburu hori bete da oinezkoei dagokienez, izan ere, 2011tik 2016ra bitartean,

7

Donostiako Bizikletaren Behatokia (2019): «Donostiako Bizikletaren Behatokiaren Memoria. 2018». Memoria hau da erakunde honek argitaraturiko azkena.
Ídem.
9
Gipuzkoako bizikleta bidezko joan-etorrien % 68, 3 km baino distantzia txikiagokoak ziren. Iturria: Siadeco (2014): «Gipuzkoan bizikleta garraiobide gisa erabiltzeari
buruzko ikerketa soziologikoa». Mugikortasuneko eta Bide Azpiegituretako Departamentua. Gipuzkoako Foru Aldundia.
10
Kontuan izan zer desberdintasun handia dagoen Gipuzkoan, bizikleten joan-etorrien eboluzioan, hiri eremuetan eta hiri arteko eremuetan: 2018an, Oinarrizko Foru Sarean % 29,6 igo zen bizikleten joan-etorriaren bolumena 2017arekiko; Donostian, igoera % 2,6koa izan zen, 11 aldiz txikiagoa.
11
Oinarrizko Foru Sareko bizikleten joan-etorrien % 93, 3 km baino distantzia handiagokoak ziren, eta probintzia osoan, berriz, horiek % 32 ziren soilik. Iturria: Deitel
(2019): «Gipuzkoako foru sareko bizikleta bideen erabilerari buruzko azterketa, 2019». Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua. Gipuzkoako Foru
Aldundia.
12
Ikus 9. oharra.
13
Kalkulatzen da Europar Batasunean bizikleten joan-etorrien urteko bolumena % 8 igo zela, batez besteko, 2020an. Iturria: Eco-Counter (2021): «Retour sur le "boom du
vélo" en 2020 - avec des données !».
8
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joan-etorrien % 45,2tik % 46,4ra igaro ziren, baina ez da bete bigarren kasuan, izan ere, garraio publikoa % 10,8tik % 9,7ra jaitsi zen.

3. helburua
Herrien arteko joan-etorri aktiboak (oinezkoak eta bizikleta bidezkoak) areagotzea.
Jarraipen adierazleak

Emaitzak

3.1 Erabiltzaile kopurua Oinarrizko Foru Sarean
jarraipena egiten den tarteetan. Urtean eta
laurtekoan izaniko aldaketa.

•
•
•

7.937.884 joan-etorri.
Urtean izaniko aldaketa: + % 14,2
Laurtekoan izaniko aldaketa: + % 100,8

3.2 Txirrindularien kopurua eta ehunekoa Oinarrizko Foru Sarean jarraipena egiten den tarteetan. Urtean eta laurtekoan izaniko aldaketa.

•
•
•
•

1.990.453 joan-etorri bizikletaz.
Eginiko joan-etorri guztien % 25,1.
Urtean izaniko aldaketa: + % 31,3
Laurtekoan izaniko aldaketa: + %113,8

Balorazioa ☺
1. 2020an, ia 8 milioi joan-etorri egin dira, oinezkoen eta txirrindularien artean, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarean, orain arte lortu
den kopururik handiena. Konparatzeko, joan-etorrien bolumen hori Lurraldebusen 2020an guztira ibilitako bidaiarien % 51,3 da.
Oinarrizko Foru Sareko oinezkoen eta txirrindularien joan-etorrien bolumenaren urteko eboluzioa positiboa izan da, eta % 14,2 igo da, hau da,
2019an baino 0,98 milioi gehiago izan dira. Gauza bera esan behar da laurtekoaren eboluzioari buruz, % 100,8 igo baita, hau da, 3,98 milioi bidaia
baino gehiago 2017arekin parekatuta.
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Laurtekoan barrena igoera handi hori azaltzen duen faktorea da 2018an 10 kontagailu berri sartu zirela, eta 10 horiek gehitu zitzaizkiela oinezkoen
eta bizikleten aforalekuen foru sarean lehen ziren 19 kontagailuei. Hori horrela, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Foru Sarean egiten diren oinezkoen eta
txirrindularien joan-etorri ia guztiak automatikoki kontrolatzen dira. Bestalde, igoera hori 2017an hasitako goranzko joerarekin dago lotuta, eta oinezkoei nahiz txirrindulariei eragiten die joera horrek. Eta, era berean, uste dugu 2020ko pandemiak eraginiko mugikortasun ohituren aldaketaren ondorio ere badela; hasieran behintzat, kotxearen erabilera murriztu da, eta, maila handiagoan, garraio publikoan eginiko bidaiak. Horren eraginez, bizikletaren erabilera eta oinez ibiltzea igo egin dira, beste pertsonekiko harreman fisikoa hobekien murrizten duten garraio modalitateak baitira, eta,
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gainera, sozialki higienikoagoak eta osasungarriagoak direla irizten da. Hori horrela izan da, gainera, 2020ko martxoan eta apirilean oinezkoen eta
txirrindularien mugimenduak izugarri murriztu ziren arren (- % 53 eta - % 89, hurrenez hurren), 2019an hilabete horietan erregistraturikoekin alderatuta.
2. Oinarrizko Foru Sareko txirrindularien joan-etorriak igoera handia izan du: bai azken urtean, inoiz izan den urteko igoerarik handiena (% 31,3) izan
delako, ia-ia 2 milioi bidaia zenbatuz, bai laurtekoan barrena, % 113,8ko igoera izan delako. Bizikletaz eginiko bidaia kopuruaren igoera nabarmen
honek, bere aldetik, oinezkoen-txirrindularien joan-etorrietan bere garrantzia igotzea dakar, eta % 25,1 ordezkatzen du jada, orain arte lorturiko zenbateko maximoa.

Amaitzeko, Oinarrizko Foru Sarean zenbaturiko datuak baloratzerakoan, kontuan izan behar da ikusten diren txirrindularien joan-etorrien intentsitateak
lotura duela hauekin: mugikortasuna osatzen duen gainerako aldagaien eboluzioa, bizikletan ibiltzeko baldintzak (bideen sare lasaiak egotea eta/edo
bizikleta bideetan oinarrizko babesak egotea, bizikletak aparkatzeko nahiko ekipamendu egotea, bizikleta eta garraio publikoaren arteko intermodalitate
egokia, etab.), eta motordun ibilgailuen joan-etorrien bolumena eta abiadura sare honek lotzen dituen udalerrietan.
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Azpiegitura helburuei lotutako adierazleak

4. helburua
Bizikletarako eta trafikoa moteltzeko hiri azpiegiturak osatzea Gipuzkoako udalerrietatik % 50etan.
Jarraipen adierazleak

Emaitzak

4.1 Bizikletarako hiri azpiegiturak egin dituzten edota beren eskumeneko bideetan
trafikoa moteltzeko neurriak finkatu dituzten Gipuzkoako udalerrien ehunekoa.

53 udalerri (% 59,6) (2015eko datua).

4.2 Oinarrizko Tokiko Sarean egindako bizikleta bideen/oinezko bideen luzera eta
ehunekoa, guztira eta ibilbideka zehaztuta.

IBILBIDEA

Luzera
(km)

%
Gauzatze %

1. ibilbidea: Donostia – Irun

28,7

% 70,6

2. ibilbidea: Donostia – Mutriku

17,5

% 59,0

3. ibilbidea: Donostia – Beasain

25,3

% 73,0

4. ibilbidea: Debarroa

11,7

% 61,2

5. ibilbidea: Urola Bailara

8,0

% 82,7

6. ibilbidea: Bergara – Beasain

2,4

% 75,2

7. ibilbidea: Bidasoa Bailara

4,4

% 100,0

8. ibilbidea: Leitzaran Bailara

2,9

% 100,0

9. ibilbidea: Ego Bailara
Guztira

0,0

% 0,0

100,9

% 67,4

Balorazioa ☺
Bizikletaren Estrategiaren helburu hau erdietsita dago. Izan ere, alde batetik, udalerrien % 60k hiri azpiegiturak dituzte bizikletetarako (beraz, ezarritako
helburua 10 ehuneko puntutan gainditu da); eta, beste aldetik, oinarrizko tokiko sareen gauzatze maila, Bizikleta Bideen Lurralde Plan Sektorialean aurreikusitakoari erreparatuta, % 67,4koa da jada (hau da, ehuneko 1,6 puntu igo da, 2019ko datuekin alderatuta).
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5. helburua
Bizikleta Bideen Foru Sarea aurreikusitako luzera osoaren % 80raino osatzea, egungo sarea bikoizteko.
Jarraipen adierazleak

Emaitzak

5.1 Oinarrizko Sarean egindako bizikleta bideen/oinezko bideen luzera, guztira eta
ibilbideka zehaztuta.

IBILBIDEA

Luzera (km)

1. ibilbidea: Donostia – Irun

31,6

2. ibilbidea: Donostia – Mutriku

26,2

3. ibilbidea: Donostia – Beasain

59,9

4. ibilbidea: Debarroa

36,0

5. ibilbidea: Urola Bailara

38,1

6. ibilbidea: Bergara – Beasain

6,4

7. ibilbidea: Bidasoa Bailara

10,5

8. ibilbidea: Leitzaran Bailara

22,3

9. ibilbidea: Ego Bailara

1,5

Guztira

5.2 Oinarrizko Foru Sarean egindako bizikleta bideen/oinezko bideen luzera eta
ehunekoa, guztira eta ibilbideka zehaztuta.

232,6
IBILBIDEA

%
Gauzatze %

1.ibilbidea: Donostia – Irun

2,9

% 23,5

2. ibilbidea: Donostia – Mutriku

8,7

% 32,1

3. ibilbidea: Donostia – Beasain

34,7

% 66,4

4. ibilbidea: Debarroa

24,3

% 46,2

5. ibilbidea: Urola Bailara

30,1

% 118,9

6. ibilbidea: Bergara – Beasain

4,0

% 15,0

7. ibilbidea: Bidasoa Bailara

6,2

% 100,0

8. ibilbidea: Leitzaran Bailara

19,4

% 100,0

1,5

% 100,0

131,8

% 59,0

9. ibilbidea: Ego Bailara
Guztira
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5.3 Egungo Oinarrizko Foru Sarearen luzerak laurteko bakoitzerako planifikatutako
Sarearekiko izandako desbideratzea.

% -40,9
(bigarren laurtekoari dagokionez; laurteko hau 2021ean amaitzen
da)

Balorazioa
1. 2020an, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen luzera 232,6 km-koa izan zen, 2019an baino 6,5 km gehiago.
Zenbateko horrek % 62,4ko gauzatze maila ordezkatzen du, GBBLPSk bere programazioko bi laurtekoak amaitzean (2021) aurreikusitako Oinarrizko Sarearen luzera osoari dagokionez14. Beraz, epe horretarako, eta GBBLPSren berrikuspenera arte atzeraturiko tarteak kenduta15, Oinarrizko Foru Sarean bizikleta bide berrien 140,2 km falta dira gauzatzeko.

2. GBBLPSk aurreikusten zuen programazioko bigarren laurtekoa amaitzean (2021. urtea) Oinarrizko Foru Sareak 223,1 km-ko luzera izango zuela.
2020ko luzera 131,8 km-koa izan da, beraz, desbideratzea % 59,1ekoa da gaur egun.
Oso-osorik gauzatu dira, programazioko bigarren laurtekoa amaitu baino lehen, planifikaturiko 9 ibilbidetako 4ri dagozkien Oinarrizko Foru Sareko
tarteak:
−

Azpimarratzekoa da 5. ibilbidea (Urola Bailara), % 119ko gauzatzeko mailarekin, 4,8 km osagarri eraiki baitira, hasieran programaturiko 25,3 kilometroez gain.

−

7.eta 8. ibilbideei dagozkien foru tarteak (Bidasoa Bailara eta Leitzaran Bailara) erabat gauzatuta zeuden GBBLPSren onarpena baino lehen.

−

9. ibilbideari dagokion foru sareko tartea (Ego Bailara) osorik eraiki da, eta 2020an zerbitzua ematen hasi da.

Adierazi behar da 6. ibilbideak (Bergara – Beasain) eta 1. ibilbideak (Donostia – Irun) gauzatze maila txikiak dituztela (% 15 eta % 23,5, hurrenez hurren). Era berean, orokorrean nabarmentzekoa da garapenean dituzten gabeziak 4. ibilbideak (Debarroa, -28,3 km) eta 6. ibilbideak (Bergara – Beasain, -22,5 km).

14

Gauzatze maila kalkulatzeko, amaierako luzera osotik (439,3 km) kendu egin dira GBBLPSren berrikuspenera arte atzeraturiko tarteak (66,5 km).
GBBLPSren berrikuspenera arte atzeraturiko 18 tarteetatik 5 partzialki edo erabat gauzatu dira. Oraindik gauzatu gabeko atzeraturiko tarteen luzera 56,2 km-koa da
guztira.
15
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6. helburua
Egun dauden bizikleta bideetan mantentze eta eraberritze lanak egitea, egungo funtzionalitateari euts diezaioten edo hura hobetu dezaten.
Jarraipen adierazleak

Emaitzak

6.1 Zaintze eta jarraipen protokoloa duten Oinarrizko Foru Sareko bizikleta bideen/oinezko bideen luzerak, guztira eta ibilbideka zehaztuta.

IBILBIDEA

Luzera (km)

1. ibilbidea: Donostia – Irun

2,9

2. ibilbidea: Donostia – Mutriku

8,7

3. ibilbidea: Donostia – Beasain

34,7

4. ibilbidea: Debarroa

24,3

5. ibilbidea: Urola Bailara

30,1

6. ibilbidea: Bergara – Beasain

4,0

7. ibilbidea: Bidasoa Bailara

6,2

8. ibilbidea: Leitzaran Bailara

19,4

9. ibilbidea: Ego Bailara
Guztira

1,5
131,8

Balorazioa ☺
Gaur egun jardunean dauden Oinarrizko Foru Sareko 131,8 kilometroen zaintze eta jarraipen lanak egiten ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak.
Bide Azpiegituretako Departamentua da lan horiek egiteko arduradun nagusia, 8. ibilbideari dagozkion 19,4 km-ak salbu (Leitzaren Bailara)16. Horien
kudeaketa eta zaintze lanak Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuari dagozkio.

16

Antzinako trenbide plataforma bat da. Oinezko eta txirrindulariez gain, gune honetan gauzatzen den basoak ustiatzeari loturiko motordun ibilgailu astunek erabiltzen
dute.
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Zerbitzuekin zerikusia duten helburuekin lotutako adierazleak

8. helburua
Sareak sortzea Gipuzkoako esparruan, eskaini ahal izateko alokairu zerbitzuak, bizikleta erregistroak eta lapurreten kontrako sistemak, konponketa zerbitzuak, bizikletarekin lotutako informazioa trukatzekoak, eta abar.
Jarraipen adierazleak

Emaitzak

8.1 Sare horiek izatea (Bai / Ez).

Ez

Balorazioa
Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuak ez zuen programatu 2020an, ezta aurreko urteetan ere, helburu honekin loturiko inongo
ekintzarik. Era berean, beste erakunde publiko edo pribatu batzuetan ere ez da antzeko ekimenik sortu, dakigunaren arabera.
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Helburu politikoekin lotutako adierazleak

11. helburua
Bizikletaren Kontseilua administrazioen ekimenak koordinatzeko eta bizikletarekin lotutako informazioa trukatzeko espazio bihurtzea.
Jarraipen adierazleak

Emaitzak

11.1 Bai / Ez
(Adierazle hau zehazteko, Kontseiluaren jardueren deskripzioa eta ebaluazioa behar da).

Ez.

Balorazioa
Gipuzkoako Bizikletaren Kontseiluak (GBK) 2014-2015 bitartean gogoeta prozesu bat egin zuen, berregituratzeko eta berrindartzeko. Izan ere, jakinaren
gainean zeuden beraien funtzionamendu dinamikaren oinarria zela, ia bakarrik, bere kideei informazioa ematea Gipuzkoako Foru Aldundiak bizikleta
bidezko mugikortasunaren arloan egiten zituen jardueren inguruan. Bat etorri ziren honetan: Araudiak GBKri esleituriko gainerako berariazko eginkizunak ahaztu egin zirela, eta, ondorioz, horrek kideen artean interes eta motibazio falta eragin zezakeela. Horrela, arriskuan jar zitekeen aholkularitza organo gisa zuen etorkizuna.
Eginiko gogoetaren ondorioz, GBKren balorazio positiboa ondorioztatu zen: erakunde hori bizikleta bidezko mugikortasunaren arloko eragile nagusiak
biltzen dituen erakundetzat jo zen, haien arteko topaketak eta komunikazioa ahalbidetuz; era berean, potentzial handia esleitu zitzaion. Helburuak ziren
erakundea foro dinamikoagoa eta eragileagoa bihurtzea, arlo honetan eztabaidatu eta proposamenak egingo zituena eta bertako kideen partaidetza
sustatuko zuena. Horregatik, baliabide egokiak eman behar zitzaizkiola iritzi zen, denboran iraun zezan eta hobetu zedin, eta tokiko eta eskualdeko ekintzak koordinatu eta eragiteko gaitasuna izan behar zuela iritzi zen. Zehazki esateko, 6 lan esparru zehaztu ziren erakundearen arreta gune gisa, eta,
horiek, zegozkien lan batzordeak sortuko zituzketen. Era berean, GBKren osaketa berritzea eta herritarren foroa sortzea proposatu zen.
Horri dagokionez, gogorarazi behar da Bizikletaren Estrategiak GBK dinamizatzeko proposatzen zuela aipaturikoen antzeko jarduerak egitea, adibidez,
hauek: lan batzordeak sortzea bizikletaren politikari buruzko alderdi jakinen inguruan; batzorde iraunkorra sortzea (GBKren lana errazteko, osoko bilkuren deialdiez gaindi, eta ekindako lanak jakinarazteko, adosturiko biurteko kudeaketa programa baten arabera); eginkizunetarako baliabideak esleitzea,
bai idazkaritzako lanetarako bai batzorde iraunkorraren eta lan taldeen lanetarako, etab.
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Orain arte ez da egin horietako proposamen bakar bat ere.
2016ko urtarrilean, GFAk proposamen bat aurkeztu zion GBKri, alegia, lan talde bat sortzea bere barnean, interesa zuten udalekin, eskualde agentziekin
eta gainerako eragileekin. Lan talde horren helburua izango zen helburu komun batzuk adostea hezkuntzaren, informazioaren, komunikazioaren eta
turismoaren arloan, hauek lortze aldera:
−
−
−
−
−

Gipuzkoan bizikletaren kultura sustatzearen arloan egiten den lanari balioa ematea eta ikusaraztea;
metaturiko ezagupen teknikoa trukatzea;
sortzen ari den enpleguaren berri ematea;
egungo bizikletaren azpiegiturek eta egokitutako inguruneek eskaintzen dituzten jarduera aukerak agerian jartzea;
bizikletak baliabide eta turismo erakargarritasun gisa dituen aukerak sustatzea.

Lan talde hori ez zen eratu, eta GBKren saioetan jarraituriko dinamikaren oinarri izatean jarraitu du, batez ere, informazioa ematea GFAk eginiko jarduerei buruz.
Ondorioz, ondorioztatzen dugu ez dela lortu helburu estrategikoa, hau da, GBK administrazioen ekimenak koordinatzeko eta bizikletarekin loturiko informazioa trukatzeko espazio bihurtzea.
Bestalde, Gipuzkoako Bizikletaren Kontseiluaren Erregelamenduan ezarritako bileren dinamikak (urtean 2 bilera gutxienez) ibilbide aldakorra izan du
denboran barrena:
−
−
−
−
−

2015ean bilera bat egin zen aurreko legealdian, eta bigarrena 2016ko urtarrilera atzeratu zen, foru gobernua aldatu berria zelako.
2016an bi ohiko bilera egin ziren (2017an bezala), eta, horrez gain, 2015ean atzeraturikoa egin zen.
2018an bilera bat izan zen.
2019an ez zen bilerarik izan.
2020an bi bilera egin ziren; formatu telematikoan egin ziren, pandemiaren eraginez.
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12. helburua
Gipuzkoako Bizikletaren Behatokia garatzea, bizikleta bidezko mugikortasuna ezagutzeko oinarrizko tresna gisa.
Jarraipen adierazleak

Emaitzak

12.1 Bai / Ez
(Adierazle hau zehazteko, Behatokiaren jardueren deskripzioa eta ebaluazioa behar da).

Bai.

Balorazioa ☺
2020an barrena, Gipuzkoako Bizikletaren Behatokiak jarraitu egin du Lurralde honetan Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarearen erabileraren eta bizikleta bidezko mugikortasunaren jarraipen lanak egiten.
Gipuzkoako Bizikletaren Behatokiaren helburu nagusiak hauek dira:
-

Aztertzea zenbat, noiz, nola eta zer helbururekin erabiltzen duten Oinarrizko Foru Sarea txirrindulariek eta oinezkoek.
Aztertzea Oinarrizko Foru Sarearen erabilera baldintzatzen duten faktoreak.
Jasotzea eta bideratzea Sarearen erabiltzaileen iritziak, balorazioak eta eskariak.
Informazio erabilgarria eskuratzea, Oinarrizko Foru Sarea planifikatu eta kudeatzearen inguruko erabakiak hartzea optimizatzeko.

Horretarako, Behatokiak oinezkoen eta bizikleten aforaleku automatikoen sarea dauka (gaur egun 29 kontagailurekin), eta etengabe ematen dituzte datuak bertan egiten diren joan-etorriei buruz.
Informazio hori garrantzitsua da, izan ere, Sare honetan egiten diren joan-etorriei buruzko ezagutza zehatza eskaintzen du, eta, era berean, denboran
izaniko garapenari buruzko kontrola ahalbidetzen du. Hori horrela, eskuraturiko datuak funtsezkoak dira bide bakoitzaren erabiltzaile motak eta tarte
bakoitzaren bokazioa aztertzeko, bai eta Oinarrizko Foru Sarearen plangintza eta zaintze lanak neurtzeko ere.
Gainera, informazio hori ezinbestekoa da hauetarako ere: alde batetik, ezagutzeko Oinarrizko Foru Sareko tarte berriak jardunean jartzeak zer eragin
duen oinezkoen eta txirrindularien mugikortasuna sustatzean; eta, beste aldetik, gizarteari ezagutarazteko bizikleta bideen azpiegiturak eraikitzeko eginiko inbertsioek onura handia sortzen dutela gizartean nahiz ingurumenean.
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2020an Behatokiak izaniko jardueraren ondorioz, bi txosten idatzi dira:
•
•

Joan-etorrien bolumenaren eboluzio orokorra Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarean (2020);
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea garatzeari buruzko jarraipen txostena (2014 – 2020).

Bestalde, 2020ko pandemiak eraginiko salbuespenezko egoeragatik, ez zen egin 2013tik Oinarrizko Foru Sareko erabiltzaileen laginei egin izan zaizkien
urteko inkestak, haien gizarte profilak, joan-etorriak egiteko arrazoiak, joan-etorrien ereduak, gogobetetze maila, gomendioak eta abar ezagutzeko.

13. helburua
Gipuzkoako Foru Aldundiko dagozkion departamentu guztiak sartzea bizikletaren politiketan.
Jarraipen adierazleak

Emaitzak

13.1 Bai / Ez
(Adierazle hau zehazteko, departamentuen
eta horien zuzendaritza nagusien jardueren
ebaluazioa behar dira).

Ez.

Balorazioa
2020an, Gipuzkoako Bizikletaren Estrategiaren jarduerak gauzatzen 4 zuzendaritza nagusik lagundu dute, egun dauden 9 foru departamentutatik 3 departamenturi dagozkienek: Bide Azpiegituretako Departamentua; Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentua; eta Mugikortasuneko eta
Lurralde Antolaketako Departamentua.
Bide Azpiegituretako Departamentua da errepideak eraikitzeko proiektuetan sartzen diren bizikleta bideak eraikitzearen arduraduna; bai eta Bizikleta
Bideen Oinarrizko Foru Sarea mantentzeko, zaintzeko eta ustiatzeko lanen arduraduna ere.

Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuak laguntzan dihardu, arlo teknikoan, Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentu-28-

EB/iri

Int.10-B/2021

arekin, Oinarrizko Foru Sarea garatzeko orduan; era berean, departamentu horrek kudeaturiko bizikleta bideen eraikuntza proiektuak ikuskatu, idatzi,
izapidetu eta onartzeko orduan, bai eta proiektu horien obrak kontratatu eta gauzatzeko orduan ere.
Bere aldetik, Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuari dagokio bizikleta bideak planifikatzea; Gipuzkoako Bizikleta Bideen Foru Sareko katalogoa eguneratzea; inbertsioak programatzea eta bizikleta bideen obra guztiak finantzatzea; errepideak eraikitzeko proiektuetan sartuta ez
dauden bizikleta bideen azpiegiturak eraikitzea; aparteko zaintze lanak; foru bizikleta bideak mugatzea eta zedarritzea; titulartasunaren eskualdatzeak;
eta bizikletaren eta bizikleta bideen erabilera sustatzea.
Beraz, adierazle honen inguruan egin behar dugun balorazioa ez da ona; izan ere, Bizikletaren Estrategiak bere jarduera programekin lotzen dituen Aldundi honetako 19 zuzendaritza nagusietatik soilik lauk hartu dute parte.
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Zerga eta aurrekontu helburuekin lotutako adierazleak

14. helburua
Garraio azpiegituretako inbertsioetarako foru aurrekontuen % 15 bideratzea oinezko eta bizikleta bidezko mugikortasunera.
Jarraipen adierazleak

Emaitzak

14.1 Oinarrizko Foru Sarea egiteko gauzaturiko eta esleituriko aurrekontua17. Planifikatutako aurrekontuarekiko desbideratzea.

•
•
•

14.2 Oinarrizko Foru Sarea zaintzeko gauzaturiko eta esleituriko aurrekontua. Planifikatutako aurrekontuarekiko desbideratzea.

•
•

14.3

Oinarrizko Foru Sarea (OFS) eraikitzeko eta haren mantentze lanak egiteko gauzaturiko eta esleituriko aurrekontuak ordezkatzen duen ehunekoa18, garraio azpiegituretako inbertsioen aurrekontu osoa kontuan izanik.

•
•

Esleituriko aurrekontua:
Gauzaturiko aurrekontua:
€
Desbideratzea:
39,21

5.601.495,00 €
3.404.882,06

Esleituriko aurrekontua:
maziorik
Gauzaturiko aurrekontua:
formaziorik

Ez dago infor-

-%

Ez dago in-

Inbertsioen aurrekontu osoa:
Ez dago informaziorik
OFSk ordezkatzen duen ehunekoa:
Ez dago informaziorik

Balorazioa:
1. 14.1 adierazlea:
2020an, Oinarrizko Foru Sarea eraikitzeko esleituriko aurrekontua 5,6 milioi eurokoa izan zen guztira, eta horietatik 3,4 milioi gauzatu ziren.
2020rako esleituriko aurrekontua konparatuz aurreko urteei dagozkienekin, ikus daiteke hau izan dela Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia atera ze17
18

Eraikuntza proiektuak idaztea eta desjabetzeak barne.
Eraikuntza proiektuak idaztea eta desjabetzeak barne.
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netik altuena, eta 2019an esleiturikoa baino 1,65 milioi euro gehiagokoa dela.

Gauzaturiko aurrekontua (3,4 milioi), era berean, Bizikletaren Estrategiaren ekitaldi guztietako handiena izan da, baina, hala ere, GBBLPSk aurreikusitako programazio betetzeak eskatuko lukeen urteko batez besteko inbertsioa (15,8 milioi)19 baino lau aldiz txikiagoa izan da.
Erregistraturiko desbiderapena - % 39,21ekoa izan da, Estrategiaren lehen laurtekoan (2015-2018) lorturiko batez bestekoa (- % 46,8) baino pixka
19

GBBLPSn aurreikusiriko programazioaren aurreikuspenak eguneratuta kalkulaturiko zenbatekoa, 2012 eta 2020 bitarteko EAEko Kontsumoko Prezioen Indizearen
urteko aldaketaren arabera (aurreko urteko abenduarekiko aldaketa tasa).
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bat txikiagoa, eta orain arteko hirugarren handiena da.
2. 14.2 eta 14.3 adierazleei dagokienez, Bide Azpiegituretako Departamentuaren aldetik ezin izan da informazio hori eskuratu.
Edonola ere, adierazle horietako lehenengoari erreparatuz, aipatu behar da Departamentu horrek Oinarrizko Foru Sarearen ohiko zaintze lanen kontzeptu gisa egiten duen gastuak ez duela berariazko aurrekontu partida bat. Gastu hori foru errepideak zaintzeko kontratu integraletan dago sartuta,
eta kontratu horietan ez dago bereizita haren zenbateko zehatza.
Hala ere, horren inguruan Bide Azpiegituretako Departamentuak emaniko zenbakietatik abiatuta (2015, 2016 eta 2017 urteei dagozkienak), urteko
batez besteko gastua 1.028.167 eurokoa dela kalkula dezakegu.
Daturik ez dagoenez, ezin da zehatz-mehatz zenbatu zenbateraino bete den ezarritako helburua, hau da, garraio azpiegituretako inbertsioetarako
foru aurrekontuen % 15 bideratzea oinezko eta bizikleta bidezko mugikortasunera. Hala ere, pentsa dezakegu helburu hori ez dela bete 2020an,
kontuan izaten badugu 2016ko aurrekontu ekitaldia. Izan ere, ekitaldi horretan, 1.129.567,56 euroko inbertsio bolumena zegoen Oinarrizko Foru Sarea eraikitzeko, eta kopuru hori garraio azpiegituretako inbertsioetarako aurrekontu osoaren % 4,96 soilik zen.

15. helburua
Mugikortasun aktiborako zerga pizgarriak ezartzea.
Jarraipen adierazleak

Emaitzak

15.1

Ez

Pizgarri horiek izatea (BAI/EZ), eta dauden
kasuan, horien kopurua zenbatestea.
(Kasu honetan, pizgarrien deskripzio bat behar da, eta haien bilketa testuingurua).

Balorazioa
Ez da helburu hori lortzeko inongo jarduerarik egin.
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Arauketa helburuekin lotutako adierazleak

16. helburua
Zehaztapenen artean bizikleta sartzen duen hirigintza eta lurralde araudi bat edukitzea.
Jarraipen adierazleak

Emaitzak

16.1 Bai / Ez

Bai

(Dagokion organoak onartutako hirigintza edo
lurralde plan berri bakoitzak bizikleta bidezko
mugikortasunari lotutako zehaztapenak jaso
beharko ditu).
Balorazioa ☺
2020an barrena, Aizarnazabalgo Hiri Antolaketako Plan Orokorra izan da behin betiko onarpena eskuratu duen bakarra. HAPO honetan ez du eraginik
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurralde Plan Sektorialak, nahiz eta Oinarrizko Foru Sareko 5. ibilbidearekiko (Urola Bailara) lotura bat sartzen duen.
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17. helburua
Bizikletaren beharrak jasotzea onartzen diren hirigintzako udal plan berri guztietako zehaztapenetan.

Jarraipen adierazleak

Emaitzak

17.1 Bai / Ez

Bai

17.2

120

Hirigintza plangintzan bizikletarekin lotutako zehaztapenak jasotzen dituzten hirigintzako udal planen kopurua.

17.3 Bizikletarekin lotutako zehaztapenak jasotzen dituzten hirigintzako udal planen ehunekoa, hirigintzako udal plan guztiekiko.

% 75

Balorazioa ☺
Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia prestatzeko 2014an egindako udal galdetegian adierazten denez, lurralde honetako 88 udalerrietatik % 38,6k jasotzen zituzten hiriko bizikleta azpiegiturak beren hirigintza plangintzan; kopuru hori % 45,5era iritsi zen hiri arteko bizikleta bideen kasuan.
Ehuneko hori are handiagoa da 2013ko ekainean Gipuzkoako Bizikleta Bideen LPS (GBBLPS) onartu ostean udal plangintza eguneratu duten udalen
kasuan. Izan ere, 2013ko ekainetik 2020ko abendura bitartean, 20 Hiri Antolaketako Plan Orokor onartu ziren Gipuzkoan, eta horietatik 15ek (% 75ek)
bizikletarekin loturiko zehaztapenak jasotzen dituzte.

20

Aizarnazabalgo HAPOk bizikleta bidezko mugikortasunarekin loturiko zehaztapenak sartzen ditu, adibidez, bidegorri bat sortzea AU.7 «Etxezarreta» esparruan eta
AU.10 «Paper fabrika» esparruan (Etxabe auzoa eta hirigunearen artean).
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18. helburua
Mugikortasunari edo trafikoari buruzko ordenantzak bizikletara egokitzea, erregulazio modalitate hori duten Gipuzkoako udalerrietatik % 75etan.
Jarraipen adierazleak

Emaitzak

18.1 Bai / Ez

Bai, partzialki.

18.2

Ez dakigu.

Mugikortasunari buruzko ordenantzetan bizikletaren beharren ikuspegia jasotzen duen Gipuzkoako udalerri
kopurua.

Balorazioa
Uste da Gipuzkoako 7 udalerritan dituztela gaur egun mugikortasunari edo trafikoari buruzko udal ordenantzak; dena den, kasu bakoitzean ez dakigu zer
mailatan txertatu duten bizikleta bidezko mugikortasuna erregulazioetan.
Helburu hori erdiesteko bidean aurrera egiteko, Gipuzkoako Foru Aldundiak 2015ean eskatu zion Mirua 21 aholkularitza enpresari «Gipuzkoan bizikleten
eta oinezkoen trafikoari buruzko udal ordenantzetarako edukien proposamena» dokumentua idazteko. Horren helburua udalerriei laguntzea zen, trafikoari, espazio publikoari eta mugikortasunari buruzko araudietan orain baino areago txertatzeko txirrindularien eta oinezkoen mugikortasuna.
Eztabaida teknikoan landu zen dokumentua, 2016ko urriaren 19an eginiko «Oinezkoen eta txirrindularien mugikortasunerako Udal Ordenantzei buruzko
lan jardunaldia» deiturikoaren esparruan. Hala, bertan bildutako ekarpenekin batera, «Gomendio teknikoak bizikleta bidezko mugikortasuna udal ordenantzetan sartzeko»21 izeneko gida egin zen. Gida hori Esther Anayak idatzi zuen, bizikleta bidezko mugikortasunaren arloko aholkulari eta ikerlariak,
eta 2018an argitaratu zen.

21

http://www.gipuzkoabizikletaz.eus/documents/62561/0/%20Ordenantzak+azkena_ES/beb69a2f-a043-46e6-b523-c209f5278af6
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Proposaturiko helburuak ebaluatzeko Gipuzkoako Bizikletaren Estrategiak ezartzen dituen ebaluazio adierazleak22 kontuan izaten baditugu, taula hau dugu laburtuta, haiek globalki ulertu ahal izateko:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adierazleak laburtzeko taula
Mugikortasunaren adierazleak
Azpiegituren adierazleak
Zerbitzuen adierazleak
Mugikortasuna planifikatu eta kudeatzearen adierazleak
Helburu politikoen adierazleak
Zerga eta aurrekontuen arloko adierazleak
Erregulazioaren adierazleak

☺

☺
☺

-

-

-

-

-

-

☺
-

☺

☺

Horrela, beraz, informazioa dugun Bizikletaren Estrategiaren adierazleetatik emaitza global hauek lortzen dira:
− Balorazio egokia duten adierazleak:
− Tarteko balorazioa duten adierazleak:
− Balorazio negatiboa duten adierazleak:

6 (% 43)
1 (% 7)
7 (% 50)

22

Aurrez aipatu den bezala, urtero argitaratzen diren adierazleak bakarrik aztertuko dira, izan ere, multzoa osatzen duten adierazleen herena baino gehiago hainbat urtean
behin argitaratzen dira, edo, hainbat arrazoirengatik, ez daude eskuragarri.
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Beraz, ondorioztatu behar dugu ebaluatu ahal izan ditugun Estrategia honetako 14 adierazleetatik (adierazle guztien % 78) 7k (%
50) balorazio negatiboa izan dutela 2020an, ezarritako helburuak ez direlako bete; bien bitartean, horietatik 6k (% 43) balorazio
egokia izan dute, eta 1ek (% 7) tarteko balorazioa.
Balorazio multzo horietako bakoitzak izan duen eboluzioa aztertzen badugu denboran zehar, bi joera nagusi antzeman daitezke:
balorazio negatiboa jaso duten ebaluazio adierazleen kopurua igo egin da, eta tarteko balorazio lortu dutenena jaitsi egin da.
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BALANTZEA

1. Ikuspegi orokorrarekin, jabetzen gara 2020an barrena 21 jarduera egin direla, partzialki edo erabat, Gipuzkoako Bizikletaren
Estrategian sartu ahal direnak. 2015ean Estrategia abiatu zenetik izaniko kopururik baxuena da.
Urtea
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Eginiko jarduera
kopurua
25
30
22
23
23
21

Estrategiaren dinamismoaren jaitsiera honen atzean dagoen faktoreetako bat da 2020ko martxotik aurrera ezarri ziren murrizketak, nozitu dugun pandemia egoeragatik, aurreikusita zeuden bizikleta sustatzeko jarduera batzuk ezin izan baitziren egin.
Bestalde, gehitu behar da egoera arraro honek eragina izan zuela jarduera programen kudeaketa teknikoa eta administrazio
kudeaketa behar bezala egiteko orduan; ondorioz, atzerapenak izan dira lanak gauzatzeko orduan, eta baliogabetu ere egin
dira lan horiek.

2. 2020an gauzaturiko Bizikletaren Estrategiaren jarduerei loturiko foru aurrekontua 3,8 milioi eurokoa izan zen guztira. Horrek
esan nahi du % 15,2 igo zela Estrategiaren programazioaren lehen laurtekoaren urteko batez besteko aurrekontuarekin konparatuta, eta % 8,1, berriz, 2019arekin konparatuta.
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Gauzaturiko aurrekontua
2015
Zenbatekoa
Azpiegiturak eta
zerbitzuak
Sustapena, kudeaketa eta erregulazioa
Guztira

2016
Zenbatekoa

%

2017
Zenbatekoa

5.257.068 €

%
97,5

2.415.871 €

% 96,0

132.556 €

% 2,5

101.556 €

5.389.624 €

% 100

2.517.427 €

%

%

2018
Zenbatekoa

3.401.392 €

% 96,2

% 4,0

133.193 €

% 100

3.534.585 €

2020

%

2019
Zenbatekoa

%

Zenbatekoa

%

1.631.543 €

% 92,3

3.390.111 €

% 97,5

3.682.056 €

% 96,8

% 3,8

136.496 €

% 7,7

130.377 €

% 2,5

121.838 €

% 3,2

% 100

1.768.039 €

% 100

3.520.488 €

% 100

3.803.894 €

% 100
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2020an gauzaturiko aurrekontua honen baliokidea da: Gipuzkoako Foru Aldundiak 5,3 €-ko gastua egitea urtean biztanleko23.
Zenbaki hori dezente urruti dago Gipuzkoako Bizikletaren Estrategiak urteko eta biztanleko arlo honetara bideratzea proposatzen
duen 10-12 €-ko ratiotik24, kontuan izanik zenbaki horietatik behera ez dela batere segurua bizikletaren erabilera modu nabarmenean igotzea.
23

720.458 biztanle. Iturria: EUSTAT (2020). Euskal AEko biztanleria jaiotza urteari jarraituz, lurralde historikoaren eta sexuaren arabera.
Gogora dezagun proposamen hau nazioarteko hainbat erreferentziatan oinarritzen zela, adibidez Frantziako erreferentzian, non biztanleko eta urteko 10 euro inguruko
inbertsio beharrak kalkulatu ziren (Atout France: «Spécial économie du vélo». Paris, 2009); gutxieneko zenbateko hori gomendatzen du ECF European Cyclists’ Federati-

24
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Ahalegin ekonomiko hori betetzeak, gainera, «Gipuzkoan bizikleta garraiobide gisa erabiltzeari buruzko ikerketa soziologikoa»25 lanean jasoriko iritziaren bermea du. Iritzi horren arabera, biztanleen gehiengo esanguratsua (% 79) oso ados (% 35)
edo nahiko ados (% 44) agertu zen Gipuzkoan bizikleta bidezko mugikortasuna sustatzeko baliabide publiko gehiago inbertitzeko aukerarekin; bitartean, oso ados ez zeudenak edo batere ados ez zeudenak % 20 ziren soilik.
on erakundeak ere (Press release: «More cycling to avoid air pollution». Brusela, 2018). Proposamenaren zenbatekoa pixka bat txikiagoa da Erresuma Batuko Parlamentuak bizikleta bidezko mugikortasunerako politika ezartzeko zehazturiko gutxieneko zenbatekoa baino (12,5 euro edo10 libra esterlina biztanleko) (All Party Parliamentary
Cycling Group: «Get Britain Cycling», 2013), eta oso urruti dago Herbehereak biztanleko eta urteko inbertitzen duenetik (30 euro) edo Danimarkak inbertitzen duenetik
(24 euro).
25
SIADECO (2014).
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Gipuzkoako Foru Aldundiak bizikleta bidezko mugikortasunaren arloan konpromiso ekonomiko handiagoa bere gain hartzearen alde herritar gehienek agerturiko babes hau berriro ere berretsi egin zen, «Aurrekontu Irekiak 2019» partaidetza prozesuaren ondorioz. Prozesu hori administrazio honek sustatua da, 2015 – 2019 Kudeaketa Plangintza Estrategikoaren esparruan26.

26

Gipuzkoako Foru Aldundia (2018): «Emaitzen txostena. Aurrekontu irekiak 2019». Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentua.
https://www.gipuzkoa.eus/documents/917770/3973576/AURREKONTU_IREKIAK_2019_es.pdf/e63c71a7-dd04-48fa-7b65-4060097abae0
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Hain zuzen ere, prozesu horretan Gipuzkoan bizi diren 4.420 pertsonaren partaidetza izan zen, eta herritarrek gehien lehenetsi zuten gaia, gainerako gaiekin konparatuta diferentzia handiarekin gainera, bizikleta bideei buruzkoa izan zen: bidegorrien
tarte berriak egitea, bidegorrien lotura, mantentze eta zaintze lanak, probintzien arteko loturak…
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3. Honekin batera doan grafikoan ikus daitekeen bezala, berriro ere Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia ezartzeko esleituriko
foru aurrekontuaren ahaleginik handiena (% 94) 2. ardatzean dago zentratuta: «Foru azpiegituren eta zerbitzuen sareak osatzea eta hobetzea».
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Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarea egiteko 2020an gauzaturiko aurrekontua areagotu egin bada ere aurreko urtearekin
alderatuta (3,4 milioi euro, 3,01 milioi eurorekin parekatuta), inbertsio kopuru hori GBBLPSren programazioa betetzeko beharrezkoa dena (urteko batez besteko 15,8 milioi) baino askoz ere txikiagoa da27.

27

GBBLPSk aurreikusiriko Oinarrizko Foru Sarea gauzatzeko kostua, programazioko bi laurteetarako, 155.454.277 eurokoa zen, 2011ri dagozkion prezioen arabera. Zenbateko hori eguneratzen badugu 2012 eta 2020ren arteko EAEko Kontsumoko Prezioen Indizearen urteko aldaketaren arabera (aldaketa tasa aurreko urteko abenduarekiko), ateratzen den kopurua 126.406.479 eurokoa da. Beraz, GBBLPSk aurreikusitako programazioa betetzeak urteko 15,8 milioi euroko batez besteko inbertsioa eskatuko
luke.
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Oinarrizko Foru Sarea gauzatzeko 2020ra arte eginiko inbertsio osoa (17,58 milioi) zera da: GBBLPSren programazioaren
arabera, bideratu beharko litzatekeen kopuruaren (eguneratua) % 15,9; horrek dakar 93,02 milioiko defizit metatua izatea.
Inbertsio maila horiek zuzeneko ondorioa dute Oinarrizko Foru Sarearen garapena betetzeko orduan. 2020an, 131,8 km-ko
luzerara iritsi zen, hau da, 2021erako (programazioaren bigarren laurtekoa amaitzerako) GBBLPSk aurreikusitako 223,1 km
baino dezente gutxiago.

4. Azpimarratu behar dugu honakoa: 2019an gertatu bezala, 2020an ez da izan inongo gasturik edo inbertsiorik hamaika ardatz
estrategikoetako seitan28. Horietako hirutan (6, 7 eta 8) ez da egin inongo jarduerarik 5 urtez jarraian, eta 6. ardatzean ez da
inongo jarduerarik egin.
Bestalde, bizikleta arloko foru baliabideen igoera orokorra azpiegituren eta zerbitzuen arloa osatzen duten ardatzetan bildu
da (1. ardatza. Udal azpiegituren eta zerbitzuen sareak osatzea eta hobetzea; eta 2. ardatza. Foru azpiegituren eta zerbitzuen sareak osatzea eta hobetzea), eta eginiko ahalegin ekonomikoaren % 96,7 osatzen dute.
Azkenik, gauzaturiko aurrekontua murriztu egin da gasturen bat sortu duten bost ardatzetako bitan: 9.ardatza. Bizikletaren
eta mugikortasunaren gaineko pertzepzio soziala aldatzea (- % 12); eta 11. ardatza. Bizikletaren politika kudeatzeko tresnak
sendotzea edo sortzea (- % 3).
Ardatz estrategikoak gutxi garatu diren egoera bizi dugu, beraz, eta horri gehitu behar diogu ez dugula lortu Estrategiaren
programekin lotura duten Foru Aldundiko 19 zuzendaritza nagusietatik gehienek parte hartzea. Horregatik, bi alderdi horiek
eragozpena dira Estrategiak lortu nahi dituen helburuak erdiesteko garaian.

28

3. ardatza. Bizikletak galtzadetan sartzea: trafikoa moteltzea; 4.ardatza. Bizikletaren eta motordun ibilgailu kolektiboen intermodalitatea hobetzea; 6.ardatza. Bizikleta
eguneroko jarduera fisikoan eta osasunean txertatzea; 7. ardatza. Bizikletan ibiltzea ikasleen prestakuntzako elementutzat jasotzea; 8. ardatza. Bizikletaren aukera jasotzea
laneko zentroetara joateko; eta 10. ardatza. Bizikleta babesteko plangintza eta araudi esparrua sortzea.
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5. Aurrekontuaren banaketa aztertzen badugu, azpiegitura eta zerbitzuen arlora edo sustapen, kudeaketa eta erregulazioaren
arlora bideratzen den ikusiz, jabetzen gara gauzaturiko zenbatekoak lehenengo arloan biltzen direla, oraindik ere, oso modu
nabarmenean.
Sustapena, kudeaketa eta erregulazioa esparruaren garrantziak beherantz jarraitzen du, bai proportzionalki, bai absolutuki,
2019arekin parekatuta, eta segida historikoan izaniko bigarren erregistrorik txikiena izan du.

Gauzaturiko aurrekontua
2015
Azpiegiturak eta zerbitzuak
Sustapena, kudeaketa eta erregulazioa
Guztira

2016

2017

2018

2019

2020

% 97,5

% 95,8

% 87,7

% 92,3

% 96,3

% 96,8

% 2,5

% 4,2

% 12,3

% 7,7

% 3,7

% 3,2

% 100,0

% 100,0

% 100,0

% 100,0

% 100,0

% 100,0

Gogora dezagun Bizikletaren Estrategiak ezartzen zuela estrategia hori garatzeko lehenengo urteetan inbertsio ahalegina
azpiegituretan eta zerbitzuetan egin behar zela bereziki, sustapen, kudeaketa eta erregulazioan baino gehiago. Hala ere, defendatzen zuen bi arloen arteko proportzioa orekatuz joan behar zela, Estrategia hori zabaldu eta sareak osatu ahala, azken
hori izanik inbertsio ahaleginik handiena eskatzen duena.
Hori horrela, lorturiko emaitzak oso urrun daude, oraindik ere, Estrategiaren helburutik, hau da, bere indarraldiko bigarren
laurtekoaren amaieran (2022) azpiegiturak aurrekontuaren % 80 izatea eta sustapenera bideraturiko partidak % 20 izatea. Ez
da ahaztu behar sustapen, kudeaketa eta erregulazioko jarduera hauek indartzeko nahiak baduela oinarri bat: egiaztatuta
dago, gizarte testuinguruan eragiteko duten gaitasunagatik, jarduera hauek ezinbestekoak direla garraio modalitateen artean
bizikletak maila nabarmena lortzeko.
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Bestalde, egungo desoreka honek eta sustapen, kudeaketa eta erregulazio arloari eginiko esleipen ekonomiko txikiak mugatu egiten du, alde batetik, hamaika ardatz estrategikoetako zortziren ezarpena eta eragina, eta, beste aldetik, Estrategiak
ezartzen dituen hemezortzi helburuetako hamar betetzea (politikoak, zerga eta aurrekontu arlokoak, erregulaziokoak eta mugikortasuna planifikatu eta kudeatzeari loturikoak), arlo honi lotuta baitaude.
Azkenik, beharrezkoa da ohartaraztea sustapen eta kudeaketa arloaren bultzada honek nahitaez eskatzen duela bizikleta bidezko mugikortasunera atxikiriko langile gehiago esleitzea, Bizikletaren Estrategiak eskatzen duen bezala29. Hori gabe, ezingo da gauzatu estrategia horren programak ezartzea.

6. 2011 eta 2016 bitartean, Gipuzkoan bizikleta bidezko joan-etorriek, guztira, garapen positibo xamarra izan zuten (garraio
moduen artean, % 2,4tik % 2,5era igaro ziren), eta, horrez gain, 2016-2020 bitartean, Oinarrizko Foru Sarean bizikleta bidezko hiri arteko bidaiek urte arteko igoera handia izan zuten (% 20,9). Txosten honetan zehaztasunez adierazi den bezala, ordea, bi alderdi horiek ez dira nahikoa, dirudienez, Bizikletaren Estrategiak ezarritako helburua lortzeko, alegia, bizikleta bidezko mugikortasuna %4-5ekoa izatea garraio moduen artean, gure Lurraldean, 2022an.
Gipuzkoan bizikleta bidezko mugikortasunaren ezarpen kuota ez da soilik Oinarrizko Foru Sarearen ezarpenaren (eta ondoriozko erabiltzaileen igoeraren) baitakoa, zalantzarik gabe. Foru ahalegina esparru horretan oinarritzen da, batez ere. Izaten
diren aurrerapenak eta atzerapenak hiri inguruneetan gertatzen dira, eta mugikortasuna osatzen duten gainerako aldagaien
eboluzioarekin lotuta daude (hirigintza eredua, ekonomia eta zerga esparrua, garraio azpiegituren politika orokorra eta hiri
mugikortasunaren kudeaketa, motordun trafikoaren abiadurak eta intentsitateak); era berean, lotuta daude udalerri bakoitzean dauden bizikletan ibiltzeko baldintzekin ere (bizikleta bide lasaiak egotea eta/edo bizikleta bideek oinarrizko babesak izatea, bizikletentzako nahiko aparkaleku egotea, bizikleta eta garraio publikoaren arteko intermodalitate egokia, etab.).

29

Gipuzkoako Bizikletaren Estrategiak berariaz aldarrikatzen du honakoa: «Antolaketaren ikuspegitik, Gipuzkoako Foru Aldundiaren konpromisoan sartu beharko litzateke bizikleta bidezko mugikortasunaren esparrura atxikiriko langileak esleitzea, Estrategiaren helburuen araberako kopuruan. Horrek ekarriko luke gaur egun eginkizun
hauetara esleituta dauden langileak nabarmen areagotzea».
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Era berean, jakinaren gainean egon behar dugu garraio modalitateen banaketa modu esanguratsuan aldatzeko eta modu jasangarrietara bideratzeko, ardura hori ezin dela izan soilik egituratu nahi den Bizikleta Sistema Integralaren egokitasunaren
baitakoa. Horrek eskatzen du modu integralean jardutea mugikortasun eredu osoarengan, bai probintzia mailan, bai tokiko
mailan, eta horrek Bizikletaren Estrategiaren jarduera esparrua eta gaitasunak gainditu egiten ditu.
Beraz, Bizikletaren Estrategiak aintzat hartu behar ditu zuzenean bizikletaren esparrukoak ez diren arlo horiek, izan ere, bizikletaren aukerei mugak jartzen dizkiete, edo, aldiz, suspertu eta indartu egiten dituzte. Era berean, beharrezkoa da jakinaren
gainean egotea tokiko esparruak eta eskualdeko esparruak funtsezko zeregina duela modu aktiboen aldeko mugikortasun
politikak sustatzeko orduan; era berean, beharrezkoa da jakinaren gainean egotea tokiko administrazioak indartu behar direla, eta haiekin lan egin, Estrategiaren helburuak lortzen aurrera egiteko.
Bestalde, uste dugu aipaturiko baldintzatzaile horiek guztiak (Estrategiak berak aurrez zehazturikoak) ez liratekeela izan behar oztopo bat Aldundiak lortu behar dituen helburuetan aurrera jarraitzeko eta agerian geratu diren faktore kritikoei aurre
egiteko.
Asmo honekin, «Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia 2015 – 2018 ebaluatzeko laurteko txostena» idatzian azalduriko gomendioak errepikatuko ditugu, hain zuzen ere, jarduera programak gehiago ezartzea; lortu nahi diren helburuekin koherentea den
zuzkidura ekonomikoa esleitzea; departamentuen artean inplikazio zabalagoa saretzea; eta bizikletaren esparrua planifikatzeko eta sustatzeko arloari esleituriko langileak areagotzea, horiek gabe ez baita izango posible programak aurrera eramatea.
Donostian, 2021eko apirilaren 13an

Izpta: Edorta Bergua
Bizikleta bideak planifikatu eta sustatzeko goi mailako teknikaria
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