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Foru bizikleta bideek zortasun eremu bat izango dute2, alde banatan, lur zerrenda batez
zehaztuta; zerrendaren barruko muga jabari publikoko eremua bera izango da, eta kanpoko
muga aipatu eremu horretatik bi metro eta erdira jarritako bi lerro paralelo.

1.1.- HIRIGINTZAKO UDAL PLANGINTZAN DITUEN ERAGINAK

1.1.1.- HELBURUA
Atal honek azaldu egiten du, labur, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planak nola
eragiten dion lurralde historikoko udaletako hirigintzako plangintzari.
Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolakuntzari buruzko Legeak dioenaren arabera, beren
ezaugarriak direla-eta udalaren eremu edo interesa gainditzen duten lurraldearen arloko planak, maila
goreneko antolamendu tresnek definitzen duten lurralde esparruan behar bezala txertatuta daudenak,
lotesleak izango dira lurzoruaren erregimenari buruzko araudiak jasotzen dituen hirigintzako planentzat.
Beraz, bizikleta azpiegiturek hirigintzako plangintzari eragiten diotenean, plangintza horrek
azpiegituretara egokitu beharko du, berrikuste edo aldatze prozesuan.

1.1.2.- GBBLAPEN APLIKAZIO EREMUA
Lurraldearen Arloko Planak, proposamen funtzionala den aldetik, oso-osorik hartzen du Gipuzkoako
Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea, bideak egiten edo kudeatzen dituena dena dela. Horregatik,
ikuspuntu funtzionaletik, oinarrizko bederatzi ibilbideek osatzen duten Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Oinarrizko Sareak motorrik gabeko mugikortasun segurua, erosoa eta konektiboa izatea bermatu behar
du LAPek.

Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareari hots, oraindik egiteke dauden Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru
Sareko tarteei dagokionez, malgutasunez erabili behar da definizio hau, definizioaren mendeko eremua
gai izan dadin proiektuen zehaztasun edo eskala tekniko handiagoagatik sor litezkeen aldaketak, eta
baita, hala badagokio, lursailen egoerak eragiten dituenak ere, onartzeko.

LAPen aplikazio eremua foru titulartasuneko bizikleta bideak dira, Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Oinarrizko Foru Sarekoak (GBBOFS), eta bizikleta bideen Foru Sarearen Katalogoan halakotzat
hartzen eta sartzen direnak.

Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen konektagarritasuna bermatzeko, LAPek berak ezartzen ditu
udalerrietako sarrera eta irteera lekuak, eta leku horien kokapenari buruzko erabakia loteslea da.
Gainera, LAPek egoki irizten dien ibilbideak proposa ditzake Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko
Udal Sarerako (GBBOUS), dagozkien tokiko administrazioekin kontsultatu ostean beste zerbait hitzartu
badaiteke ere.

LAPek “Bizikleta bidezko Komunikazio Sistema Orokorra” delakoaren definizioa ezartzen du, lurzoruen
erreserba eta hornidura egokia bermatu eta, antolamendu irizpideak errespetatuta, bizikleta azpiegitura
era eraginkorrean gauzatzeko. Kalifikazio honi dagokionez, definizio hori loteslea zaie hirigintza
antolamenduko tresna guztiei.

GBBLAPen proposamena izan behar dute oinarri tokiko lotune horiek, tokiko administrazioak egoki
iritzitako aldaketekin, baldin eta, betiere, Oinarrizko Sare osoaren konektagarritasuna eta ibilbide
laburtasuna bermatzen badute. LAPeko gomendioen artean dago Oinarrizko Udal Sarea Komunikazio
Sarekotzat hartzea, eta era berean Komunikazio Sarean sartzea, hain zuzen “Bizikleta bidezko
Komunikazio Sistema Orokor” gisa.

Bizikleta bidezko Komunikazio Sistema Orokorrak, Burututako Oinarrizko Foru Sarearen kasuan, osagai
hauek izango ditu: bizikleta bideak hartzen duen plataforma, bideari berari atxikitako elementu
funtzionalak, eta jabari publikoko eremua.
Jabari publikokoak dira1 foru bizikleta bideek eta horietako elementu funtzionalek okupatutako
lurrak. Lur horiekin batera, jabari publikoko eremutzat hartuko da bizikleta azpiegituraren alboko
titulartasun publikoko zerrenda, metro bat zabal arte, bi aldeetako lur-berdintze edo zelaiguneen
kanpo ertzetik kontatzen hasita. Foru bizikleta bidea foru errepide baten alboko edo gertuko lur
eremu batean eraikita badago, eta, beraz, haren jabari publikoko zerrendan, jabari publikoko
eremu berria zehazteko garaian bi neurketak aplikatzearen ondoriozko handiena nagusituko da.

1

2

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Bizikleta Bideei buruzko 1/2007 Foru Araua, urtarrilaren 24koa.
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1.1.3.- PLANAK ERAGITEN DIEN UDALERRIEN ZERRENDA

1.1.4.- EDUKIA

Udalerriak: 65

Atal honen edukian GBBLAPek udal bati eragiten dion balizko bakoitza sartzen da; eta egoera hori
kasuan kasuko udal fitxaren ataletan jasota geratzen da, honakoak baitira:

A
Aduna
Aia
Alegia
Altzo
Andoain
Anoeta
Antzuola
Aretxabaleta
Arrasate
Asteasu
Astigarraga
Ataun
Azkoitia
Azpeitia

B
Beasain
Berastegi
Bergara

D
Deba
Donostia

E
Eibar
Elduain
Elgoibar
Errenteria
Eskoriatza
Ezkio-Itsaso

G
Gabiria
Getaria

H
Hernani
Hernialde
Hondarribia

I
Idiazabal
Ikaztegieta
Irun
Irura
Itsasondo

L
Lasarte-Oria
Lazkao
Legazpi
Legorreta
Leintz Gatzaga
Lezo

M
Mendaro
Mutiloa
Mutriku

O
Oiartzun
Olaberria
Oñati
Ordizia
Orio
Ormaiztegi

P
Pasaia

S
Segura
Soraluze

T
Tolosa

U
Urnieta
Urretxu
Usurbil

V
Villabona

Z
Zaldibia
Zarautz
Zegama
Zestoa
Zizurkil
Zumaia
Zumarraga

Udalaren identifikazioa.
Sarearen titulartasuna: Burututako Oinarrizko Foru/Udal Sarea eta Planifikatutako Oinarrizko
Foru/Udal Sarea.
Luzera.
Ebazpen mota: loteslea, iradokizuna edo gomendioa.
Dagozkion antolamendu planoak.
Udalerria:
Titulartasuna

Dagokion maila

Burututako Oinarrizko Foru Sarea (BOFS)
Oinarrizko Foru
Sarea (GBBOFS) Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea (POFS)

1. kapitulua
Hirigintzako udal plangintzak dituen eraginak

Burututako Oinarrizko Udal Sarea (BOUS)
Oinarrizko Udal
Sarea (GBBOUS) Planifikatutako Oinarrizko Udal Sarea (POUS)

Luzera
(m)

Ebazpen
mota
Loteslea
Loteslea
Iradokizuna
Gomendioa
Gomendioa

Antolamendu
planoak

Udal fitxa bakoitza plano batean dago jasota (E-1.1, E-1.2, etab.); ukitutako udalerri bakoitzean
GBBOSek duen trazadura jasotzen du plano horrek, informazio mailan. Kasuan kasuko tarteen
trazadurak dagozkien antolamendu planoetan daude behar beste xehetasunez ikusgai. Planoak udalerri
bakoitzerako zehaztuta daude, eta LAP honetako ‘C. Antolamendu planoak’ dokumentuan sartu ditugu.
Hirigintzako udal antolamenduaren gaineko afekzioen planoetan, sinbologia hau erabili da:
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Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Udal Sarea (GBBOUS): Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Oinarrizko Sareko udal titularitateko eta hiribarneko tarteak. Tarte horiek Oinarrizko Sarearen
jarraitasuna bermatzen dute.
Tarte horien trazadura gomendio gisakoa da zeharkatzen dituzten udalentzat; beraz, udalaren hirigintza
kudeaketak berak eragiten dituen aldaketen mende dago. Dena dela, Oinarrizko Sarearen hiriguneetako
sarrera eta irteera lekuen arteko lotura funtzionala bermatzeko eskatzen zaie udalei.
Oinarrizko Udal Sareak bi tarte mota ditu:
Burututako tarteak, Burututako Oinarrizko Udal Sarean (BOUS) sartuak.
Egiteko dauden tarteak, Planifikatutako Oinarrizko Udal Sarean (POUS) bilduak.

1.1.5.- PLANAREN ERAGINA, UDALERRIKA
Ondoren, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen trazadurak ukitzen dituen 65 udalerrietako
bakoitzari dagozkion fitxak eta planoak azaltzen dira.

Burututako Oinarrizko Foru Sarea (BOFS): Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sareko
tarteak, hiriartekoak gehienbat, dagoeneko eginak eta foru administrazioak kudeatuko dituenak.
Halaber, kategoria honen barruan daude burutzeke dauden baina, LAPen Hasierako
Onarpenaren dokumentua idazteko unean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Diputatuen
Kontseiluak onartuak zituen eraikuntza proiektuei dagozkien tarteak.
Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea (POFS): Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko
Sareko tarteak, hiriartekoak gehienbat eta oraindik egin gabe daudenak edo eraikuntza proiektu
onarturik ez dutenak, eta gauzatze eta kudeatze lanak foru administrazioak egingo dituenak.
Kategoria horretan bi tarte mota bereizi dira:
Oraindik egiteke dauden eta eraikuntza proiektua erredaktatzeko fasean trazaduran
beharbada aldaketa txiki batzuk izango dituzten tarteak.
Oraindik egiteke dauden eta, trazadurari dagokionez, eta zenbait faktore aintzat hartu
behar direla eta (topografikoak, kudeaketakoak, aukerak...) aukerei buruzko aldez
aurreko azterketa behar duten tarteak. Tarte horien trazaduraren gutxi gorabeherako
kartografia egin da, gerora aldaketa handiak egitea gerta liteke eta.

1. kapitulua
Hirigintzako udal plangintzak dituen eraginak
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buruekin edo azpiburuekin lotzearen eta, oro har, landa eremuak hiriko eremuekin gehiago lotzearen alde
egiten dute LAAek. Halaber, garraio azpiegiturak eta ekipamenduak intermodalitate irizpideekin sortu
behar direla diote.

2.1.- SARRERA
EAEko lurraldea antolatzera begira, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolakuntzari buruzko
4/1990 Legeak, maiatzaren 31koak (1990eko uztailaren 3ko EHAA, 131 zk.), honako tresna hauek
ezartzen ditu:

Nolanahi ere, esan behar da LAAetan motorrik gabeko mugikortasuna ez dela hartzen lurralde ereduan
egituratze lana egiten duen elementu gisa, eta ez zaiola arreta berezirik ematen garraio eta komunikazio
sisteman. Ia-ia ez da aipatzen irizpide edo proposamenik oinezkoen eta txirrindularien mugikortasunari
buruz. Beste komunikabide eta garraiobide batzuei (errepide, trenbide, portu eta aireportuei), aldiz,
garrantzi handiko berariazko kapituluak eskaintzen dizkiete.

Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak (LAA).
Lurralde plan partzialak (LPP).
Lurraldearen arloko planak (LAP).

2.2.1.1.- LAAetako Ingurune Fisikorako Arteztarauan araututako egungo erabilerak eta erabilera
potentzialak

4/1990 Legeak ezartzen duenez, Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak (LAA) dira gainerako
antolamendu tresnak sortzeko erreferentziazko esparru orokorra. Beraz, administrazio publikoek autonomia mailakoak, foru mailakoak nahiz tokikoak- dagozkien eskuduntzen arabera egiten dituzten eta
lurraldean eragina duten plan, programa eta jarduera guztiek artezpide horietara egokitu behar dute.

LAAek artezpide partikularrak ezartzen dituzte ingurune fisikoaren antolamendu kategoria bakoitzerako,
eta horretarako kontuan hartzen dituzte antolamendu tresnak definitzen dituen erabilera batzuk, egungoak
zein potentzialak. Motorrik gabeko mugikortasunerako garraio azpiegiturak (bizikleta bideak) erabiltzea ez
da garbi jasotzen LAAek aurrez ezarritako inongo erabileratan; hori dela eta, hainbat interpretazio egin
daitezke erabilera hori erabilera jakin batean sartzeko eta, horrenbestez, arlo antolamendurako planen
arabera erregulatzeko unean.

2.2.- LURRALDEAREN ANTOLAMENDURAKO ARTEZPIDEAK
Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen (LAA) arabera -28/1997 Dekretuak eman zien behin betiko
onarpena-, Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean eragina duen edozein eremu sektorialetan eskumena
duen erakunde orok3 idatzi ahal izango ditu lurralde plan sektorial berriak, LAA hauetan berariaz
adierazitakoez gain, dagokien eskumen esparruan eta, beti ere, lurralde antolamenduaren izaera
integratzaile eta nagusiarekin eta LAAek lurralde antolamenduari buruz egindako zehaztapen eta
ezarritako irizpideekin bat.

Bizikleta bide kontzeptua, kasuan-kasuan, honako erabilera hauekin asimilatu izan da:
B. Aisia eta astialdia:
b1. Herritarren erabilera zabala4.
b2. Herritarren erabilera trinkoa5.
D. Azpiegiturak:
d1. Garraiobideak6.

LAAk Aplikatzeko Arauek (22. kapitulua) jaso egiten dute egindako zehaztapenen izaera loteslearen edo
orientagarriaren azterketa bat (2.2 atala). Zehaztapen horien artean, eta LAP honekin duten erlazioagatik,
honakoak azpimarratu behar dira:

Ez dirudi bizikleta bideen azpiegituren erabilera -GBBLAPek garraio azpiegituratzat sortuak dira- koka
daitekeenik LAAek ezarri eta, geroago, lurraldeko edo arloko beste plangintzek jaso dituzten erabileren

II.d. Administrazio sektorialentzako orientabideak eta erreferentzia puntuak, haien jarduera
zuzena denean nahiz lurraldearen arloko planak idaztearen bidezkoa denean.
II.f. Irizpide, erreferentzia eta jarduera ildo orokorrak.

4

Aisia, turismo, inguruneko hezkuntza eta interpretaziora zuzendutako erabilera eta gozamena, jarduera bigunetan
oinarritua, ekipamendu adierazgarririk gabe: txangozaletasuna eta paisaia begiratzea; ingurune fisikoan ez dute
eragin handirik, oinezkoak bertan ibiltzea besterik ez baitakarte, eta ez dute inolako azpiegitura edo egokitzapenik
behar, arreta handiz egin eta paisaian integratuta egon ohi diren obra txikiak ez badira (erreken gaineko
pasabideak, bidezidorrak, begiratokiak, eta abar).
5
Aisia, turismo, inguruneko hezkuntza eta interpretaziora zuzendutako erabilera eta gozamena, mota
desberdinetako jolas-jardueretarako lokalizatutako espazio batera egokitzea dakarten aisia edota harrerako
ekipamenduetan oinarritua: kanpinak, aparkalekuak, mahaiak, eserlekuak, barbakoak, iturriak, komunak, haurjolasak, paperontziak, zabor-erraustegiak edo zerbitzu eraikinen bat. Halaber, erabilera honetan barne hartutzat
jotzen dira golf-zelaiak eta motordun ibilgailuen zirkulazioari lotutako jarduerak, bereziki moldatutako zirkuituetan
zein interes orokorreko bideetan, ekintzan antolatuetan edo nork bere kabuz garatuta.
6
Autobideak, autobiak, errepideak eta trenbideak hartzen ditu, instalazio osagarri eta guzti. Era berean, azpiegitura
kategoria honek pertsonak eta merkantziak garraiatzeko beste bide batzuk ere biltzen ditu, ingurune fisikoaren
gaineko antzeko eragina duten batzuk hain zuzen ere.

2.2.1.- MOTORRIK GABEKO MUGIKORTASUNA LAAETAN
LAAek ez dute bizikleta bideen sareak egiteko inolako lurraldearen arloko planik erredaktatzea berariaz
aurreikusten, eta ez dute bizikleta bideei buruzko berariazko aipamenik ere egiten "Azpiegiturak, garraioak,
komunikazioak eta energia" kapituluan (13. kapitulua).
LAAetan jasotako irizpide orokorren artean badira GBBLAP honetan ezarritako helburuekiko koherenteak
diren helburu batzuk. Adibidez, eremu funtzionaletan, herriguneak dagozkien eremu funtzionaletako
3

Arautu beharreko gaiaren arabera, lurraldean eragina duten planak egiten dituzten Eusko Jaurlaritzako
departamentuak eta lurralde historikoetako foru gobernuak (4/1990 Legearen 16. artikulua).
2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea
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artean. Asko jota ere, ‘D. Azpiegiturak’ erabilerako azpiataltzat hartu beharko litzateke7, hain zuzen ere
honela: garraio motorrik gabe edo eragin txikikoa; eta honen barnean, ezaugarri hauek izango lituzke:
pertsonen motorrik gabeko (bizikletaz edo oinez) garraio eta mugikortasunerako azpiegitura multzoa,
jarduera bigunetan oinarritua, ekipamendu adierazgarririk gabe; ingurune fisikoan ez du eragin handirik,
arreta handiz prestatuta eta paisaian txertatuta dagoela jotzen den bide zoruan egin beharreko egokitze
lan batzuk izan ezik.

ezean, gero eta arazo gehiago sortuko dira, eta arazo horiek galga handia izan daitezke lurraldearen
lehiakortasunarentzat eta lurralde horretako biztanleen ongizatearentzat. Izan ere, arriskuan jar ditzake
garapen eta iraunkortasun helburuak, eta beste ondorio hauek ere izan ditzake: pilaketak, poluzioa eta
kostuak handitzea; azpiegituretako gastuak handitzea; hiriko paisaia hondatzea; errepide berriek lurraldea
hartzea, etab.”.
Gainera, dokumentuaren arabera, Kantauri aldeko haranetako eta kostaldeko eremu batzuetako
kokalekuen konfigurazio lineala da oinarria “garraio kolektiboko sistemak eta mugikortasun iraunkorrerako
hiri politikak martxan jartzeko: (...) garraio sistemak integratzea, intermodalitatea, (...) zirkulazioaren
ezaugarriak igarotzen den espazioaren izaerara egokitzea, hesiak kentzea, hiriko espazioak berritzea eta
eraikitako eremu jarraituak egituratzea paisaia berriak eta mugikortasun iraunkorreko korridoreak sortzen
dituzten ekobulebarren bidez, etab.”

2.2.1.2.- LAAk berrikustea
LAAk onartu eta gero, zenbait zuzentarau, estrategia eta gomendio politiko egin ditu Europar Batasunak,
garapen iraunkorraren paradigma berria lurralde antolamenduko politiketan barneratzearen eta motorrik
gabeko mugikortasuna garapen iraunkorreko politiketan txertatzearen garrantzia azpimarratuz horietan.

LAAk berrikusten dituen diagnostikoaren arabera, “hiri eskualdeen esparru berri honetan, hiriko eta
landako paisaien diseinua integratzen duen elementua da mugikortasun iraunkorra; izan ere, koherentea
da espazio bakoitzaren eszenografiarekin, izaerarekin eta funtzionalitatearekin, eta, zalantzarik gabe,
jarduera elementu garrantzitsuenetakoa da lurraldearen antolaketa berrian”.

Besteak beste, dokumentu garrantzitsuenen artean honakoak aipatu behar dira:
Garapen Iraunkorrerako Europar Batasunaren Estrategia (2001eko maiatzak 15)
Ingurumenari buruzko Europar Batasunaren VI. Ekintza Programa (2001eko irailak 27)
Garapen Iraunkorrerako Estrategiaren Berrikuspena (2005eko abenduak 13)
Hiriko Garraio Iraunkorrerako Txirrindularitza Politika Nazionalei buruzko Deklarazioa (2004)

Mugikortasunari, irisgarritasunari eta energiari buruzko dokumentu monografikoan9 adierazitako
‘proposamen orokorren’ artetik, GBBLAPekin duten harremanagatik hauek azpimarratu behar dira:

Dokumentu horietan markatutako ildoak EAEko eremura ekarri dira, zenbait estrategia, plan eta
programaren bidez. Horietan helburuak eta irizpideak berrikusi eta egokitzea aurreikusten da, lurraldearen
plangintza eta plangintza sektoriala iraunkorra izatera begira. Alde horretatik, dokumentu hauek aipatu
behar dira:

Eskaeraren kudeaketa.


Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia (2002-2020)
Garraio Iraunkorraren Gida Plana (2002)
Ingurumen Esparru Programa (2007-2010)
Une honetan, Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak berrikuste fasean daude.
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49565/es/contenidos/informacion/dots_reestudio/es_1165/reestudioc.html
Orain arte, diagnostiko bat eta gaikako zenbait monografia egin dira; horietako bat mugikortasunari,
irisgarritasunari eta energiari buruz8. Hasierako dokumentu horietan erronkatzat jotzen da mugikortasun
iraunkorra. Eta etorkizuneko erronken artean, “poluzio arazoak eta energi kontsumoa gutxituko dituzten
garraio azpiegitura eta zerbitzu alternatiboak” sortzea aipatzen da diagnostikoan.
Horrekin lotuta, honakoa dio diagnostikoak: “mugikortasunaren eskaeraren hazkundea lotuta dago
hazkunde ekonomikoko prozesuekin eta lurraldearen konfigurazio berriekin. Prozesu hori ondo kudeatu



Lurraren eta garraioaren erabileren koordinazioa.
-

“Lurzoruaren erabilera dentsifikatzea ibilbide laburreko oinezko eta bizikleta bidezko
mugikortasuna bultzatzeko, garraio kolektiboko sistemak eraginkorragoak izateko eta
joan-etorrietan ibilgailu pribatuarekiko mendekotasuna murrizteko”.

-

“Lurralde plangintzako eskala guztietan garraioaren iraunkortasun irizpideak barneratzea,
ikuspegi horretatik justifikatutako jardueretan nahiz tokiko sistemen eta sistema orokorren
aurreikuspenetan, mugikortasun eskaerei modu eraginkorrean erantzuteko (...). Lurralde
plangintzarako tresna guztiek kontuan izan behar dituzte ibilgailuen zirkulazioaren beharrak
(errepideak eta aparkalekuak), baina, horrez gain, kontuan izan behar dituzte mugikortasun
eredu iraunkorragoak ere, aurreikuspen zehatzak eginez (adibidez, oinezkoen eta
bizikletazaleen ibilbideei buruz, garraio kolektiboarentzat erreserbatutako plataformei
buruz, garraio publikoa aldatzeko geltokiei buruz, aparkamendu gomendatuko parkingei
buruz, etab.)”.

Herritarrak sentsibilizatzea garraiobide iraunkorragoak erabiltzeko beharrari buruz.

7

Ildo beretik, Nekazaritza eta Basogintzako LAPen ezarri egin da LAAetan jaso gabeko landa bideen erabilera,
honakoak hartuz barnean: nekazaritzako ustiategietarako bideak, eta ingurune naturalean kokatutako
biztanleguneen arteko komunikaziorako pistak, horien eraikuntza eta bide zoru ezaugarri teknikoak eta titularitatea
direnak direla, goragoko mailakoa den errepide sarean sartuta ez badaude.
8
LAAen berrazterketa. Eusko Jaurlaritzarentzako ideia tailerra. 2007ko urria eta 2008ko abuztua.
2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea
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Zerbitzu eskaintzaren kudeaketa.


Garraioaren iraunkortasunean aurrera egiteko helburuari euskarria emango dion erakunde
esparrua sortzea.
-

“Pausoak egitea EAEn mugikortasun iraunkorrari eta seguruari buruzko lege bat egiteko,
gai horiei buruzko Europako politiken ildotik”.

Errepideak.


Errepideak diseinatzean, kontuan hartzea plataforma berean izaera desberdineko fluxuak aldi
berean ibiltzeko aukera.
-

“Euskal Autonomia Erkidegoko Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana idaztea”.
“Bideak diseinatzean, bizikleta bideak egitea hiriko eta hiri inguruko eremuetan”.
“Hiri barneko bideak diseinatzean, bizikletan ibiltzeari buruzko irizpideak barneratzea”.

2.2.2.- GBBLAP LAAEN ESPARRUAN SARTZEA ETA EGOKITZEA
LAAen arabera (LAAk Aplikatzeko Arauen 22. kapitulua), “EAEko lurraldean eragina duen edozein eremu
sektorialetan eskumena duen erakunde orok idatzi ahal izango ditu lurralde plan sektorial berriak, LAA
hauetan berariaz adierazitakoez gain, dagokien eskumen esparruan eta, beti ere, lurralde
antolamenduaren izaera integratzaile eta nagusiarekin eta LAAek lurralde antolamenduari buruz egindako
zehaztapen eta ezarritako irizpideekin bat”. Hain zuzen, LAAek adierazitako aukera horretatik sortu da
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana (GBBLAP).
Gipuzkoako Lurralde Historikoa hiriarteko motorrik gabeko mugikortasuna (HMGM) garatzeko azpiegituren
sare baten bidez artikulatzea da GBBLAPen helburu orokorra. Irizpide hori bat dator LAAen
berrikuspenean proposatzen diren mugikortasun iraunkorreko proposamenekin, eta ez dago
kontraesanean, inolaz ere, indarrean dauden LAAekin. Hala, ildo horretatik, LAAen berrikuspenean,
EAEko Bizikleta Bideen LAP (lotura estua du GBBLAPekin) erreferentziazko elementu gisa aipatzen da
mugikortasunari buruzko kapituluan.
Hala ere, GBBLAPen ez dira soilik azpiegiturak sortzeko jarduerak aurreikusten; horretaz gain,
sentsibilizaziorako, sustapenerako eta koordinaziorako proposamenak jasotzen dira, lurralde
antolamendurako esparru honetako gidalerro orokorrekin bat.

2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea
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Kategoria horretan bi tarte mota bereizi dira, gauzatze mailaren arabera:

2.3.- LURRALDE PLAN PARTZIALAK

Burututako Oinarrizko Foru Sarea (BOFS): Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sareko
tarteak, hiriartekoak gehienbat, dagoeneko eginak eta foru administrazioak kudeatuko dituenak.
Halaber, kategoria honen barruan daude burutzeke dauden baina, LAPen Hasierako
Onarpenaren dokumentua idazteko unean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Diputatuen
Kontseiluak onartuak zituen eraikuntza proiektuei dagozkien tarteak.

EAEko Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen bidez (LAA) “eremu funtzionalak” definitu ziren.
Horiexek dira EAEko edo lurralde historikoko eskalaren eta udal eskalaren arteko maila.
EAEn 15 eremu funtzional definitu dira guztira. Horietatik 6 Gipuzkoan daude guztiz edo neurri batean.
Lurralde plan partzialak (LPP) kasuan kasuko eremu funtzionaleko plangintzak egiteko tresnak dira.
Hala, lurralde plan partzialen bidez zehazten dira lurraldeko eremuen konfiguraziorako hainbat
ezaugarri, eta horiek ondorio zuzenak dituzte alor edo sektore plangintzan, zehazki eremu funtzionalean
proposatzen diren ibilgailu motordunentzako eta txirrindulari eta oinezkoentzako ibilbideak udalerriekin
lotzeko unean (LAAen 11. kapitulua, 6.3.e atala).

Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea (POFS): Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sareko
tarteak, hiriartekoak gehienbat eta oraindik egin gabe daudenak edo eraikuntza proiektu
onarturik ez dutenak, eta gauzatze eta kudeatze lanak foru administrazioak egingo dituenak.
Azpikategoria horretan bi tarte mota bereizi dira:

Eskuarteko dokumentu hau idazteko unean, 4 LPP daude behin betiko onartuta Gipuzkoan:



Oraindik egiteke dauden eta eraikuntza proiektua erredaktatzeko fasean trazaduran
beharbada aldaketa txiki batzuk izango dituzten tarteak.

Eibarko (Debabarrena) Eremu Funtzionaleko LPP: 86/2005 Dekretua, apirilaren 12koa.
Arrasate - Bergara (Debagoiena) Eremu Funtzionaleko LPP: 87/2005 Dekretua, apirilaren 12koa.
Zarautz - Azpeitia (Urola Kosta) Eremu Funtzionaleko LPP: 32/2006 Dekretua, otsailaren 21ekoa.
Beasain - Zumarraga (Goierri) Eremu Funtzionaleko LPP: 534/2009 Dekretua, irailaren 29koa.

Oraindik egiteke dauden eta, trazadurari dagokionez, eta zenbait faktore aintzat hartu
behar direla eta (topografikoak, kudeaketakoak, aukerak...) aukerei buruzko aldez
aurreko azterketa behar duten tarteak. Tarte horien trazaduraren gutxi gorabeherako
kartografia egin da, gerora aldaketa handiak egitea gerta liteke eta.

Izapide fasean daude oraindik, dokumentu hau erredaktatzeko unean alegia, beste bi lurralde plan
partzialak, honakoak baitira:



Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Udal Sarea (GBBOUS): Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Oinarrizko Sareko udal titularitateko eta hiribarneko tarteak. Tarte horiek Oinarrizko Sarearen
jarraitasuna bermatzen dute.

Donostiako (Donostialdea - Bidasoa Beherea) Eremu Funtzionaleko LPP; honen hasierako
onarpenerako agiriari 2010eko uztailaren 16an eman dio onespena Eusko Jaurlaritzaren
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren agindu batek.
Tolosako (Tolosaldea) Eremu Funtzionaleko LPP; honi dagokionez, 2005eko abenduan
aurkeztutako aurrerapen bat besterik ez dago.

Tarte horien trazadura gomendio gisakoa da zeharkatzen dituzten udalentzat; beraz, udalaren hirigintza
kudeaketak berak eragiten dituen aldaketen mende dago. Dena dela, Oinarrizko Sarearen hiriguneetako
sarrera eta irteera lekuen arteko lotura funtzionala bermatzeko eskatzen zaie udalei.

2.3.1.- MOTORRIK GABEKO MUGIKORTASUNA LURRALDE PLAN PARTZIALETAN

Oinarrizko Udal sarean bi tarte mota bereizi dira:

Ondoren, aipatutako eremu funtzional bakoitzari buruzko fitxa bat agertzen da, motorrik gabeko
mugikortasunari buruzko informazioa eta planteamenduak jasotzen dituena. Halaber, GBBLAPek eremu
funtzional bakoitzerako egiten duen proposamena azaltzen da, horretan jasoz trazadura proposamena,
egin gabe dauden foru titularitateko tarteak egiteko programazioa eta Oinarrizko Foru Sarea eraikitzeko
eta artatzeko zenbatespen ekonomikoa, aurreikusitako bi laurtekoei dagokienez. Ondoren, GBBLAPek
eremu funtzional bakoitzerako egiten dituen planteamenduen eta kasuan kasuko LPPren arteko
koherentziaren analisi bat egiten da.

Burututako tarteak, Burututako Oinarrizko Udal Sarean (BOUS) sartuak.
Egiteko dauden tarteak, Planifikatutako Oinarrizko Udal Sarean (POUS) bilduak.

Sinbologia hau erabili dugu irudietan:
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarea (GBBOFS): Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Oinarrizko Sareko tarteak, hiriartekoak gehienbat, eta foru administrazioak kudeatuko dituenak.

2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea
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EIBARKO LURRALDE PLAN PARTZIALA
Esparrua

Eremu funtzionala: Eibar
Eskualdeak: Debabarrena.
Udalerriak: Deba, Eibar, Elgoibar, Mendaro, Mutriku eta Soraluze, Bizkaiko Ermua eta Mallabia udalerriekin batera.

Izapideak

Lurralde Plan Partziala. 2005eko apirila.
Apirilaren 12ko 86/2005 Dekretuaren bidez behin betiko onartua.
2005eko ekainaren 6ko EHAAren 105 zk.an argitaratua.

Motorrik gabeko
mugikortasunari buruzko
zehaztapenak

Eskualdean motorrik gabeko ibilgailuen eta oinezkoen garraiorako sare alternatibo bat sortzeko helburua adierazten du LPPk (LPPren Memoriaren 4.5.7. atala). Lehen proposamen
gisa, lurraldea egituratzen duen herri bideen eta eskualdeko errepideen sarea erabiltzea aipatzen du. “Hartarako, gutxieneko zirkuitu batzuk definitu beharko lirateke, bizikletek
gainerako ibilgailuekiko lehentasuna izango duten egunekin". Halaber, “Motorrik gabeko bide sarea” izenekoa jasotzen du. Proposamen berrien artean, funtsean Gipuzkoako
Bizikleta Bideen Planean ezarritako trazadurak jasotzen ditu LPPk:
 AreItio - Ermua - Eibar - Elgoibar - Mendaro - Sasiola, eskualdeko lotura ardatz nagusia.
 Saturraran - Mutriku - Deba - Itziar - Elorriaga, kostaldeko zeharkako ardatza. Honen luzapenak ondoko Urola Kostako eremu funtzionalarekiko lotura egiten du, Zumaiatik
zehar, eta Gernika - Markinako eremu funtzionalarekikoa Ondarroatik.
 Sasiola - Mutriku. Bi ardatz nagusi horiek elkarrekin lotzen ditu.
 Maltzaga - Soraluze - Osintxu, trenbide zaharraren trazaduraren gaineko ardatza, Debagoieneko eremu funtzionalarekiko lotura egiten duena.
VII. eranskinean (“Landa-bideen, Bidexken eta Bidegorrien Sarea”) beste bi trazadura hauek gaineratzen dira:
 Gernika - Markina eremu funtzionalarekiko loturak, Elgoibar - Urkaregi eta Ermua - Trabakua trazaduren bidez.
 Elgoibar - Azkarate trazadura, Urola Kostako Eremu Funtzionalarekiko lotura egiten duena Azkoitirantz.
LPPren antolamendu arauetan zehaztapen hauek egiten dira:
 41. art. Bide sare motorizatu gabea: “Motorrik gabeko bide-sareari dagokionez, esku-hartze estrategikotzat hartzen dira bizikleta bideen ibilbide hauek: Areitio - Ermua - Eibar Elgoibar - Mendaro - Sasiola; Saturraran - Mutriku - Deba - Itziar - Elorriaga; Sasiola - Mutriku; Maltzaga - Soraluze - Osintxu”.
 60. art. Lurralde Bigunerako Lurralde Eredua: “(...) Udal mailako, udalez gaindiko edota eskualdeko plan bereziak egingo dira; besteak beste, (...) Landa-bideen, Bidexken eta
Bidegorrien Sareen Plan Berezia”.
 66. art.: Landa-bideen, bidexken eta bidegorrien sareak: “Bidegorriei dagokienez, esku-hartze estrategikotzat hartzen dira jarduera hauek:
a. VII. eranskinean jasotako bidegorrien sarearen inbentarioa eta grafikoak (mapak) egitea.
b. Udal mailan, lurraldea egituratzen duten tokiko bide eta eskualdeko errepideen sarea erabiliko da. Hartarako, gutxieneko zirkuitu batzuk definitu beharko dira, bizikletek
gainerako ibilgailuekiko lehentasuna izango duten egunekin.

Proposamena gauzatzea

Dokumentuan “04. Lurralde Biguna” planoa jasotzen da. Plano horretako zehaztapenak lotesleak dira udaletako plangintza orokorretarako.
Dokumentuaren arabera, “epe laburrean, Maltzaga - Soraluze tartean bakarrik egin ahal izango dira bizikletentzako berariazko eskualdeko errepideak. Tarte horrek jarraipena
emango lioke Debagoienean aurreikusitako tarteari (trenbide zaharraren trazaduran oinarritzen da hori)”.
Ekonomi eta finantza azterketa (milioi eurotan)

Inbertsio aurreikusi eta
programatua

D. Ekintza zuzenak azpiegitura eta zerbitzuetan

2005-2011

2012-2019

Guztira

Eusko Jaurlaritza

GFA

Udalak

9- GI-638ren paraleloan doan bidegorria (Saturraran - Mutriku - Deba)

7,14

7,51

14,65

-

14,65

-

10- GI-634ren paraleloan doan bidegorria (Deba - Itziar - Elorriaga)

7,51

5,63

13,15

-

13,15

-

11- GI-634ren paraleloan doan bidegorria (Areitio - Sasiola)

5,63

15,03

20,66

-

20,66

-

-

3,76

3,76

-

3,76

-

12- Maltzaga - Osintxu trenbide zaharraren trazaduraren gaineko bidegorria

2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea
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GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN LURRALDEAREN ARLOKO PLANA (GBBLAP). EIBARKO EREMU FUNTZIONALA
Hiriarteko motorrik gabeko mugikortasuna gauzatzeko (HMGM), Gipuzkoako Lurralde Historikoa azpiegitura sare baten bidez artikulatzea da Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planaren (GBBLAP) helburu
orokorra. Horretarako, HMGM sare segurua, erosoa eta konektiboa egitea proposatzen du, bizikleta garraiobide gisa bultzatzeko. Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea (GBBOS) izango da Lurralde Historikoko
bizikleta bideen sarearen bizkarrezurra. Hala, Gipuzkoako hiri ingurune nagusiak lotzen dituen 439 km inguru luzeko sarea egitea proposatzen du GBBOSek. Eta bederatzi ardatz nagusitan egituratutako hiribarneko
eta hiriarteko azpiegitura multzo batek osatuko du sarea.
Eibarko Eremu Funtzionalean, bi ibilbide nagusi ditu Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sareak (GBBOS): batetik, I-4 Debarroa ibilbidearen, hots, bailararen iparraldea eta hegoaldea lotzen dituen ardatz
nagusiaren zati bat, eta, bestetik, eremu funtzionala iparraldeko muturretik zeharkatzen duen I-2 Donostia - Mutriku ibilbidearen zati bat. Ardatz nagusi horiekin lotzen da I-9 ibilbidea (Ego bailara); horrek ahalbidetu
egiten du Debarroa Ermutik zehar Bizkaiarekin lotzea.

GBBLAPen
proposamena

GBBOSek 49,9 kilometro egiten ditu Eibarko Eremu Funtzionalean, hau da, bere luzera osoaren % 11,4. Trazadura horretan hainbat kategoria bereizten dira, honakoak:
 Egin gabe dauden hiriarteko tarteak (Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea): 33,6 km.
 Burututako hiriarteko tarteak (Burututako Oinarrizko Foru Sarea): 3,9 km.
 Egin gabe dauden hiribarneko tarteak (Planifikatutako Oinarrizko Udal Sarea): 12,4 km.
 Burututako hiribarneko tarteak (Burututako Oinarrizko Udal Sarea): 0,0 km.
GBBLAPek egokitu egin du Oinarrizko Udal Sarearen trazadura “Debabarreneko Bidegorri Sarearen Azterketa” (DEBEGESA, 2010) dokumentuan jasotako proposamenetara. Oinarrizko Foru Sareari atxikitako
hiribarneko tarteetan ere kontuan hartu dira, eta jaso ere bai kasu batzuetan, aipatutako azterketan ezarri diren proposamen orientagarriak.
GBBLAPek programatu egiten ditu Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareari (POFS) dagozkion hiriarteko tarteetan gauzatzeko dauden jarduerak. Programazio horretarako, kontuan hartu dira Planaren memorian
deskribatu diren irizpide funtzionalak eta aukera irizpideak. Ondorengo taulan adierazten den bezala esleitu dira guztiz edo zati batean Eibarko Eremu Funtzionaletik igarotzen diren bide tarteak.

Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareko tarteak gauzatzeko programazioa
Ibilbidea

Ardatza / Adarra
I-2
2. ibilbidea (Donostia - Mutriku) I-2
I-2
I-4
I-4
4. ibilbidea (Debarroa)
I-4
I-4
9. ibilbidea (Ego bailara)
I-9

Tartearen kodea
02 014F
02 016F
02 018F
04 002F
04 003F
04 004F
04 007F
09 001F

Tartearen izena
Zestoa (Arroabea) - Deba
Deba - Mutriku
Mutriku - Mutriku (Saturraran)
Deba - Mendaro
Mendaro - Elgoibar (Altzola)
Elgoibar (Altzola) - Elgoibar
Maltzaga - Soraluze
Maltzaga - Eibar

Programazioa
LAPen berrikuspena
LAPen berrikuspena
1. laurtekoa
LAPen berrikuspena
2. laurtekoa
1. laurtekoa
2. laurtekoa
1. laurtekoa

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sareko (GBBOFS) hiriarteko zatiak egiteko eta kontserbatzeko zenbatespen ekonomikoa
Eibarko Eremu Funtzionalean
laurtekoka
Lehenengo laurtekoa
Bigarren laurtekoa
LAPen berrikuspena
IBILBIDEA
Egitea (€)
Kontserbatzea (€)
Egitea (€)
Kontserbatzea (€)
Egitea (€)
2- Donostia - Mutriku
2.382.399
127.406
0
127.406
12.440.300
4- Debarroa
2.195.044
292.042
4.517.573
503.368
5.669.703
9- Ego bailara
1.505.336
64.538
0
64.538
0
6.082.780
483.987
4.517.573
695.312
18.110.002
Guztizko balantzea
6.566.766
5.212.885
18.110.002

2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea
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ZEHAZPIDEAK / LEYENDA:
"Eibar" eremu funtzionaleko mugak /

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarea: GBBOFS /
Burututako tarteak. Burututako Oinarrizko Foru Sarea (BOFS)
Tramos ejecutados.
Burutugabeko tarteak. Planifikatutako Oinarrizko Foru
Sarea (POFS)
Tramos no ejecutados.

Ondarroa - Artibai

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Udal Sarea: GBBOUS /
Burututako tarteak. Burututako Oinarrizko Udal Sarea (BOUS) /
Tramos ejecutados.
Burutugabeko tarteak. Planifikatutako Oinarrizko Udal
Sarea (POUS) /
Tramos no ejecutados.
Bizikleta erabilerako gainontzeko azpiegiturak /
Otras infrestructuras para uso ciclista

MUTRIKU

Eskualdeen arteko ibilbide loturak / Conexiones intercomarcales
Lurraldeen arteko ibilbide loturak / Conexiones interterritoriales

DEBA
A.F. Gernika-Markina E.F.

Arranomendi

Aitzuri-Mendata

Joan-etorriak erakartzen eta sortzen dituzten guneak /
Egoitza eremuak /

Astigarribia
Itziar

Jarduera ekonomiko eremuak /

Eskualde mailako hezkuntza ekipamenduak /

BIZKAIA
Santa Ana

Lastur

Eskualdeko kultur eta kirol ekipamenduak /
Equipamientos culturales y deportivos comarcales

MENDARO

Batasunaren Intereseko Lekuak (BIL) /
Interes naturalistikoa duten eremuak (LAA) /

Aisiarako eremuak /

o

Tren geltokiak / Estaciones de tren

ELGOIBAR
A.F. Zarautz-Azpeitia E.F.

Urko-Usartza
MALLABIA

ADIF:

Egun dagoena / Existente

Planifikatua /
Planificada

ETS:

Egun dagoena / Existente

Planifikatua /
Planificada

Trenbide Sare Berria / Nueva Red Ferroviaria:

Arrate

Gipuzkoako Foru Aldundia

EIBAR
Durangoaldea

Planifikatua /
Planificada

ERMUA

Mugikortasuneko eta Bide Azpiegituretako Departamentua
Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias

SORALUZE

GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN
LURRALDEAREN ARLOKO PLANA
plangintzaren gaineko eraginak
PLAN TERRITORIAL SECTORIAL
afecciones al planeamiento
GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN OINARRIZKO SAREAREN
FUNTZIONALTASUNA "EIBAR" E.F.n /

A.F. Durango E.F.

EN EL A.F. "EIBAR"

A.F. Mondragon-Bergara E.F.

ESKALA / ESCALA:

DATA / FECHA:

2013ko EKAINA / JUNIO 2013

DIN A3 - 1 / 100.000

E-2.1

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana

BEHIN BETIKO ONARPENA
E dokumentua: PLANGINTZAREN GAINEKO ERAGINAK

GBBLAPen eta EIBARKO LPPko ZEHAZTAPENEN ARTEKO KOHERENTZIA ETA BATERAGARRITASUNA
GBBLAP eta LPP bat datoz eskualdean motorrik gabeko garraiorako sare alternatiboa sortzeko beharra dagoela esatean.
Motorrik gabeko
mugikortasunaren
tratamendua

LPPk azpiegituren eta zerbitzuen arlokotzat jotzen ditu oinezkoen eta txirrindularien sarean egin beharreko jarduerak. Hala ere, nolabaiteko anbiguotasuna ageri da joan-etorri mota
horien tratamenduan. Hala, bide azpiegiturak erabiltzea proposatzen du (zirkuituak), horietan, egun jakin batzuetan, bizikletek beste ibilgailu moten gaineko lehentasuna izateko;
eta, horrez gain, aisialdirako eta naturaz gozatzeko azpiegiturekin (bidexka, pista eta abarrekin) parekatzen ditu bide horiek. Grafikoki, motorrik gabeko sarearen proposamena 04
planoan (Lurralde Biguna) jasotzen da, baina ez garraio eta komunikazio sareak jasotzen dituen 05 planoan.
GBBLAPek Oinarrizko Sarea sortzearen alde egiten du, argi eta garbi, bizikletaren eguneroko erabilerari lehentasuna eman ahal izatera begira. Helburua ez da aisialdiarekin
lotutako joan-etorrietara mugatutako sarea egitea, baizik eta, lehentasunez, nahitaezko mugikortasuneko eguneroko joan-etorriak (lanak, ikasketek eta abarrek eraginak) egitera
bideratutakoa gauzatzea.
GBBLAPek Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarean sartzen ditu LPPk motorrik gabeko bide sarerako ezarritako ardatz nagusiak. Ardatz horiek eremu funtzionaleko
lurraldea egituratzen dute, Gipuzkoako Lurralde Historikoari dagokion eta GBBLAPek planifikatzen duen zatian. Hain zuzen, ardatz hauek txertatu dira:

Oinarrizko Sarearen
trazadura



Ermua - Eibar - Elgoibar - Mendaro - Sasiola, eskualde barneko lotura ardatz nagusia, Debako udalerriraino luzatu da.



Saturraran - Mutriku - Deba - Itziar - Elorriaga, kostaldeko eremua lotzen duen zeharkako ardatza.



Maltzaga - Soraluze - Osintxu, Debagoieneko Eremu Funtzionalarekin lotzen da.

GBBLAPen ez dira Oinarrizko Sarearen zati gisa jasotzen LPPn jasotako trazadura hauek: Elgoibar - Markina (Urkaregi mendatea), Elgoibar - Azkoitia (Azkarate mendatea),
Sasiola - Mutriku eta Elgetako lotura Eibartik. Proposamen guztietan, trazadurek zailtasun orografiko handiak gainditu behar dituzte. Ezaugarri horiek kiroletakoak ez diren
eguneroko joan-etorriak -Oinarrizko Sarearen erabilera nagusia alegia- zailtzen dituzte. Edonola ere, GBBLAPek proposatzen duen Sareak ez du udal, eskualde edo beste maila
bateko ekimenetatik sor daitezkeen jarduera osagarriak egitea baztertzen; izan ere, bizikleta erabiltzeko aukera gehiago izan daitezke, horien bidez, etorkizunean.
Titulartasuna eta
kudeaketa

LPPk Gipuzkoako Foru Aldundiari esleitzen dio bidegorri sare osoa egiteko lana.
GBBLAPek bi kategoria bereizten ditu Oinarrizko Sarea osatzen duten tarteen titulartasunari eta kudeaketari dagokionez: hiribarneko tarteak (Oinarrizko Udal Sarea) eta hiriarteko
tarteak (Oinarrizko Foru Sarea). Debabarrenaren kasuan, hiribarneko zenbait tarte esleitzen dizkie Deba, Mutriku, Elgoibar, Eibar eta Soraluzeko udalerriei.

2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea
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ARRASATE - BERGARAKO LURRALDE PLAN PARTZIALA
Esparrua

Eremu funtzionala: Arrasate - Bergara
Eskualdeak: Debagoiena.
Udalerriak: Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate, Bergara, Elgeta, Eskoriatza, Leintz Gatzaga eta Oñati, eta Arabako Aramaio.

Izapideak

Lurralde Plan Partziala. 2005eko apirila.
Apirilaren 12ko 87/2005 Dekretuaren bidez behin betiko onartua.
2005eko ekainaren 6an, 105 zk.ko EHAAn argitaratua. Akatsen zuzenketa 2005eko uztailaren 13an, EHAAren 133 zk.an.

Motorrik gabeko
mugikortasunari buruzko
zehaztapenak

LPPk ez du egiten motorrik gabeko joan-etorrien diagnostikoa garraio eta komunikazio azpiegituren azterketan (I. dokumentua. Informazioa. Oinarrizko datuak. 3. kapitulua.
Azpiegiturak eta zerbitzuak).
Dokumentu horretan, “izaera bereziko hiriarteko ibilbide” gisa hartzen da oinezkoentzako bideen -bidegorrien- sare bat. Lurralde planean, berriz, etorkizuneko komunikazio sarean (II.
dokumentua. Memoria. 2. kapitulua. Azpiegiturak eta zerbitzuak) eta eskualdeko espazio libreen sarean (II. dokumentua. Memoria. 3. kapitulua. Ekipamenduak eta espazio libreak)
dago bizikleta bideen sarea.
Alde horretatik, proposamen hauek egiten ditu Lurralde Plan Partzialak:
 Trenbide zaharren trazadurari jarraituz egingo da ibilbide alternatiboen sarea.
 Parke bide bat (GI-2620) sortuko da Arrasate eta Aramaio artean.
 Ibilbide hauek egokituko dira: Bergara - Angiozar - Elgeta eta Aixola - Elgeta (Karabieta) - Eibar.
Proposamen hauek LPPk onartutako araudian jasotzen dira (IV. dokumentua. Antolamendu arauak).
 28. artikulua. Izaera bereziko hiriarteko ibilbideak.
 45. artikulua. Eskualdeko espazio libreak. Atsedenlekuak.

GBBLAPen eragiten duten
beste aurreikuspen batzuk

Eusko Jaurlaritzako Garraio Sailak tranbia azpiegitura berria egiteko egindako proposamena jasotzen du Arrasate - Bergarako LPPk. Azpiegitura hori Maltzagan Euskotren-en
sarearekin lotzea da asmoa. LPPren proposamenak Maltzaga eta Eskoriatza arteko trazadura bat ere jasotzen du. Halaber, Elorregi eta Oñati arteko adar bat aurreikusten du,
Legazpirainokoa (Telleriarte) berau, Zumarraga - Altsasu tartean ADIFen trenbide sarearekin lotzeko.

Proposamena gauzatzea

Dokumentuak mapa hauek jasotzen ditu: “2a. Azpiegiturak eta zerbitzuak. Garraioak eta komunikazioak” eta "3. Udalez gaindiko ekipamenduak eta espazio libreak". Mapa horietan
islatzen dira lehen aipatutako proposamenak.
LPPren “Ekonomi eta finantza azterketa eta gauzatze programa” kapituluan jasotzen dira aipatutako proposamenak, “Oinarrizko Bide Sarea. Jarduera estrategikoak” atalean. Atal
horretan zehazten da bidegorri sarearen zenbatekoa, baita hori egiteko unean Foru Aldundiak eta Debagoieneko udalek izan behar duten parte hartzea ere.

Inbertsio aurreikusi eta
programatua

Ekonomi eta finantza azterketa (milioi eurotan)
Bidegorri sarea

2005-2008

2009-2012

2013-2016

2017-2020

Guztira

Eusko Jaurlaritza

GFA

Udalak

1,8

1,8

1,8

1,8

7,2

-

3,6

3,6

2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea
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BEHIN BETIKO ONARPENA

ARRASATE BERGARAKO
LURRALDEAREN ZATIKO PLANA
( ALTO DEBA - DEBAGOIENA )
PLAN TERRITORIAL PARCIAL
MONDRAGON-BERGARA
APROBACION DEFINITIVA

AZPIEGITURAK ETA ZERBITZUAK.
GARRAIOAK ETA KOMUNIKAZIOAK.

BEHIN BETIKO ONARPENA

ARRASATE BERGARAKO
LURRALDEAREN ZATIKO PLANA
( ALTO DEBA - DEBAGOIENA )
PLAN TERRITORIAL PARCIAL
MONDRAGON-BERGARA
APROBACION DEFINITIVA

1

EKIPAMENDUAK ETA ESPAZIO LIBREAK
UDALAZ GAINDIKO.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana

BEHIN BETIKO ONARPENA
E dokumentua: PLANGINTZAREN GAINEKO ERAGINAK

GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN LURRALDEAREN ARLOKO PLANA (GBBLAP). ARRASATE - BERGARAKO EREMU FUNTZIONALA
Lehenago esan bezala, hiriarteko motorrik gabeko mugikortasuna gauzatzeko (HMGM), Gipuzkoako Lurralde Historikoa azpiegitura sare baten bidez artikulatzea da Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Lurraldearen Arloko Planaren (GBBLAP) helburu orokorra. Horretarako Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea (GBBOS) proposatzen da Lurralde Historikoko bizikleta bideen sarearen
bizkarrezur gisa. Hala, Gipuzkoako hiri ingurune nagusiak lotzen dituen 439 km inguru luzeko sarea egitea proposatzen du GBBOSek. Eta bederatzi ardatz nagusitan egituratutako hiribarneko
eta hiriarteko azpiegitura multzo batek osatuko du sarea.

GBBLAPen
proposamena

Arrasate - Bergarako Eremu Funtzionalean, I-4 Debarroa ibilbidearen zati batek osatzen du Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen (GBBOS) ardatza, bailararen iparraldea eta
hegoaldea lotzen dituelarik Arabako lurraldearekiko konexioa ere egiten baitu. Ardatz nagusi horrek zenbait adar ditu, Antzuola, Oñati, Arrasate eta Leintz Gatzagako herriguneak eta
industrialdeak ardatz nagusiarekin lotzeko. I-6 Bergara - Beasain ibilbideak aukera ematen du eremu funtzionala Urola Garaiarekin eta Goierrirekin lotzeko.
GBBOSek 74,5 kilometro egiten ditu eremu funtzionalean, hau da, bere luzera osoaren % 17. Trazadura horretan hainbat kategoria bereizten dira, honakoak:
 Egin gabe dauden hiriarteko tarteak (Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea): 49,0 km.
 Burututako hiriarteko tarteak (Burututako Oinarrizko Foru Sarea): 9,7 km.
 Egin gabe dauden hiribarneko tarteak (Planifikatutako Oinarrizko Udal Sarea): 9,1 km.
 Burututako hiribarneko tarteak (Burututako Oinarrizko Udal Sarea): 6,7 km.
GBBLAPek programatu egiten ditu Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareari (POFS) dagozkion hiriarteko tarteetan gauzatzeko dauden jarduerak. Programazio hori egiteko, irizpide funtzionalak
eta aukera irizpideak hartu dira kontuan. Ondorengo taulan adierazten den bezala esleitu dira guztiz edo zati batean Arrasate - Bergarako Eremu Funtzionaletik igarotzen diren bide tarteak.

Ibilbidea

4. ibilbidea (Debarroa)

6. ibilbidea (Bergara - Beasain)

Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareko tarteak gauzatzeko programazioa
Ardatza / Adarra Tartearen kodea
Tartearen izena
04 011F
I-4
Bergara - Elorregi
I-4
04 012F
Elorregi - Arrasate
04 014F
I-4
Arrasate - Aretxabaleta
I-4
04 018F
Eskoriatza - Arabako muga
I-4.1
04 020F
Bergara - Antzuola
04 021F
I-4.2
Elorregi - Oñati
I-4.3
04 024F
Arrasate - Arrasate (Gesalibar)
04 025F
I-4.4
Leintz Gatzaga
I-6
06 001F
Bergara - Urretxu

Programazioa
1. laurtekoa
1. laurtekoa
1. laurtekoa
1. laurtekoa
1. laurtekoa
1. laurtekoa
LAPen berrikuspena
2. laurtekoa
2. laurtekoa

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sareko (GBBOFS) hiriarteko zatiak egiteko eta kontserbatzeko zenbatespen ekonomikoa
Arrasate - Bergarako Eremu Funtzionalean
laurtekoka
Lehenengo laurtekoa
Bigarren laurtekoa
LAPen berrikuspena
IBILBIDEA
Egitea (€)
Kontserbatzea (€)
Egitea (€)
Kontserbatzea (€)
Egitea (€)
4- Debarroa
21.510.169
1.733.336
1.014.506
1.787.590
2.061.134
5- Urola bailara
0
10.355
0
10.355
0
6- Bergara - Beasain
0
0
9.059.313
621.631
0
21.510.169
1.743.691
10.073.819
2.419.576
2.061.134
Guztizko balantzea
23.253.861
12.493.395
2.061.134

2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea
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ZEHAZPIDEAK / LEYENDA:
"Mondragon-Bergara" eremu funtzionaleko mugak /

A.F. Eibar E.F.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarea: GBBOFS /
Burututako tarteak. Burututako Oinarrizko Foru Sarea (BOFS)
Tramos ejecutados.
Burutugabeko tarteak. Planifikatutako Oinarrizko Foru
Sarea (POFS)
Tramos no ejecutados.

Aixola
A.F. Zarautz-Azpeitia E.F.

BIZKAIA

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Udal Sarea: GBBOUS /
Burututako tarteak. Burututako Oinarrizko Udal Sarea (BOUS) /
Tramos ejecutados.
Burutugabeko tarteak. Planifikatutako Oinarrizko Udal
Sarea (POUS) /
Tramos no ejecutados.

ELGETA

Bizikleta erabilerako gainontzeko azpiegiturak /
Otras infrestructuras para uso ciclista

BERGARA

Eskualdeen arteko ibilbide loturak / Conexiones intercomarcales
Lurraldeen arteko ibilbide loturak / Conexiones interterritoriales
Joan-etorriak erakartzen eta sortzen dituzten guneak /
Egoitza eremuak /
Jarduera ekonomiko eremuak /

ANTZUOLA
Eskualde mailako hezkuntza ekipamenduak /

Besaide
Musakola

Eskualdeko kultur eta kirol ekipamenduak /
Equipamientos culturales y deportivos comarcales

Elorregi

ARRASATE-MONDRAGON

Batasunaren Intereseko Lekuak (BIL) /
A.F. Beasain-Zumarraga E.F.

Interes naturalistikoa duten eremuak (LAA) /

Aisiarako eremuak /

o

Tren geltokiak / Estaciones de tren

ARAMAIO

ARETXABALETA
Urkulu

Berazao

ADIF:

Egun dagoena / Existente

Planifikatua /
Planificada

ETS:

Egun dagoena / Existente

Planifikatua /
Planificada

Trenbide Sare Berria / Nueva Red Ferroviaria:

Planifikatua /
Planificada

Gipuzkoako Foru Aldundia

ESKORIATZA

Mugikortasuneko eta Bide Azpiegituretako Departamentua
Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias

GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN
LURRALDEAREN ARLOKO PLANA
plangintzaren gaineko eraginak

Araotz
LEINTZ GATZAGA

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL
afecciones al planeamiento
GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN OINARRIZKO SAREAREN
FUNTZIONALTASUNA "MONDRAGON-BERGARA" E.F.n /

Ulibarri

ESKALA / ESCALA:

DATA / FECHA:

2013ko EKAINA / JUNIO 2013

DIN A3 - 1 / 100.000

"Vasco-Navarro"
Burdinbide Verdea /
"Vasco-Navarro"

ALAVA / ARABA

E-2.2

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana

BEHIN BETIKO ONARPENA
E dokumentua: PLANGINTZAREN GAINEKO ERAGINAK

GBBLAPen ETA ARRASATE - BERGARAKO LPPko ZEHAZTAPENEN ARTEKO KOHERENTZIA ETA BATERAGARRITASUNA

Motorrik gabeko
mugikortasunaren
tratamendua

GBBLAP eta LPP bat datoz eskualdean motorrik gabeko garraiorako sare alternatiboa sortzeko beharra dagoela esatean.
LPPn motorrik gabeko mugikortasuna ez da jasotzen garraio eta komunikazioen azpiegiturei buruzko azterketan. Hala ere, gai horretan eta espazio libre eta aisialdiko eremuen
gaian txertatzen da sare alternatiboa egiteko proposamena. Hala, bidegorri sarearen proposamena jasotzen duten antolamendu planoak honakoak dira: 2.A. “Azpiegiturak eta
zerbitzuak. Garraioak eta komunikazioak" eta 3. “Udalez gaindiko ekipamenduak eta espazio libreak”.
GBBLAPek Oinarrizko Sarea sortzearen alde egiten du, argi eta garbi, bizikletaren eguneroko erabilerari lehentasuna eman ahal izatera begira. Helburua ez da aisialdiarekin
lotutako joan-etorrietara mugatutako sarea egitea, baizik eta, lehentasunez, nahitaezko mugikortasuneko eguneroko joan-etorriak (lanak, ikasketek eta abarrek eraginak) egitera
bideratutakoa gauzatzea.

Oinarrizko Sarearen
trazadura

GBBLAPek Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarean jasotzen eta zehazten ditu LPPn motorrik gabeko bide sarerako ezarritako ardatz nagusiak. Ardatz horiek eremu
funtzionaleko lurraldea egituratzen dute, Gipuzkoako Lurralde Historikoari dagokion eta GBBLAPek planifikatzen duen zatian. Hain zuzen, ardatz hauek txertatu dira:
 Ibilbide alternatiboen sarea, trenbide zaharren trazadurari jarraituz (Soraluze - Bergara - Elorregi - Oñati; Elorregi - Arlaban).
 Arrasate - Gesalibar bizikleta bidea, etorkizunean Aramaiorekin lotura egiteko aukera ematen duena.
GBBLAPen zenbait adar gehitu zaizkie eremu funtzionaleko ardatz horiei, Antzuola eta Leintz Gatzagako herriguneak Oinarrizko Sarearekin lotzeko (tarte horiek ez ziren jasotzen
LPPn).
GBBLAPen ez dira Oinarrizko Sareko tartetzat hartzen LPPn jasotako trazadura hauek: Bergara - Angiozar - Elgeta, Aixola - Elgeta (Karabieta) - Eibar. Proposamen guztietan,
trazadurek zailtasun orografiko handiak gainditu behar dituzte. Ezaugarri horiek kiroletakoak ez diren eguneroko joan-etorriak -Oinarrizko Sarearen erabilera nagusia alegia- zailtzen
dituzte. Halaber, ez dira Oinarrizko Sarearen barrukotzat hartzen aisialdirako eta naturaz gozatzeko beste trazadura batzuk (Aretxabaleta - Urkulu, Zubillaga - Urkulu, Oñati Arantzazu). Edonola ere, GBBLAPek proposatzen duen Sareak ez du udal, eskualde edo beste maila bateko ekimenetatik sor daitezkeen jarduera osagarriak egitea baztertzen;
izan ere, bizikleta erabiltzeko aukera gehiago izan daitezke, horien bidez, etorkizunean.
GBBLAPek Debagoienean Oinarriko Sarera diseinatzeko egiten duen trazadura LPPk planteatzen duen tranbia proiektutik hurbil igarotzen da tarte batzuetan (Mekolalde - Bergara,
Bergara - Elorregi, Arrasateko iparraldea eta Oñatiko sarrera), eta Vasco-Navarro trenbidearen plataforma aprobetxatzen du tranbiarako proiektuak erabiltzen ez dituen tarteetan.
Betiere, tranbiarako proiektuaren behin betiko proposamenera egokituko da, lehentasuna izango baitu hark. ETSrekin lankidetza hitzarmena egin ondoren, behin-behinean, sare
horren tarte laburren bat erabiltzeko asmoa dago, etorkizunean tranbia berrezarri bitartean.

Titulartasuna eta
kudeaketa

LPP eta GBBLAP bat datoz eremu funtzionalari dagokion Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea egiteko udal erakundeek eta Gipuzkoako Foru Aldundiak izan behar duten partaidetzan.
LPPren kasuan, aurreikusitako zenbatekoa erdibana esleitzen da Debagoieneko udalen eta GFAren artean.
GBBLAPek, osterantzean, bi kategoria bereizten ditu Oinarrizko Sarea osatzen duten tarteen titulartasunari eta kudeaketari dagokionez: hiribarneko tarteak (Oinarrizko Udal Sarea)
eta hiriarteko tarteak (Oinarrizko Foru Sarea). Debagoienaren kasuan, hiribarneko tarte batzuk esleitzen dizkie Bergara, Arrasate eta Aretxabaletako udalerriei.

2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea
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Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana

BEHIN BETIKO ONARPENA
E dokumentua: PLANGINTZAREN GAINEKO ERAGINAK

ZARAUTZ - AZPEITIKO LURRALDE PLAN PARTZIALA
Esparrua

Eremu funtzionala: Zarautz - Azpeitia
Eskualdeak: Urola Kosta.
Udalerriak: Aia, Aizarnazabal, Azpeitia, Azkoitia, Beizama, Errezil, Getaria, Orio, Zarautz, Zestoa eta Zumaia.

Izapideak

Lurralde Plan Partziala. 2005eko apirila.
Otsailaren 21eko 32/2006 Dekretuaren bidez behin-betiko onartua.
2006ko martxoaren 24an, 59 zk.ko EHAAn argitaratua. Akatsen zuzenketa 2006ko maiatzaren 18an, EHAAren 93 zk.an.

Motorrik gabeko
mugikortasunari buruzko
zehaztapenak

LPPren helburuetako bat, besteak beste, motorrik gabeko garraiorako eta mugikortasunerako sare alternatiboa sortzea da. LPP honetako sare eredu alternatiboak ardatz hauek ditu
oinarri:
 Txirrindularientzako ibilbidea kostaldean zehar (Orio - Zumaia), Oriaren ezkerreko ertzari jarraiki Orioraino eta GI-634 errepideari jarraiki Zarautz eta Zumaia arteko tartean.
 Txirrindularientzako ibilbidea Urolako ardatzean zehar, Zumaiatik Urretxu-Zumarragaraino. Urolako trenbidea berreskuratzea aurreikusten da LPPn, trenbide zaharraren
trazaduraren gainean. Beraz, bizikleta sarea egiteko beste trazadura bat aukeratu behar da, bizikleta bidea plataforma horretatik pasatzea baitzen hasierako asmoa. Trazadura
hori zehazteko, LPPren arabera, beharrezkoa da ekimen hori GI-631 errepidea egokitu, zuzendu eta hobetzeko proposatutako lanekin koordinatzea, eta, beraz, errepide
horretan abandonatuta geratutako espazioak berreskuratzea eta finkatzen direnekin elkartzea.
 Urolako ardatzetik abiatu eta Ibaiederren ibarrean (Azpeitia - Urrestilla - Nuarbe) barneratzen den bizikleta ibilbidea.
 Oinezkoentzako beste ibilbide batzuk, hala nola kostaldekoa (Santiago bidearen trazadura), mendiko ibilbide historikoa (Donostia - Arantzazu), Azpeitia - Azkoitia Loiolatik,
Txanka - Orioko hondartza, Zarautz - Getaria, eta Narrondoko itsasadarra (Arroabea - Zumaiako faroa).
LPPren antolamendu arauetan zehaztapen hauek egiten dira (2.31.3. art. Motorrik gabeko komunikazio sareak):
 Oinezkoentzako eta txirrindularientzako oinarrizko sare bat proiektatzen du planak eremu funtzional horretarako; II.4 planoan dago irudikatuta.
 Iparraldeko ardatz dibertsifikatuak eta mendebaldeko ardatzak - Ibaieder ibaiaren ibarrean adar bat duenak- osatzen dute sare hori.
Bidegorrien eta oinezkoentzako ibilbideen proposamena garatzen duten plangintzako tresnek eta proiektuek, bestalde, Planak proposatutako eskema hartu beharko dute aintzat.
Horrez gain, ibilbide horiek diseinatzean Planean integratzen direla justifikatu beharko da. Haatik, trazadura-irtenbideak geografiaren eta hiri garapenen baldintzapean izango
dira, horiek bideratuko baitituzte azkenean diseinuaren erabakiak. Zehazki, kostarekiko paralelo joango den oinezkoentzako ibilbidea finkatzean, Santiago bidearen trazadura
hartuko da aintzat -2000ko otsailaren 11ko EHAAn argitaratutako urtarrilaren 25eko 14/2000 Dekretuaren bidez multzo monumental izendatu zuten Santiago bidea-. Bestetik
Urola ibaiaren haranean proposatzen den bidegorri ardatza zehaztean, bidegorriaren trazadura GI-631 errepiderako planteatu diren egokitze, zuzentze eta hobetze lanekin
koordinatu beharko da; errepide horrek uzten dituen espazioak leheneratu egin beharko dira, eta bidegorria erantsi egingo zaie, berriz, errepiderako finkatzen diren espazioei.

GBBLAPen eragiten duten
beste aurreikuspen batzuk

Abandonatuta dagoen Zumaia eta Urretxu arteko trenbidearen trazadura berreskuratzea proposatzen du LPPk, eta, horrez gain, etorkizuneko Anduagako (Ezkio-Itsaso) geltokiarekin
(Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbide Sare Berria) lotura egitea aurreikusten du.

Proposamena gauzatzea

Dokumentuak "04. Interes komuneko ekipamenduak eta espazio libreak" planoa jasotzen du.

Inbertsio aurreikusi eta
programatua

LPPko ekonomi eta finantza azterketan ez da egiten “Urolaren korridoreko bizikleta sarea” egiteko oinarrizko kostuen zenbatespenik, behin betiko irtenbide teknikorik ez dagoela
arrazoituta. Hala ere, oinezkoentzako hiriarteko ardatzak egiteko kostuak zenbatesten dira: Oriako itsasadarreko pasealekua (0,35 milioi euro), Zarautz - Getaria pasealekua (0,80
milioi euro), Narrondoko itsasadarreko pasealekua (0,70 milioi euro), Azpeitia - Azkoitia pasealekua (0,45 milioi euro).
Eremu horretako inbertsio publikoko aurreikuspenen artean jasotzen da Zarautz - Getaria pasealekua [dagoeneko eginda dago].
Gauzatzeko ekimena, finantziazio erantzukizunak (milioi euro) eta gauzatze programa
Hiriarteko artikulazio ardatzak
Gobernu zentrala
GFA
Udalak
1. laurtekoa
2. laurtekoa
3. laurtekoa
4. laurtekoa
Oriaren itsasadarreko pasealekua
0,35
x
Zarautz - Getaria pasealekua
0,80
x
Narrondoko itsasadarreko pasealekua
0,70
x
x
Azpeitia - Azkoitia pasealekua
0,45
x
x
Urolaren korridoreko bizikleta sarea
Zenbatetsi gabe
x
x
-

2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea
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GETARIA
ZUMAIA

ZARAUTZ

ORIO

AIZARNAZABAL

ZESTOA
AIA

AZPEITIA

AZKOITIA

ERREZIL

PLAN TERRITORIAL PARCIAL

ZARAUTZ-AZPEITIA
( UROLA KOSTA )
LURRALDE ZATIKO PLANA

BEIZAMA

II. ORDENAZIOA
II. ORDENACION

PLANO II.4 PLANOA
INTERES KOMUNEKO EKIPAMENDUAK ETA ESPAZIO LIBREAK
EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES DE INTERES COMUN

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana

BEHIN BETIKO ONARPENA
E dokumentua: PLANGINTZAREN GAINEKO ERAGINAK

GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN LURRALDEAREN ARLOKO PLANA (GBBLAP) ZARAUTZ - AZPEITIKO EREMU FUNTZIONALEAN
Hiriarteko motorrik gabeko mugikortasuna (HMGM), hau da, bizikletazaleentzako eta oinezkoentzako mugikortasuna ahalbidetzeko, Gipuzkoako Lurralde Historikoa azpiegitura sare baten bidez
egituratzea da Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planaren (GBBLAP) helburu orokorra. Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea (GBBOS) da lurralde historikoko bizikleta
bideen sarearen bizkarrezurra. Hala, Gipuzkoako hiri ingurune nagusiak lotzen dituen 439 km inguru luzeko sarea egitea proposatzen du GBBOSek. Eta bederatzi ardatz nagusitan egituratutako
hiribarneko eta hiriarteko azpiegitura multzo batek osatuko du sarea.

GBBLAPen
proposamena

Zarautz - Azpeitiko Eremu Funtzionalean, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea osatzen duten ardatzak honakoak dira: batetik, kostaldeko ardatza, I-2 Donostia - Mutriku ibilbidearen
zatia bera, eta I-5 Urola bailara ibilbidea, berau baita ipar-hego loturako ardatz nagusia. Kostaldeko ardatzak lotura egiten du Donostialdeko eta Debabarreneko eremu funtzionalekin. I-5
ibilbidea, berriz, Urola Garaiarekin lotzen da, Beasain - Zumarragako Eremu Funtzionalean.
GBBOSek 55,9 kilometro egiten ditu Zarautz - Azpeitiko eremu funtzionalean, hau da, bere luzera osoaren % 12,7. Trazadura horretan hainbat kategoria bereizten dira, honakoak:
 Egin gabe dauden hiriarteko tarteak (Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea): 28,4 km.
 Burututako hiriarteko tarteak (Burututako Oinarrizko Foru Sarea): 15,7 km.
 Egin gabe dauden hiribarneko tarteak (Planifikatutako Oinarrizko Udal Sarea): 7,5 km.
 Burututako hiribarneko tarteak (Burututako Oinarrizko Udal Sarea): 4,4 km.
GBBLAPek programatu egiten ditu Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareari (POFS) dagozkion hiriarteko tarteetan gauzatzeko dauden jarduerak. Programazio hori egiteko, irizpide funtzionalak
eta aukera irizpideak hartu dira kontuan. Ondorengo taulan adierazten den bezala esleitu dira guztiz edo zati batean Zarautz - Azpeitiko Eremu Funtzionaletik igarotzen diren bide tarteak.

Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareko tarteak gauzatzeko programazioa
Ibilbidea

2. ibilbidea (Donostia - Mutriku)

5. ibilbidea (Urola bailara)

Ardatza / Adarra
I-2
I-2
I-2
I-2
I-2
I-2
I-2
I-2.7
I-5
I-5
I-5
I-5.1

Tartearen kodea
02 005F
02 006F
02 008F
02 010F
02 012F
02 013F
02 014F
02 028F
05 001F
05 003F
05 004F
05 015F

Tartearen izena
Usurbil - Orio
Orio - Zarautz
Zarautz - Getaria
Getaria - Zumaia
Zumaia - Zumaia (Narrondo)
Zumaia (Narrondo) - Zestoa (Arroabea)
Zestoa (Arroabea) - Deba
Orio (Geltokia - Hondartza)
Zestoa (Arroabea) - Zestoa
Zestoa - Azpeitia (Lasao)
Azpeitia (Lasao) - Azpeitia
Azpeitia - Azpeitia (Urrestilla)

Programazioa
2. laurtekoa
LAPen berrikuspena
LAPen berrikuspena
LAPen berrikuspena
2. laurtekoa
2. laurtekoa
LAPen berrikuspena
LAPen berrikuspena
LAPen berrikuspena
LAPen berrikuspena
1. laurtekoa
LAPen berrikuspena

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sareko (GBBOFS) hiriarteko tarteak egiteko eta kontserbatzeko zenbatespen ekonomikoa
Zarautz - Azpeitiko Eremu Funtzionalean
Lehenengo laurtekoa
Bigarren laurtekoa
LAPen berrikuspena
IBILBIDEA
Egitea (€)
Kontserbatzea (€)
Egitea (€)
Kontserbatzea (€)
Egitea (€)
2- Donostia - Mutriku
839.095
35.975
3.246.566
218.583
9.590.472
5- Urola bailara
727.800
716.938
0
716.938
8.385.020
1.566.895
752.913
3.246.566
935.521
17.975.492
Guztizko balantzea
2.319.808
4.182.087
17.975.492

2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea
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ZEHAZPIDEAK / LEYENDA:
"Zarautz-Azpeitia" eremu funtzionaleko mugak /

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarea: GBBOFS /
Burututako tarteak. Burututako Oinarrizko Foru Sarea (BOFS)
Tramos ejecutados.
Burutugabeko tarteak. Planifikatutako Oinarrizko Foru
Sarea (POFS)
Tramos no ejecutados.

GETARIA
ZUMAIA

ZARAUTZ

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Udal Sarea: GBBOUS /
Burututako tarteak. Burututako Oinarrizko Udal Sarea (BOUS) /
Tramos ejecutados.
Burutugabeko tarteak. Planifikatutako Oinarrizko Udal
Sarea (POUS) /
Tramos no ejecutados.

ORIO
Ezkabaso

A.F. Donostia E.F.

Bizikleta erabilerako gainontzeko azpiegiturak /
Otras infrestructuras para uso ciclista
Eskualdeen arteko ibilbide loturak / Conexiones intercomarcales

AIZARNAZABAL

Lurraldeen arteko ibilbide loturak / Conexiones interterritoriales
Joan-etorriak erakartzen eta sortzen dituzten guneak /

A.F. Eibar E.F.

Laurgain

ZESTOA

Egoitza eremuak /

AIA

Jarduera ekonomiko eremuak /

Balneario
Eskualde mailako hezkuntza ekipamenduak /
Eskualdeko kultur eta kirol ekipamenduak /
Equipamientos culturales y deportivos comarcales
Batasunaren Intereseko Lekuak (BIL) /
Interes naturalistikoa duten eremuak (LAA) /

Aisiarako eremuak /
Tren geltokiak / Estaciones de tren

AZPEITIA

AZKOITIA

o

ADIF:

Egun dagoena / Existente

Planifikatua /
Planificada

ETS:

Egun dagoena / Existente

Planifikatua /
Planificada

Loiola

Trenbide Sare Berria / Nueva Red Ferroviaria:

ERREZIL

Planifikatua /
Planificada

Gipuzkoako Foru Aldundia

A.F. Tolosa E.F.

Mugikortasuneko eta Bide Azpiegituretako Departamentua
Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias

GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN
LURRALDEAREN ARLOKO PLANA
plangintzaren gaineko eraginak

Ibai Eder
BEIZAMA

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL
A.F. Bergara-Mondragon E.F.

afecciones al planeamiento
GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN OINARRIZKO SAREAREN
FUNTZIONALTASUNA "ZARAUTZ-AZPEITIA" E.F.n /
EN EL A.F. "ZARAUTZ-AZPEITIA"
ESKALA / ESCALA:

DATA / FECHA:

2013ko EKAINA / JUNIO 2013

DIN A3 - 1 / 100.000

A.F. Beasain-Zumarraga E.F.
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GBBLAPen ETA ZARAUTZ - AZPEITIKO LPPko ZEHAZTAPENEN ARTEKO KOHERENTZIA ETA BATERAGARRITASUNA
GBBLAP eta LPP bat datoz eskualdean motorrik gabeko garraiorako sare alternatiboa sortzeko beharra dagoela esatean.
Motorrik gabeko
mugikortasunaren
tratamendua

GBBLAPek Oinarrizko Sarea sortzearen alde egiten du, argi eta garbi, bizikletaren eguneroko erabilerari lehentasuna eman ahal izatera begira. Helburua ez da aisialdiarekin
lotutako joan-etorrietara mugatutako sarea egitea, baizik eta, lehentasunez, nahitaezko mugikortasuneko eguneroko joan-etorriak (lanak, ikasketek eta abarrek eraginak) egitera
bideratutakoa gauzatzea.
LPPk azpiegituren eta zerbitzuen arlokotzat jotzen ditu oinezkoen eta bizikletazaleen sarean egin beharreko jarduerak. Hala ere, nolabaiteko anbiguotasuna ageri da joan-etorri
mota horien tratamenduan. Hala, grafikoetan, espazio libre eta aisialdiko eremuen ondoan jasotzen da proposamena (II.4 planoa. Interes komuneko ekipamenduak eta espazio
libreak), baina ez da jasotzen lurraldea egituratzen duten azpiegiturei buruzkoetan (II.3.1. planoa. Garraio eta komunikazio sarea).
GBBLAPek Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarean jasotzen eta zehazten ditu LPPn motorrik gabeko bide sarerako ezarritako ardatz nagusiak. Ardatz horiek eremu
funtzionaleko lurraldea egituratzen dute, Gipuzkoako Lurralde Historikoari dagokion eta GBBLAPek planifikatzen duen zatian. Hain zuzen, ardatz hauek txertatu dira:


Kostaldeko ardatza, Orio eta Zumaia artean. Donostialdeko eta Debabarreneko eremu funtzionaletan jarraitzen du.



Urolaren haraneko ardatza.

LPPn eta GBBLAPen proposatutako trazadurek ezaugarri berak dituzte, oro har, bi ardatzetan, LPPren proposamena aldatu den bi alorretan izan ezik, Zestoa - Zumaia eta Azpeitia
- Nuarbe tarteetan izan ezik alegia.

Oinarrizko Sarearen
trazadura

Lehenengo kasuan, Zestoa eta Zumaia zuzenean lotzea proposatzen du GBBLAPek, Arroabeko lotunetik (LPPk estrategikotzat hartutako lotunea da). LPPk, aldiz, eremu honetan
Urolaren ibarretik pasatzen den trazadura mantentzea proposatzen du, Bedua eta Iraeta artean. Bi proposamenak osagarriak izan daitezke, LPPren proposamenak zenbait
herrigunetarako irisgarritasuna hobetzen baitu (besteak beste, Aizarnazabal eta Oikiarako). Edonola ere, GBBLAPek proposatzen duen Sareak ez du udal, eskualde edo beste
maila bateko ekimenetatik sor daitezkeen jarduera osagarriak egitea baztertzen; izan ere, bizikleta erabiltzeko aukera gehiago izan daitezke, horien bidez, etorkizunean.
Ibaiederren ibarreko adarraren kasuan -LPPk proposatzen du-, GBBLAPek Oinarrizko Sarean sartzen du Azpeitia - Azpeitia (Urrestilla) tartea, ez baina honen Nuarberainoko
luzapena. Aurreko kasuan bezala, bigarren tarte honetara begira udal edo eskualde mailako sustapen lana egin daiteke, interesgarria baita, zalantzarik gabe, aisialdi eta laketera
bideratutako erabileraren kasuan (Urrestilla - Nuarbe).
Urola bailarako trenbide ardatza osorik berreskuratzeko proposamenean ez datoz bat LPPren eta GBBLAPen planteamenduak. Hala, "abandonatutako trazadura zaharrera berriro
trenaren erabilera eramatea" proposatzen da LPPn. Bateraezintasun hori konpontzeko, Zumaia eta Azpeitia (Lasao) artean eginda dauden tarteen kasuan, trazadura alternatiboa
planteatu da bizikleta bidearentzat; behin betiko aukeratzen dena egokitu egingo zaio, dena den, herri bi horien artean trenbide sistema martxan jartzera begira aukeratzen den
proposamenari. Alde horretatik, aurretiaz aukerei buruzko proiektu bat egitea aurreikusten du GBBLAPek, LPPren proposamenarekin eta EAEko Trenbide Sareari buruzko LAPen
Gipuzkoako Lurralde Historikorako proposatutako aldaketarekin bat etorriko den bat zehazki. Osterantzean, Urolako trenaren trazaduraren zati bat -Azkoitia eta Urretxu arteanoinezkoentzako eta bizikletazaleentzako egokituta dago -hodi hidrauliko baten ondoan doa tartea-, eta horrela dago jasota GBBLAPen. Dena den, behin betiko onartutako Lurralde Plan
Partzialetan egindako proposamenen lehentasuna aitortzen du GBBLAPek.
LPPk Foru Aldundiari esleitzen dio Urolako bizikleta sarea egiteko erantzukizuna.

Titulartasuna eta
kudeaketa

GBBLAPek, berriz, Foru Aldundiari esleitzen dio eremu funtzionalean aurreikusitako tarteen luzeraren % 79 egiteko erantzukizuna, eta % 21 udal erakundeei.
GBBLAPek bi kategoria bereizten ditu Oinarrizko Sarea osatzen duten tarteen titulartasunari eta kudeaketari dagokionez: hiribarneko zatiak (Oinarrizko Udal Sarea) eta hiriarteko
tarteak (Oinarrizko Foru Sarea). Urola Kostako eskualdearen kasuan, hiribarneko tarte batzuk esleitzen dizkie Zarautz, Getaria, Zumaia, Zestoa, Azpeitia eta Azkoitiko udalerriei.

2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea
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BEASAIN - ZUMARRAGAKO LURRALDE PLAN PARTZIALA

Esparrua

Eremu funtzionala: Beasain - Zumarraga
Eskualdeak: Goierri.
Udalerriak: Altzaga, Arama, Ataun, Beasain, Ezkio-Itsaso, Gabiria, Gaintza, Idiazabal, Itsasondo, Lazkao, Legazpi, Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, Segura, Urretxu,
Zaldibia, Zegama, Zerain eta Zumarraga.

Izapideak

Irailaren 29ko 534/2009 Dekretuaren bidez behin betiko onartua.

Motorrik gabeko
mugikortasunari
buruzko zehaztapenak

LPPk “erlazio sistemari” buruzko diagnostikoan aipatzen du motorrik gabeko mugikortasuna. Diagnostiko horretan jasotzen dira garraio eta komunikazio sistema osatzen duten
elementuak. Hala eta guztiz ere, LPPk ez du hartzen elementu hori garraio sistemaren elementu nagusi gisa, eta ez du haren proposamena dagokion planoan jasotzen.
Elkarrengandik gertuen dauden herri nagusi eta herriguneen arteko loturak indartzea proposatzen du LPPk, ibilgailuen zirkulaziorako bide batzuk hiri jarraitutasuneko ardatz bihurtuz ("Hiri
zentraltasuneko ardatzak” edo “hiriarteko artikulazio ardatzak” esaten zaie). Hala, ardatz horiek oinezkoak eta bizikletazaleak batera ibiltzeko “zumardiak” izatea proposatzen du, espaloi,
errodadura banda eta zinta berde edo lorategi gaineko zuhaitz zerrendaz horniturik. Proposamen horiek jasotzen dituen planoa honakoa da: 05 planoa. Hiri garapeneko plangintzarako eta
esku-hartze estrategikoetarako irizpide orokorrak.
LPPren antolamendu arauetan (3.3.1 atala. Erlazio sistemarako proposamenak. Bide sarea) jarduera hauek jasotzen dira Tokiko Irisgarritasunerako Sare Nagusian:
 Hiri zentraltasuneko ardatzak: Legazpi, Urretxu-Zumarraga, Ormaiztegi, Beasain-Ordizia, Itsasondo, Legorreta eta Idiazabal.
 Beasain eta Idiazabal arteko hiri zentraltasuneko ardatza, N-1 errepidearen gainekoa, Iurreko industrialdean barrena.
 Lazkao barneko, Lazkao - Beasain arteko eta Lazkao - Ordizia arteko hiri zentraltasuneko ardatzak, CAF-Senpereko esku-hartze estrategikorako esparruan.
 Hiriarteko artikulaziorako ardatzak: Legazpi - Zumarraga, Zumarraga - Ormaiztegi, Ormaiztegi - Beasain, Ordizia - Itsasondo, Itsasondo - Legorreta, Legorreta - Ikaztegieta, Zaldibia Ordizia, Lazkao - Ordizia (Lanbide Eskolatik barrena), Idiazabal - Iurre.
Bestalde, LPPk proposatutako lurralde ereduan “ingurumen ibilbideen sarea” deitutakoa aipatzen da. Horrekin lotuta, motorrik gabeko mugikortasunarekin lotutako hiru jarduera mota
proposatzen dira:
 Oinezkoentzako pasealekuak eta bidegorriak tokiko sarbide sare nagusian, lehen aipatutako hiri zentraltasuneko ardatzekin bat datozenak.
 Naturaren, ondarearen eta turismoaren inguruko interesa duten elementuen arteko ibilbide bigunak: Zaldibia - Abaltzisketa, Lazkao - Lizarrusti, Lazkao - Idiazabal, Idiazabal Etxegarate, Idiazabal - Segura, Segura - Otsaurte, Segura - Zerain, Segura - Mutiloa, Zerain - Mutiloa, Zerain - Telleriarte, Ormaiztegi - Gabiria, Salbatore - Matxinbenta, Telleriarte Udana...
 Oinezkoentzako bestelako ibilbide eta zirkuituak.
LPPk 04 planoa. Udalez gaindiko ekipamendu-sistemak eta espazio libreak delakoan jasotzen ditu jarduera horiek, aisialdirako eta naturaz gozatzeko zenbait elementurekin batera.
LPPren antolamendu arauen arabera (3.3.2 atala. “Erlazio sistemarako proposamenak. Ingurumen Ibilbideen sarea”), “Ingurumen Ibilbideen Sarea udalez gaindiko Espazio Libreen
Sistemaren barrukoa izan arren (...), lurralde ereduaren errepide egitura integralaren barruan dago, eta landa eremuetara joateko errepide sare osagarrian eta bigarren mailako sarean
oinarritzen da, batez ere. Beraz, errepide sistema horretako elementuak egokitzeko, oinezkoentzako eta bizikletazaleentzako edo bientzako banda egokiak diseinatu eta eraiki beharko
dira”.

Proposamena
gauzatzea

Lehen aipatutako proposamenak jasotzen dituzten planoak hauek dira: “04. Interes komuneko ekipamenduak eta espazio libreak” eta "05. Hiri garapenerako plangintzarako eta eskuhartze estrategikoetarako irizpide orokorrak”.
LPPren ekonomi eta finantza azterketan zenbatetsi egiten dira ingurumen korridoreen sarea, hiri zentraltasuneko ardatzak eta hiriarteko artikulazio ardatzak egiteko oinarrizko kostuak.
Azterketak administrazio publikoari esleitzen dio inbertsioa, tokiko erakundeen, foru erakundeen, erakunde autonomikoen eta estatuko erakundeen artean banaketa egin gabe.

Inbertsio aurreikusi eta
programatua
Hiriarteko artikulazio ardatzak
Hiri zentraltasuneko ardatzak
Ingurumen Ibilbideen Sarea

2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea

Gauzatzeko ekimena, finantziazio erantzukizunak (milioi euro) eta gauzatze programa
Inbertsio publikoa
1. laurtekoa
2. laurtekoa
16,47
4,33
2,52
3,01
8,41
2,10
2,10
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3. laurtekoa
3,61
2,10

4. laurtekoa
6,01
3,01
2,10

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana

BEHIN BETIKO ONARPENA
E dokumentua: PLANGINTZAREN GAINEKO ERAGINAK

GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN LURRALDEAREN ARLOKO PLANA (GBBLAP) BEASAIN - ZUMARRAGAKO EREMU FUNTZIONALEAN
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planaren (GBBLAP) helburu orokorra hiriarteko motorrik gabeko mugikortasuna (HMGM), hau da, bizikletazaleentzako eta oinezkoentzako
mugikortasuna ahalbidetzea da. Horretarako, Gipuzkoako Lurralde Historikoa azpiegitura sare baten bidez egituratzea proposatzen du.
Beasain - Zumarragako Eremu Funtzionalean, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea (GBBOS) osatzen duten adarrak honakoak dira: batetik, Oriaren haranetik doan ardatz nagusia (I-3
ibilbidearen zatia, Legorreta eta Zegama artean) eta, bestetik, Estanda bailara zeharkatzen duen zeharkako ardatza (I-6 ibilbidearen zatia, Zumarraga eta Beasain artean). Ardatz nagusiak
aukera ematen du Tolosako Eremu Funtzionalarekin lotura egiteko. Zeharkako ardatza, berriz, Debagoieneko eskualdearekin eta Urolako ardatzarekin elkartzen da (I-5 ibilbidea).
GBBLAPen
proposamena

GBBOSk 66,3 kilometro egiten ditu Beasain-Zumarragako Eremu Funtzionalean, hau da, bere luzera osoaren % 15,1. Trazadura horretan hainbat kategoria bereizten dira, honakoak:
 Egin gabe dauden hiriarteko tarteak (Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea): 26,9 km.
 Burututako hiriarteko tarteak (Burututako Oinarrizko Foru Sarea): 19,1 km.
 Egin gabe dauden hiribarneko tarteak (Planifikatutako Oinarrizko Udal Sarea): 8,5 km.
 Burututako hiribarneko tarteak (Burututako Oinarrizko Udal Sarea): 11,8 km.
GBBLAPek programatu egiten du Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea (POFS). Programazio hori egiteko, irizpide funtzionalak eta aukera irizpideak hartu dira kontuan. Ondorengo taulan
adierazten den bezala esleitu dira guztiz edo zati batean Beasain - Zumarragako Eremu Funtzionaletik igarotzen diren bide tarteak.
Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareko tarteak gauzatzeko programazioa
Ibilbidea

3. ibilbidea (Donostia - Beasain)

5. ibilbidea (Urola bailara)
6. ibilbidea (Bergara - Beasain)

Ardatza / Adarra Tartearen kodea
I-3
03 024F
03 035F
I-3.7
I-3.9
03 038F
I-3.10
03 039F
03 042F
I-3.10
I-3.10.1
03 043F
03 044F
I-3.10.2
I-5
05 010F
I-5
05 012F
05 013F
I-5
I-5
05 015F
06 001F
I-6
I-6
06 003F

Tartearen izena
Itsasondo - Ordizia
Ordizia - Zaldibia
Lazkao - Ataun
Beasain - Idiazabal (Kotxera)
Segura - Zegama
Idiazabal (Kotxera) - Idiazabal
Segura - Mutiloa
Urretxu - Legazpi
Legazpi (Mirandaola) - Legazpi (Telleriarte)
Legazpi (Telleriarte) - Legazpi (Brinkola)
Azpeitia - Azpeitia (Urrestilla)
Bergara - Urretxu
Zumarraga - Ormaiztegi

Programazioa
1. laurtekoa
1. laurtekoa
LAPen berrikuspena
1. laurtekoa
1. laurtekoa
2. laurtekoa
LAPen berrikuspena
1. laurtekoa
1. laurtekoa
LAPen berrikuspena
LAPen berrikuspena
2. laurtekoa
2. laurtekoa

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sareko (GBBOFS) hiriarteko tarteak egiteko eta kontserbatzeko zenbatespen ekonomikoa
Beasain - Zumarragako Eremu Funtzionalean
laurtekoka
Lehenengo laurtekoa
Bigarren laurtekoa
LAPen berrikuspena
IBILBIDEA
Egitea (€)
Kontserbatzea (€)
Egitea (€)
Kontserbatzea (€)
Egitea (€)
3- Donostia - Beasain
6.447.589
876.429
720.805
914.977
4.569.545
5- Urola bailara
1.834.370
372.915
0
372.915
1.188.834
6- Bergara - Beasain
0
132.273
6.682.086
514.696
0
8.281.959
1.381.618
7.402.891
1.802.587
5.758.379
Guztizko balantzea
9.663.577
9.805.478
5.758.379

2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea
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ZEHAZPIDEAK / LEYENDA:
A.F. Zarautz-Azpeitia E.F.

"Goierri" Eremu Funtzionaleko mugak /

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarea: GBBOFS /
Burututako tarteak. Burututako Oinarrizko Foru Sarea (BOFS)
Tramos ejecutados.
Burutugabeko tarteak. Planifikatutako Oinarrizko Foru
Sarea (POFS)
Tramos no ejecutados.

A.F. Tolosa E.F.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Udal Sarea: GBBOUS /

URRETXU

Burututako tarteak. Burututako Oinarrizko Udal Sarea (BOUS) /
Tramos ejecutados.
Burutugabeko tarteak. Planifikatutako Oinarrizko Udal
Sarea (POUS) /
Tramos no ejecutados.

Antigua
LEGORRETA

Santa Barbara
A.F. MondragonBergara E.F.

Bizikleta erabilerako gainontzeko azpiegiturak /
Otras infrestructuras para uso ciclista

Argixao

Kiskitza
EZKIO-ITSASO

ZUMARRAGA

Eskualdeen arteko ibilbide loturak / Conexiones intercomarcales

ITSASONDO

Lurraldeen arteko ibilbide loturak / Conexiones interterritoriales

ALTZAGA

Arriaran
Usurbe

Urtatza

ARAMA
ORDIZIA

LEGAZPI

Altzagarate

Egoitza eremuak /

GAINTZA

BEASAIN

GABIRIA

Joan-etorriak erakartzen eta sortzen dituzten guneak /

Jarduera ekonomiko eremuak /

ORMAIZTEGI
Oiangu
ZALDIBIA

Exminesa
OLABERRIA
MUTILOA
Barrendiola

Eskualde mailako hezkuntza ekipamenduak /
Eskualdeko kultur eta kirol ekipamenduak /
Equipamientos culturales y deportivos comarcales

LAZKAO

Batasunaren Intereseko Lekuak (BIL) /

Olaberria

Interes naturalistikoa duten eremuak (LAA) /

BRINKOLA
ZERAIN

IDIAZABAL

Mancomunidad
de Enirio-Aralar
Enirio-Aralarko/
Mankomunitatea

ATAUN

SEGURA

Arantzamendi
Lareo

Aisiarako eremuak /

o

Tren geltokiak / Estaciones de tren
ADIF:

Egun dagoena / Existente

Planifikatua /
Planificada

ETS:

Egun dagoena / Existente

Planifikatua /
Planificada

Trenbide Sare Berria / Nueva Red Ferroviaria:

ZEGAMA

Planifikatua /
Planificada

Gipuzkoako Foru Aldundia
Lizarrusti

Mugikortasuneko eta Bide Azpiegituretako Departamentua
Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias

GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN
LURRALDEAREN ARLOKO PLANA
plangintzaren gaineko eraginak

Otzaurte

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL
afecciones al planeamiento
PARZONERIA GENERAL DE ALAVA Y GIPUZKOA /
GIPUZKOAKO ETA ARABAKO PARTZUERGO OROKORRA

ALAVA / ARABA

GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN OINARRIZKO SAREAREN
FUNTZIONALTASUNA "GOIERRI" E.F.n /

NAVARRA / NAFARROA

EN EL A.F. "GOIERRI"
ESKALA / ESCALA:

DATA / FECHA:

2013ko EKAINA / JUNIO 2013

DIN A3 - 1 / 100.000
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GBBLAPen eta BEASAIN - ZUMARRAGAKO LPPren ZEHAZTAPENEN ARTEKO KOHERENTZIA ETA BATERAGARRITASUNA
GBBLAP eta LPP bat datoz esatean loturak sortu behar direla herri nagusien eta inguruko herriguneen artean, motorrik gabeko mugikortasuna ere ahalbidetzen duten azpiegituren
bidez (“hiri zentraltasuneko ardatzak” eta “hiriarteko artikulazio ardatzak”, LPPren nomenklaturaren arabera).
Motorrik gabeko
mugikortasunaren
tratamendua

GBBLAPek, bere aldetik, lehentasunez bizikletaren eguneroko erabilera ahalbidetuko duen oinarrizko sare bat egitearen alde egiten du. Helburua ez da aisialdiarekin lotutako joanetorrietara mugatutako sarea egitea, baizik eta, lehentasunez, nahitaezko mugikortasuneko eguneroko joan-etorriak (lanak, ikasketek eta abarrek eraginak) egitera bideratutakoa
gauzatzea.
LPPk azpiegituren eta zerbitzuen arlokotzat jotzen ditu oinezkoen eta bizikletazaleen sarean egin beharreko jarduerak. Hala ere, nolabaiteko anbiguotasuna ageri da joan-etorri
mota horien tratamenduan. Hala, grafikoetan, espazio libre eta aisialdiko eremuen ondoan jasotzen da proposamena (4. planoa. Udalez gaindiko ekipamendu sistemak eta espazio
libreak), baina ez da jasotzen lurraldea egituratzen duten azpiegiturei buruzkoetan (2.1. planoa. Garraio eta komunikazio sarea). LPPk, berriz, hiri garapenerako esku-hartze
estrategikoen barruan jasotzen ditu aipatutako zentraltasun eta artikulazio ardatzen proposamenak (5. planoa. Plangintza irizpide orokorrak. Hiri garapenerako esku-hartze
estrategikoak).
GBBLAPek Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarean jasotzen eta zehazten ditu LPPn motorrik gabeko bide sarerako ezarritako ardatz nagusiak. Ardatz horiek eremu
funtzionaleko lurraldea egituratzen dute, Gipuzkoako Lurralde Historikoari dagokion eta GBBLAPek planifikatzen duen zatian. Hauek dira GBBLAPek jasotako eta LPPn
proposatutako ardatzak:

Oinarrizko Sarearen
trazadura



Oria bailarako ardatza, Legorreta eta Idiazabal artean.



Ormaiztegiko bailarako ardatza, Beasain eta Zumarraga artean.



Urola bailarako ardatza, Urretxu-Zumarraga eta Legazpi artean.



Ordizia - Zaldibia eta Beasain - Lazkao arteko adarrak.

LPPk eta GBBLAPek ardatz horietarako proposatutako trazadura bat dator, oro har. GBBLAPen xehetasun gehiagorekin zehazten da sarearen proposamena.
GBBLAPek proposatutako GBBOSen ez da jasotzen LPPk proposatutako hiriarteko artikulazio ardatzetako bat, zehazki Ordizia eta Lazkao arteko ardatza, Oiangu inguruan; izan
ere, tarte hori aisialdi, laket edo kirol erabilerarako izango litzateke.
Osterantzean, GBBLAPen sare zabalagoa proposatzen da LPPn baino. Hala, tarte hauek proposatzen ditu: batetik, Urola bailarako ardatzari jarraituz, Legazpiko herrigunearen eta
Legazpi-Brinkolaren arteko lotura, Ordizia - Lazkao adarra, Ataunaino (San Martin) jarraitzen duena, eta Idiazabal - Zegama eta Segura - Mutiloa adarrak.
LPPk administrazio publikoari esleitzen dio Goierriko bizikleta sarea egiteko erantzukizuna, erakundeen arteko banaketarik egin gabe.
Titulartasuna eta
kudeaketa

GBBLAPek, berriz, Foru Aldundiari esleitzen dio eremu funtzionalean aurreikusitako tarteen luzeraren % 69 egiteko erantzukizuna, eta % 31 udal erakundeei.
GBBLAPek bi kategoria bereizten ditu Oinarrizko Sarea osatzen duten tarteen titulartasunari eta kudeaketari dagokionez: hiribarneko tarteak (Oinarrizko Udal Sarea) eta hiriarteko
tarteak (Oinarrizko Foru Sarea). Goierri eta Urola Garaiko eskualdeei dagokienez, hiribarneko zenbait tarte esleitzen dizkie Itsasondo, Ordizia, Beasain, Lazkao, Segura,
Ormaiztegi, Zumarraga, Urretxu eta Legazpiko udalerriei.

2. kapitulua
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DONOSTIAKO LURRALDE PLAN PARTZIALA
Esparrua

Eremu funtzionala: Donostia
Eskualdeak: Donostialdea eta Bidasoa Beherea.
Udalerriak: Andoain, Astigarraga, Donostia, Hernani, Hondarribia, Irun, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Errenteria, Urnieta eta Usurbil.

Izapideak

Hasierako onespena emana Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren 2010eko uztailaren 16ko aginduaren bidez.

Motorrik gabeko
mugikortasunari buruzko
zehaztapenak

Lurraldea antolatzeko helburuen artean (Memoria, I. Abiapuntuko oinarriak: irizpideak eta helburuak), erabilerak eta jarduerak eremu funtzionaleko azpieremuen arabera
dibertsifikatzearen alde egiten du LPPk, eguneroko ezinbesteko joan-etorriak gutxitzeko eta motordun ibilgailuekin joan-etorriak egiteko beharra txikitzeko.
LPPk honakoa dio: “Jakina, mugikortasunaren problematika globala aztertzeko garraio eta komunikabide modu guztiak kontuan hartu dira: errepideko garraio- eta komunikabidesarea, trenbideko garraio- eta komunikabide-sarea, itsasoko garraio- eta komunikabide-sarea, sare aeronautikoa eta, azpiegitura-euskarrien eskalan behera eginez, tokiko bidemugikortasuneko barne-sareak,oinezkoentzako eta bizikletentzako “ibilbide bigunak”, aparkaleku-zuzkidurak eta abar.”
Oso interes handiko kontu espezifiko gisa, LPPk ‘ibilbide bigunen sare’ bat sortzeari buruzko proposamenak jasotzen ditu, hain zuzen ere oinezkoak eta bizikletazaleak berariazko
zirkuituetatik ibiltzeko. Zirkuitu horiek hiriguneak lotu behar dituzte eta hiriguneetatik inguruko lurraldeetara joateko aukera eman behar dute.
LAPek txirrindulari eta oinezkoentzako lehen mailako sarbide zirkuituen hiriarteko sarea itxuratzea proposatzen du: “Sare hori ibilbide ahalik eta labur, eroso, seguru eta
atseginenetan barna antolatu beharko da eta lehentasuna eman beharko zaio, edo parekotasuna behintzat, errepide- eta trenbide-komunikazioen sareen gehiegizko
nagusitasunaren inertziaren gainean”. Irizpide orokor gisa, honakoa jasotzen du LAPek: “…ahal izanez gero ibai eta badien bazter eta ertzetan zehar, eta haranen arteko konexiokorridoreetan mendi-lepoen behealdeko puntuetan zehar antolatzea proposatzen da”.

Proposamena gauzatzea

LPPko Mugikortasun Ereduaren Eskema Orokorrak oinarrizko ibilbide sare bat planteatzen du, honetan sarturik Gipuzkoako Foru Aldundiak 2007an prestatutako Gipuzkoako
Bizikleta Bideen LAPen Aurrerapen dokumentuan eremu funtzionalerako planteatutako proposamen guztiak.

Inbertsio aurreikusi eta
programatua

LPPk honakoa ezartzen du: “Hiriarteko ibilbide bigunen plangintza orokorra eta haien sustapena eta eraikuntza bateragarri egindako plangintzaren xede izango da espezifikoki.
Ondorio horretarako, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak tutoretza-lanak egingo dituzte udal plangintzek eta administrazio sektorialen plangintzek alderdi hori
kontuan hartu eta behar bezala ebatz dezaten haiek izapidetzeko eta onartzeko prozesuetan. Halaber, bidezkoa izango da goi-mailako administrazioek (Gipuzkoako Foru Aldundia
eta Eusko Jaurlaritza) zuzenean ekitea ibilbide horiek sustatzeari, udal ekimenarekiko subsidiarioki.”
LPPk proposatzen duen sarea gauzatzeko kostuen ebaluazioak, azterketa ekonomiko eta finantzarioan sartuak, 24.000.000 Єko kostua jasotzen du, lau etapa edo laurtekotan
banaturik, horietako bakoitzean 6.000.000 €ko inbertsioa aurreikusten du eta.
Kopuru horretan sartzen da bost finantzaketa iturri (estatu zentrala, Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia, udalak eta ekimen pribatua) izan ditzaketen inbertsioen multzoa.
Dokumentuak ez du, baina, iturri horietako bakoitzak izango duen partaidetza portzentajea zehazten.

2. kapitulua
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GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN LURRALDEAREN ARLOKO PLANA (GBBLAP) DONOSTIAKO EREMU FUNTZIONALEAN
Hiriarteko motorrik gabeko mugikortasuna (HMGM), hau da, bizikletazaleentzako eta oinezkoentzako mugikortasuna ahalbidetzeko, Gipuzkoako Lurralde Historikoa azpiegitura sare baten bidez
egituratzea da Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planaren (GBBLAP) helburu orokorra. Horretarako, HMGM sare segurua, erosoa eta konektiboa egitea proposatzen du, bizikleta
garraiobide gisa bultzatzeko.
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea (GBBOS) da lurralde historikoko bizikleta bideen sarearen bizkarrezurra. Hala, Gipuzkoako hiri ingurune nagusiak lotzen dituen 439 km inguru
luzeko sarea egitea proposatzen du GBBOSek. Eta bederatzi ardatz nagusitan egituratutako hiribarneko eta hiriarteko azpiegitura multzo batek osatuko du sarea.
Hiru ardatzek osatzen dute Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen (GBBOS) egitura Donostiako Eremu Funtzionalean. Ardatz horiek hiriburuaren ekialdean, hegoaldean eta hegoekialdean hasten edo amaitzen dira eta Irun, Andoain eta Usurbil-Orio aldera joaten dira, hurrenez hurren, I-1, I-2 eta I-3 ibilbideen parte batzuk erabiliz. Ardatz nagusi horiek beste zenbait
ibilbide eta adar dituzte, eta horrela eremu funtzionaleko oinarrizko sarea osatzen dute.

GBBLAPen
proposamena

Hauek dira ardatz osagarriak:
 I-7 ibilbidea Bidaso bailara, Irun eta Endarlatsa artean: 10,4 km.
 I-8 ibilbidea Leitzaran bailara, eremu funtzionalari dagokion zatian: 5,2 km.
 I-1.1 adarra Donostia (Herrera) - Pasaia (San Pedro): 1,9 km.
 I-1.2 adarra Errenteria - Pasaia (Donibane): 3,1 km.
 I-1.3 adarra Errenteria - Oiartzun: 9,3 km.
 I-1.4 adarra Arragua: 1,3 km.
 I-1.5 adarra Jaitzubia - Hondarribia: 8,2 km.
 I-1.6 adarra Irun Iparraldea: 4,1 km.
 I-1.7 adarra Irun Hegoaldea: 6,2 km.
 I-2.1 adarra Donostia (Lugaritz - Morlans): 2,0 km.












I-2.2 adarra Añorgatxiki - Errekalde (G-21): 1,4 km.
I-2.3 adarra Donostia (Errekalde) - Astigarraga (Ergobia): 5,0 km.
I-2.4 adarra Lasarte-Oria - Urnieta: 6,6 km.
I-2.5 adarra Usurbil (Txikierdi) - Donostia (Zubieta): 0,4 km.
I-2.6 adarra Lasarte-Oria - Usurbil (Santuene): 4,1 km.
I-3.1 adarra Donostia (Anoeta): 3,8 km.
I-3.2 adarra Donostia (Martutene) - Astigarraga (Ergobia): 2,3 km.
I-3.3 adarra Astigarraga - Oiartzun: 8,7 km.
I-3.4 adarra Hernani (Karabel - Epela): 4,6 km.
I-3.5 adarra Urnieta: 2,0 km.

GBBOSek 152,2 kilometro egiten ditu Donostiako Eremu Funtzionalean, hau da, duen luzera osoaren % 35. Honek agerian lagatzen du eremu funtzionalak oso pisu handia duela, biztanleriari
dagokionez, lurralde historikoaren mailan. Trazadura horretan hainbat kategoria bereizten dira, honakoak:
 Egin gabe dauden hiriarteko tarteak (Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea): 54,0 km.
 Burututako hiriarteko tarteak (Burututako Oinarrizko Foru Sarea): 14,4 km.
 Egin gabe dauden hiribarneko tarteak (Planifikatutako Oinarrizko Udal Sarea): 34,9 km.
 Burututako hiribarneko tarteak (Burututako Oinarrizko Udal Sarea): 48,9 km.
GBBLAPek programatu egiten ditu Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareari (POFS) dagozkion hiriarteko tarteetan gauzatzeko dauden jarduerak. Programazio hori egiteko, irizpide funtzionalak
eta aukera irizpideak hartu dira kontuan. Ondorengo taulan adierazten den bezala esleitu dira guztiz edo zati batean Donostiako Eremu Funtzionaletik igarotzen diren bide tarteak.
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Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareko tarteak gauzatzeko programazioa
Ibilbidea

1. ibilbidea (Donostia - Irun)

2. ibilbidea (Donostia - Mutriku)

3. ibilbidea (Donostia - Beasain)

Ardatza / Adarra Tartearen kodea
I-1
01 002F
01 003F
I-1
I-1.1
01 005F
I-1.2
01 008F
01 012F
I-1.5
I-1.5
01 014F
01 019F
I-1.6
I-2
02 002F
02 003F
I-2
02 004F
I-2
I-2
02 005F
02 020F
I-2.2
I-2.3
02 021F
02 023F
I-2.3
I-2.4
02 025F
I-3
03 003F
03 004F
I-3
I-3
03 005F
03 007F
I-3
I-3
03 008F
03 010F
I-3
03 027F
I-3.2
I-3.3
03 029F
03 030F
I-3.4

Tartearen izena
Errenteria - Gaintxurizketa
Gaintxurizketa - Irun (Katea)
Donostia (Herrera) - Donostia (Gomistegi)
Lezo - Pasaia (Donibane)
Jaitzubia
Hondarribia (Amute) - Hondarribia
Irun (Mendelu) - Irun (Iparraldea)
Donostia - Lasarte-Oria
Lasarte-Oria - Usurbil (Txikierdi)
Usurbil (Txikierdi) - Usurbil (Santuene)
Usurbil - Orio
Donostia (Añorgatxiki) - Donostia (Errekalde, G-21)
Donostia (Errekalde) - Hernani (Galarreta)
Hernani - Astigarraga (Ergobia)
Lasarte-Oria - Urnieta
Astigarragako zeharbidea
Astigarraga - Hernani
Hernani (Karabel) - Hernani (Portu)
Urnietako zeharbidea
Urnieta - Andoain
Andoain - Villabona
Donostia (Martutene) - Astigarraga (Ergobia)
Astigarraga - Oiartzun
Hernani (Karabel) - Hernani (Epela)

Programazioa
LAPen berrikuspena
LAPen berrikuspena
1. laurtekoa
2. laurtekoa
1. laurtekoa
1. laurtekoa
LAPen berrikuspena
1. laurtekoa
1. laurtekoa
2. laurtekoa
2. laurtekoa
2. laurtekoa
2. laurtekoa
LAPen berrikuspena
2. laurtekoa
1. laurtekoa
1. laurtekoa
1. laurtekoa
2. laurtekoa
1. laurtekoa
1. laurtekoa
LAPen berrikuspena
LAPen berrikuspena
2. laurtekoa

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sareko (GBBOFS) hiriarteko tarteak egiteko eta kontserbatzeko zenbatespen ekonomikoa
Donostiako Eremu Funtzionalean
laurtekoka
Lehenengo laurtekoa
Bigarren laurtekoa
LAPen berrikuspena
IBILBIDEA
Egitea (€)
Kontserbatzea (€)
Egitea (€)
Kontserbatzea (€)
Egitea (€)
1- Donostia - Irun
4.067.498
244.029
5.853.925
557.086
3.033.757
2- Donostia - Mutriku
2.027.203
181.835
10.581.688
861.177
609.463
3- Donostia - Beasain
4.850.918
414.591
5.437.100
724.731
9.408.684
7- Bidaso bailara
0
260.646
0
260.646
0
8- Leitzaran bailara
0
96.413
0
96.413
0
10.945.620
1.197.514
21.872.714
2.500.054
13.051.904
Guztizko balantzea
11.143.134
24.372.768
13.051.904
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ZEHAZPIDEAK / LEYENDA:
"Donostia" eremu funtzionaleko mugak /

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarea: GBBOFS /

HENDAIA
HONDARRIBIA

Burututako tarteak. Burututako Oinarrizko Foru Sarea (BOFS)
Tramos ejecutados.
Burutugabeko tarteak. Planifikatutako Oinarrizko Foru
Sarea (POFS)
Tramos no ejecutados.
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Udal Sarea: GBBOUS /
Burututako tarteak. Burututako Oinarrizko Udal Sarea (BOUS) /
Tramos ejecutados.
Burutugabeko tarteak. Planifikatutako Oinarrizko Udal
Sarea (POUS) /
Tramos no ejecutados.

Ulia

Bizikleta erabilerako gainontzeko azpiegiturak /
Otras infrestructuras para uso ciclista

IRUN

PASAIA

Eskualdeen arteko ibilbide loturak / Conexiones intercomarcales

LEZO

Lurraldeen arteko ibilbide loturak / Conexiones interterritoriales
Joan-etorriak erakartzen eta sortzen dituzten guneak /
Egoitza eremuak /

Lau Haizeta

ERRENTERIA

Jarduera ekonomiko eremuak /

OIARTZUN
Eskualde mailako hezkuntza ekipamenduak /
Eskualdeko kultur eta kirol ekipamenduak /
Equipamientos culturales y deportivos comarcales

ASTIGARRAGA
HERNANI

USURBIL

Bidasoko Burdinbide

Batasunaren Intereseko Lekuak (BIL) /

del Bidasoa
Interes naturalistikoa duten eremuak (LAA) /

LASARTE-ORIA
Aisiarako eremuak /

o

Tren geltokiak / Estaciones de tren
ADIF:

Egun dagoena / Existente

Planifikatua /
Planificada

ETS:

Egun dagoena / Existente

Planifikatua /
Planificada

URNIETA

A.F. Zarautz-Azpeitia E.F.

Trenbide Sare Berria / Nueva Red Ferroviaria:

Planifikatua /
Planificada

Gipuzkoako Foru Aldundia
ANDOAIN
Mugikortasuneko eta Bide Azpiegituretako Departamentua
Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias

GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN
LURRALDEAREN ARLOKO PLANA
plangintzaren gaineko eraginak
PLAN TERRITORIAL SECTORIAL

NAVARRA / NAFARROA

afecciones al planeamiento
GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN OINARRIZKO SAREAREN
FUNTZIONALTASUNA "DONOSTIA" E.F.N /

A.F. Tolosa E.F.

ESKALA / ESCALA:

DATA / FECHA:

2013ko EKAINA / JUNIO 2013

DIN A3 - 1 / 100.000

E-2.5
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GBBLAPen ETA DONOSTIAKO LPPren (Hasierako onarpena) ZEHAZTAPENEN ARTEKO KOHERENTZIA ETA BATERAGARRITASUNA

Motorrik gabeko
mugikortasunaren
tratamendua

Oinarrizko
Sarearen
trazadura

Titulartasuna eta
kudeaketa

GBBLAP eta LPP bat datoz, motorrik gabeko hiriarteko joan-etorriak (bizikletaz eta oinezkoak) mugikortasunaren arazo orokorraren esparruan aztertzen dituztelarik. GBBLAP eta LPP bat
datoz, esaten dutelarik hiriguneen arteko ibilbideen hiriarteko sare bat sortu beharra dagoela oinezkoentzat eta bizikletazaleentzat, hain zuzen hiriguneak elkarrekin lotzeko eta hiriguneetatik
inguruetara joateko.
LPPk sarea diseinatzeko ezartzen dituen irizpideen eta GBBLAPen proposamenaren artean ere koherentzia dago. Horri dagokionez, LAPek hurrena dio: “Sare hori ibilbide ahalik eta labur,
eroso, seguru eta atseginenetan barna antolatu beharko da eta lehentasuna eman beharko zaio, edo parekotasuna behintzat, errepide- eta trenbide-komunikazioen sareen gehiegizko
nagusitasunaren inertziaren gainean”.
Halako desadostasun bat bada, dena den, LPPk ezartzen duen irizpide orokorrari dagokionez, adierazten duelarik sarea “ahal izanez gero ibai eta badien bazter eta ertzetan zehar” diseinatu
behar dela; baina hori ez da lehentasunezko irizpidea izan GBBLAPek Oinarrizko Sarea diseinatzeko unean. GBBLAPek, bere aldetik, lehentasunez bizikletaren eguneroko erabilera
ahalbidetuko duen oinarrizko sare bat egitearen alde egiten du. Helburua ez da aisialdiarekin lotutako joan-etorrietara mugatutako sarea egitea, baizik eta, lehentasunez, nahitaezko
mugikortasuneko eguneroko joan-etorriak (lanak, ikasketek eta abarrek eraginak) egitera bideratutakoa gauzatzea.
LPPk txirrindulari eta oinezkoentzako hiriarteko sarerako egiten duen proposamenak (3. Mugikortasun Ereduaren Eskema Orokorra. Hasierako Onarpenaren dokumentua. 2010eko urtarrila
planoan dago jasota), bere egiten ditu GBBLAPek Aurrerapen fasean (2007) ezarritako Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sareko proposamenak.
2007tik egungo behin-behineko onarpen fasera bitartean, GBBLAPen proposamena fintzen, egokitzen eta zabaltzen joan da, 2008 eta 2010eko urteetan, aurrerapen (2007) eta hasierako
onarpen (2009) faseetako dokumentuak onartu ostean egindako partaidetza publikorako bi prozesu zabalen ondotik. Prozesu hauetan -‘F. Herritarren parte hartzea’ dokumentua kontsultatuz
gero ikusten da gizarte eragile eta administrazio ugarik, toki, eskualde eta autonomia mailakoek, hartu dutela parte- egokitu egin da GBBOSen trazadura, erabiltzaileen eskariari, kudeaketari,
ingurumenaren gaineko afekzioei, funtzionaltasunari eta beste hainbati dagokienez.
GBBLAPek Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarean jasotzen eta zehazten ditu LPPk 'Txirrindulari eta oinezkoentzako hiriarteko oinarrizko mugikortasun sarea’ delakoan ezartzen dituen
eta eremu funtzionaleko lurraldea egituratzen duten ardatz nagusiak. LPPk proposatzen dituen ardatzak, GBBOSen sartu direnak, honakoak dira:
 Donostia - Irun, GBBLAPeko I-1 ibilbidearekin bat datorrena.
 Donostia - Pasaia (San Pedro) eta Errenteria - Pasaia (Donibane), LAPen I-1.1 eta I-1.2 adar gisa jasoak.
 Oiartzunen harana, Errenteria eta Arditurri artean, edo Ugaldetxo eta Arragua - Lartzabal arteko lotura, hurrenez hurren I-1.3 eta I-1.4 adarrak direnak berak.
 Irun (Katea) - Hondarribia Jaitzubitik, I-1.5 adarrarekin bat datorrena bera, eta baita Irungo hiri ardatzak eta Iparraldea eta Hegoaldea aukerak ere, I-1.6 eta I-1.7 adarren antzeko
trazadurak dituztenak.
 Bidaso bailara, Irun eta Endarlatsa artean, I-7 ibilbidearekin bat datorrena.
 Donostia - Usurbil, I-2 kostaldeko ibilbidearen antzeko trazaduraz, eta Errekalde - Hernani edo Lasarte-Oria - Urnieta loturak, I.2.3 eta I.2.4 adar gisa jasoak.
 Donostia - Andoain, Urumearen haranean zehar, I-3 ibilbidearen antzeko trazadura batez, Martutene - Astigarraga Urumearen ezkerraldean barrena, I-3.2 adarrarekin bat etorriz.
 Astigarraga - Oiartzun, GBBLAPen I-3.3 adar gisa jasotako trazaduraz.
 Urumea bailara, Karabel eta Epela artean (Hernani), I-3.4 adar gisa, eta Leitzaran bailara, eremu funtzionalari dagokion tartean, I-8 ibilbidearen trazaduran barrena.
LPPk (1/35.000 eskala) eta GBBLAPek ardatz horietarako proposatzen duten trazadura bat dator orokorrean; GBBLAPek, bere aldetik, xehetasun maila handiago batez zehaztu du sarea
lurraldean (1/10.000 eskala).
GBBLAPen ez dira GBBOSen barrukotzat hartzen LPPn proposatutako beste “hiriarteko ibilbide” batzuk, batez ere oinezkoentzako edo kirol txirrindularitzarako bideak diren edota zailtasun
orografiko handiagoko eremuak zeharkatzen dituztenak (Epela - Pagoaga Hernanin; Zubieta - Usurbil Eskuzaitzetatako mendi lepotik; Galarreta - Ospitaleak Oriamendiko mendi lepotik;
Oiartzun - Irun Gurutze gainetik; Astigarraga (Bentak) - Egia Lau-Haizetako parketik). Ibilbide horien zehaztapena -interesgarria izan daiteke GBBLAPek ezarritako lehentasunezko profilaren
berdina zertan izan ez duen erabiltzaile profil batentzat- ez da LAPeko proposamenarekin bateraezina, eta ezarritako sarea osa dezake eskualde mailan.
Hiriarteko beste trazadura batzuk ere GBBOSen sartzeke geratu dira, epe luzera planteatutako azpiegitura garrantzitsuen edo hirigintzako berrantolaketen mendean baitaude. Hauxe da
Lasarte-Oria - Andoain tartearen -Oria ibaiaren eskuin ertzetik (egungo N-1)- eta Lezo - Gaintxurizketa loturaren kasua. Edonola ere, LPPko proposamen horien definizioa aztertu ahal izango
da, berretsiz gero behintzat, 2018an egingo den GBBLAPen 1. berrikuspenean.
Hasierako onarpenerako dokumentuan, LPPk ez du bere proposamena gauzatzeko erantzukizunik banatzen erakundeen artean.
GBBLAPek, berriz, Foru Aldundiari esleitzen dio eremu funtzionalean aurreikusitako tarteen luzeraren % 45 egiteko erantzukizuna, eta % 55 udal erakundeei.
GBBLAPek bi kategoria bereizten ditu Oinarrizko Sarea osatzen duten tarteen titulartasunari eta kudeaketari dagokionez: hiribarneko tarteak (Oinarrizko Udal Sarea) eta hiriarteko tarteak
(Oinarrizko Foru Sarea). Donostialdearen eta Bidasoa Beherearen kasuan, hiribarneko zenbait tarte esleitzen dizkie Irun, Hondarribia, Errenteria, Lezo, Pasaia, Oiartzun, Donostia, LasarteOria, Usurbil, Astigarraga, Hernani, Urnieta eta Andoaingo udalei.

2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea
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TOLOSAKO LURRALDE PLAN PARTZIALA

Esparrua

Eremu funtzionala: Tolosa
Eskualdeak: Tolosaldea.
Udalerriak: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidegoian, Gaztelu, Elduain, Hernialde, Ibarra,
Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Villabona eta Zizurkil, eta Aralarko Enirio.

Izapideak

Irizpide, helburu eta irtenbide orokorrei buruzko dokumentua (aurrerapena). 2005eko abendua.

Motorrik gabeko
mugikortasunari buruzko
zehaztapenak

LPPren hasierako dokumentuak ez zuen jasotzen motorrik gabeko mugikortasuna erlazio sistemari buruzko diagnostikoan (2.2 kapitulua. Komunikazio eta garraio sareak).
Diagnostiko horretan, errepide sarea, trenbide sarea, garraio publikoa eta errepideko garraioaren ekipamenduak aztertzen dira.
Lurralde ereduari buruzko proposamenean, zehazki 3.3. Lurraldearen egitura orokorra kapituluan, proposamen hau egiten du LPPk: “Tokiko irisgarritasunerako sare nagusian maila
handieneko hiri sistema egituratzen duten ardatzak identifikatzea. Horretarako, "hiribideak” definituko dira dentsitate handieneko tarte urbanizatuenetan eta “zumardiak” Oria
ibaiaren ardatz nagusitik hurbil dauden hiri arteko konexioetan. Sekzioaren ahalmenak aukera ematen badu, oinezkoentzako eta txirrindularientzako ibilbide argiak gehituko dira
errepide horietan guztietan”.
LPPn erlazio sistemari buruz egindako proposamenean (3.5 kapitulua. Sistema erlazionala), motorrik gabeko mugikortasunari buruzko zenbait jarduera jasotzen dira; hauek, aldi
berean, jarduera estrategikotzat hartzen dira (3.7 kapitulua. Eragiketa estrategikoak eta plangintzak bateragarri egitea):
 Tolosa eta Alegia arteko hiri jarraitutasuna berreskuratzea, esku-hartze egokiak eginez, autobidearen goiko bidea zabaltzeko eta behekoa tokiko irisgarritasunerako sare
nagusian integratzeko, eta, hala, oinezkoentzako eta bizikletazaleentzako bide funtzionala egitea, eta ingurumenaren aldetik duina.
 Ereduko antolamenduan "hiri zentraltasuneko ardatz” izendatzen direnak -tokiko irisgarritasuneko sarekoak- egitura antolatzen duten oinarrizko elementutzat jotzea,
trazadurarako eta josturako ekintza egokien eta espazioko eta diseinuko tratamenduen bitartez, ahal den heinean “hiribide” izaera ematearren: Benta Haundi - Tolosa Anoeta - Irura - Villabona - Aduna ardatza; Villabona - Asteasu; Ibarra - Belauntza; Tolosa - Txarama; Alegia, Ikaztegieta, Lizartza eta Berrobiko zeharbideak.
 ‘Hiri arteko artikulazio ardatz” izendatzen direnak -tokiko irisgarritasuneko sarekoak- konexioko bide elementutzat jotzea, oinezkoek eta txirrindulariek atseginez eta
segurtasunez erabiltzeko moduko “zumardien” gisakoak, beren diseinua ibilbidearen ahalmen fisikora egokituz. Berrobi - Belauntza; Lizartza - Txarama; Benta Haundi Alegia; Alegia - Ikaztegieta; Ikaztegieta - Legorreta ardatzak.
Bestalde, “ingurumen ibilbideen sare bat” egitea proposatzen da LPPn, landa eremuen eta natur inguruneen lurralde berrekipamenduaren esparruan. LPPrentzat, sare hau
“herrigune nagusiak lurralderako sarreraguneekin eta proposatutako jolas eremuekin lotzen dituen ibilbideen sistema integratua da.” Sare honetan honakoak sartzen dira: tokiko
irisgarritasuneko sare nagusiko oinezkoen pasealekuak eta “bidegorriak”, tokiko irisgarritasuneko bigarren mailako sarearen gaineko ibilbide bigunak, landa bideak, bidezidorrak eta
bidexkak.

Proposamena gauzatzea

Dokumentuak antolamendu plano hauetan jasotzen ditu aipatutako proposamenak:
 05 planoa. Plangintza irizpide orokorrak eta hiri garapeneko esku-hartze estrategikoak: hiri zentraltasuneko ardatzak eta hiriarteko artikulazio ardatzak.
 04 planoa. Udalez gaindiko ekipamenduen eta espazio libreen sistema: ingurumen ibilbideen sarea

Inbertsio aurreikusi eta
programatua

Dokumentuan ez da jasotzen horri buruzko daturik.

2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea
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GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN LURRALDEAREN ARLOKO PLANA (GBBLAP). TOLOSAKO EREMU FUNTZIONALA
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planaren (GBBLAP) helburu orokorra hiriarteko motorrik gabeko mugikortasuna (HMGM), hau da, bizikletazaleentzako eta oinezkoentzako
mugikortasuna ahalbidetzea da. Horretarako, Gipuzkoako Lurralde Historikoa azpiegitura sare baten bidez egituratzea proposatzen du. Eta HMGM sare segurua, erosoa eta konektiboa egitea,
bizikleta garraiobide gisa bultzatzeko.
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea (GBBOS) da lurralde historikoko bizikleta bideen sarearen bizkarrezurra. Hala, Gipuzkoako hiri ingurune nagusiak lotzen dituen 439 km inguru luzeko
sarea egitea proposatzen du GBBOSek. Eta bederatzi ardatz nagusitan egituratutako hiribarneko eta hiriarteko azpiegitura multzo batek osatuko du sarea.

GBBLAPen
proposamena

Oria bailaratik igarotzen den ardatza -Donostia eta Beasain arteko I-3 ibilbidea- da Tolosako Eremu Funtzionaleko Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen (GBBOS) bizkarrezurra.
Ardatz nagusi honi ibilbide bat eta adar bat lotzen zaizkio; horien bidez, oinarrizko sarea osaturik geratzen da eremu funtzionalaren mailan. Ardatz osagarriak hauek dira:
 I-3.6 Villabona - Asteasu
 I-7 ibilbidea (Leitzaran bailara), eremu funtzionaletik igarotzen den zatian
GBBOSek 43,0 kilometro egiten ditu Tolosako Eremu Funtzionalean, hau da, bere luzera osoaren % 9,8. Trazadura horretan hainbat kategoria bereizten dira, honakoak:
 Egin gabe dauden hiriarteko tarteak (Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea): 6,0 km.
 Burututako hiriarteko tarteak (Burututako Oinarrizko Foru Sarea): 27,9 km.
 Egin gabe dauden hiribarneko tarteak (Planifikatutako Oinarrizko Udal Sarea): 3,6 km.
 Burututako hiribarneko tarteak (Burututako Oinarrizko Udal Sarea): 5,5 km.
GBBLAPek programatu egiten ditu Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareari (POFS) dagozkion hiriarteko tarteetan gauzatzeko dauden jarduerak. Programazio hori egiteko, irizpide funtzionalak
eta aukera irizpideak hartu dira kontuan. Ondorengo taulan adierazten den bezala esleitu dira guztiz edo zati batean Tolosako Eremu Funtzionaletik igarotzen diren bide tarteak.

Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareko tarteak gauzatzeko programazioa
Ibilbidea
3. ibilbidea (Donostia - Beasain)

Ardatza / Adarra Tartearen kodea
03 010F
I-3
I-3
03 012F
I-3
03 014F
03 033F
I-3.6

Tartearen izena
Andoain - Villabona
Villabona - Irura
Anoeta - Tolosa
Zizurkil - Asteasu

Programazioa
1. laurtekoa
1. laurtekoa
1. laurtekoa
1. laurtekoa

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sareko (GBBOFS) hiriarteko tarteak egiteko eta kontserbatzeko zenbatespen ekonomikoa
Tolosako Eremu Funtzionalean
laurtekoka
Lehenengo laurtekoa
Bigarren laurtekoa
LAPen berrikuspena
IBILBIDEA
Egitea (€)
Kontserbatzea (€)
Egitea (€)
Kontserbatzea (€)
Egitea (€)
3- Donostia - Beasain
4.341.589
754.241
0
754.241
0
8- Leitzaran bailara
0
711.879
0
711.879
0
4.341.589
1.466.120
0
1.466.120
0
Guztizko balantzea
5.807.708
1.466.120
0

2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea

35

ZEHAZPIDEAK / LEYENDA:
"Tolosaldea" eremu funtzionaleko mugak /

ESTOA

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarea: GBBOFS /

A.F. Zarautz-Azpeitia E.F.

Burututako tarteak. Burututako Oinarrizko Foru Sarea (BOFS)
Tramos ejecutados.
Burutugabeko tarteak. Planifikatutako Oinarrizko Foru
Sarea (POFS)
Tramos no ejecutados.

A.F. Donostia E.F.

Belkoain
Zarate

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Udal Sarea: GBBOUS /
Burututako tarteak. Burututako Oinarrizko Udal Sarea (BOUS) /
Tramos ejecutados.
Burutugabeko tarteak. Planifikatutako Oinarrizko Udal
Sarea (POUS) /
Tramos no ejecutados.

ADUNA
ZIZURKIL
ASTEASU

Bizikleta erabilerako gainontzeko azpiegiturak /
Otras infrestructuras para uso ciclista

LARRAUL

Eskualdeen arteko ibilbide loturak / Conexiones intercomarcales

VILLABONA

Fraisoroaldea

Lurraldeen arteko ibilbide loturak / Conexiones interterritoriales
Joan-etorriak erakartzen eta sortzen dituzten guneak /

ALKIZA
ANOETA

Egoitza eremuak /

IRURA

Jarduera ekonomiko eremuak /

HERNIALDE
Uzturre

Eskualde mailako hezkuntza ekipamenduak /

BERROBI
ELDUAIN

TOLOSA

BIDEGOIAN

IBARRA
ALBIZTUR

Eskualdeko kultur eta kirol ekipamenduak /
Equipamientos culturales y deportivos comarcales

BELAUNTZA

LEABURU

Batasunaren Intereseko Lekua (BIL) /

BERASTEGI

Erroizpe-Uli

Interes naturalistikoa duten eremuak (LAA) /

GAZTELU

Aisiarako eremuak /

o

Tren geltokiak / Estaciones de tren

Intxur
ALEGIA
ALTZO

LIZARTZA

Erroizpe-Uli
OREXA

IKAZTEGIETA

Plazaolako Burdinbide

ADIF:

Egun dagoena / Existente

Planifikatua /
Planificada

ETS:

Egun dagoena / Existente

Planifikatua /
Planificada

Plazaola

Trenbide Sare Berria / Nueva Red Ferroviaria:

ORENDAIN

A.F. Beasain-Zumarraga E.F.

Planifikatua /
Planificada

Gipuzkoako Foru Aldundia

BALIARRAIN

Mugikortasuneko eta Bide Azpiegituretako Departamentua
Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias

GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN
LURRALDEAREN ARLOKO PLANA
plangintzaren gaineko eraginak

AMEZKETA

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL

NAVARRA / NAFARROA

afecciones al planeamiento

ABALTZISKETA

GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN OINARRIZKO SAREAREN
FUNTZIONALTASUNA "TOLOSALDEA" E.F.N /
EN EL A.F. "TOLOSA"
ESKALA / ESCALA:

DATA / FECHA:

2013ko EKAINA / JUNIO 2013

DIN A3 - 1 / 100.000

IDIAZABAL

E-2.6
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GBBLAPen ETA TOLOSAKO LPPren (AURRERAPENA) ZEHAZTAPENEN ARTEKO KOHERENTZIA ETA BATERAGARRITASUNA
Motorrik gabeko
mugikortasunaren
tratamendua

GBBLAP eta LPP bat datoz, esaten dutelarik herriguneen arteko ibilbideen sare bat sortu beharra dagoela oinezkoentzat eta bizikletazaleentzat.
GBBLAPen arabera, lurralde plangintzaren hasierako diagnostikoetatik garraio eta komunikazio sistemaren barruan hartu behar da kontuan motorrik gabeko mugikortasuna.
Lehentasunez bizikletaren eguneroko erabilera ahalbidetuko duen oinarrizko sare bat egitearen alde egiten du LPPk. Helburua ez da aisialdiarekin lotutako joan-etorrietara
mugatutako sarea egitea, baizik eta, lehentasunez, nahitaezko mugikortasuneko eguneroko joan-etorriak (lanak, ikasketek eta abarrek eraginak) egitera bideratutakoa gauzatzea.
Oria bailarari (Aduna - Ikaztegieta) eta Asteasuko bailarari (Villabona - Asteasu) dagokienez, LPPn proposatutako “hiri zentraltasuneko ardatzak" eta "hiriarteko artikulazio ardatzak"
bat datoz GBBLAPek Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarerako egiten duen proposamenarekin.
LPPk eta GBBLAPek ardatz horietarako proposatzen duten trazadura bat dator orokorrean; GBBLAPek, bere aldetik, xehetasun maila handiago batez zehaztu du sarea lurraldean.

Oinarrizko Sarearen
trazadura

GBBLAPen ez dira Oinarrizko Sarearen barrukotzat hartzen LPPn adierazitako trazadura batzuk (Tolosa - Berrobi eta Tolosa - Lizartza). Edonola ere, GBBLAPek proposatzen duen
Sareak ez du udal, eskualde edo beste maila bateko ekimenetatik sor daitezkeen jarduera osagarriak egitea baztertzen; izan ere, bizikleta erabiltzeko aukera gehiago izan daitezke,
horien bidez, etorkizunean.
GBBLAPen ez dira GBBOSen barrukotzat hartzen LPPn proposatutako “ingurumen ibilbideen sareko” beste ibilbide batzuk (oinezkoentzako bideak dira batez ere, edo zailtasun
orografiko handiagoko eremuak zeharkatzen dituzte).
Lanak egiteko hasierako fasean, LPPk ez du jasotzen proposamena gauzatzeko erakundeen arteko erantzukizun banaketarik.

Titulartasuna eta
kudeaketa

GBBLAPek, berriz, Foru Aldundiari esleitzen dio eremu funtzionalean aurreikusitako tarteen luzeraren % 79 egiteko erantzukizuna, eta % 21 udal erakundeei.
GBBLAPek bi kategoria bereizten ditu Oinarrizko Sarea osatzen duten tarteen titulartasunari eta kudeaketari dagokionez: hiribarneko tarteak (Oinarrizko Udal Sarea) eta hiriarteko
tarteak (Oinarrizko Foru Sarea). Tolosaldearen kasuan, hiribarneko zenbait tarte esleitzen dizkie Villabona, Zizurkil, Irura, Anoeta eta Tolosako udalei.

2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea
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Ondoren, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planaren eta orain arte onartutako eta,
gutxienez hasierako onarpena badutelarik, Plan honetan eragin aipagarria duten lurraldearen arloko
planen arteko bateragarritasuna aztertzen da.

2.4.- LURRALDEAREN ARLOKO PLANAK
Lurraldearen arloko planen bidez arlo plangintzak egiten dira, betiere lurralde ikuspegi integratzaile
batetik eta LAAek eta LPPk egindako zehaztapenak errespetatuz.

Energia Eolikoari buruzko LAPek eta Gipuzkoako Hiri Hondakinetarako Azpiegiturei buruzko LAPek,
behin betiko onartuek, ez dute ageriko eragin zuzenik GBBLAPen; beraz, ez da horiei buruzko
bateragarritasun analisi espezifikorik egin.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolakuntzari buruzko 4/1990 Legeak, maiatzaren 31koak
(1990eko uztailaren 3ko EHAA, 131. zk.), definitzen duen eskalaren arabera, lurraldearen arloko planak
edo LAP dira EAEko lurralde antolamendurako hirugarren tresna.

2.4.1.- EAEKO IBAIERTZAK ETA ERREKAERTZAK ANTOLATZEKO LURRALDEAREN ARLOKO
PLANA (KANTAURIKO ISURIALDEA)

Dokumentu hau idazteko unean, behin betiko onartuta dauden eta GBBLAPeko proposamenetan
eragina izan dezaketen lurraldearen arloko planak honakoak dira:

2.4.1.1.- LAPeko zehaztapenak

EAEko Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko LAP (Kantauriko isurialdea). 415/1998 Dekretua,
abenduaren 22koa.
Euskal Autonomia Erkidegoko 2. Errepide Plan Orokorra (1999-2010). 250/1999 Dekretua. LAP
maila.
EAEko Trenbide Sareari buruzko LAP. 21/2001 Dekretua.
EAEko Hezeguneen LAP. 160/2004 Dekretua, uztailaren 27koa.
EAEko Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko LAP.
262/2004 Dekretua.
Itsasertza Babestu eta Antolatzeko LAP. 43/2007 Dekretua.

Lur gaineko urei buruzko Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak garatzen eta zehazten ditu LAP
honek.
LAP honen antolamendu eremuaren osagaiak 100 m zabaleko lur zerrendak dira, hots, Bizkaiko eta
Gipuzkoako Lurralde Historikoetan Kantaurira isurtzen diren arroetako ur ibilgu guztien alde banatan
kokatutako lur zerrendak, hain zuzen ibilgu horiek sortzen direnetik itsasoratzen diren arte. Gipuzkoaren
kasuan, antolamendu eremu horretan sartzen dira Bidasoa, Urumea eta Oria ibaien arroak, Gipuzkoan
duten zatian; Jaitzubia, Oiartzun, Añorga, Iñurritza, Urola, Narrondo, Deba eta Saturraran ibaien arroak
oso-osorik; eta Gipuzkoako kostaldean itsasoratzen diren gainerako kostaldeko erreken arro txikiak.

Halaber, behin betiko onartuta daude Energia Eolikoari buruzko LAP eta Gipuzkoako Hiri
Hondakinetarako Azpiegituren LAP; hauek ez dute, baina, eraginik idazten ari den GBBLAPen.

Itsasadarrei dagokienez, LAP honetako antolamendu irizpideak kostaldeari buruzko legeriatik
ondorioztatzen den erregulazioarekin koordinatzen dira. Izan ere, kostaldeari buruzko legeriak hainbat
muga jartzen dizkie itsas eta lehorreko jabari publikoaren aldameneko lurrei, eta 196/1997 Dekretuan
araututako prozedurak itsas eta lehorreko jabari publikoaren babeserako zor eremua erabiltzeko
baimenak arautzen ditu. Horiez gain, Gipuzkoako Lurralde Historikoan eragina dutela eta, ezinbestean
bete beharreko arauketa hauek ezartzen ditu LAP honek:

Energia Eolikoari buruzko LAP. 104/2002 Dekretua, maiatzaren 14koa.
Gipuzkoako Hiri Hondakinetarako Azpiegituren LAP. 24/2009 Foru Dekretua, uztailaren 21ekoa.
Onartutako LAPen artetik, ondoren aipatzen direnak aldatze edo berrikuste fasean daude:

Iñurritzako itsasadarra biotopo babestu izendatzetik ondorioztatutako arauketa.
Txingudi Inguruko Baliabide Naturalak Babesteko eta Antolatzeko Plan Berezitik eratorritako
antolamendua.
LAAen Natura Intereseko Eremuen Zerrenda Irekian jasotako itsasadarrei (Urolaren bokalea,
Iñurritzako dunak eta itsasadarra eta Oria ibaiko padurak) Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena
Babesteko 3/1998 Lege Orokorra aplikatzen zaie.

EAEko (Kantauri isurialdea) Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko LAPen aldaketa Hasierako
onarpena. 2007/12/10eko Agindua.
Trenbide Sarearen LAPen aldaketa Gipuzkoako Lurralde Historikoan. Hasierako onarpena.
2005/01/25eko Agindua.
Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorraren 2. berrikuspena.
Beste LAP batzuk, berriz, beste izapide fase batzuetan daude, honakoak:

LAPek tarteak eta eremuak bereizten ditu ibaiertz eta erreka ertzetan; horretarako, hiru osagai hauek
hartzen ditu aintzat:

Nekazaritza eta Basozaintzako LAP. Behin-behineko Onarpenaren agiria. 2010/11/08ko Agindua.
Gipuzkoako Errepideen Plana. Hasierako onarpena.
Kultura Ondarearen LAP. Aurrerapen dokumentua onartuta. 2001.
Etxebizitzen Sustapen Publikorako Lurzorua Antolatzeko LAP. Aurrerapena. 2003.
Euskal Autonomia Erkidegoko Portuen LAP. Aurrerapena idazteko fasea.
Garraiorako Sare Intermodalaren eta Logistikoaren LAP. Aurrerapena. 2003.

2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea

Ingurumen osagaia
Osagai hidraulikoa
Hirigintza osagaia
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Ingurumen osagaiaren arabera, LAPek lehentasunezko natura intereseko zonetako, hots, Natur Eremu
Babestu, Natura 2000 Sare eta beste batzuetako ertz batzuk jasotzen ditu. Ertz horiek ondo
kontserbatutako landaredia dute, LAAek hainbat baldintzatzaile jaso dituzte horiei dagokienez (higadura,
luiziak edota akuiferoak kaltetzeko arriskua), eta leheneratu beharrean daude.

urteko epean uholdeak izan ditzakeen eremuan bertan dauden azpiegiturak zabaltzeko proiektatutako
jarduerek “ezingo dute murriztu ibilguen gaitasun hidraulikoa”. Horrez gain, eta ahal denean, jarduera
horiek 10-100 urteko errepika-denboran uholdeak izateko arriskua duten eremuetatik kanpo diseinatuko
dira.

Osagai hidraulikoaren arabera, LAPek 8 kategoriatan sailkatzen ditu ibaiak, arroaren azalera harturik
oinarri: 00 kategoriatik (1 km2 baino txikiagoko eremuak) VI. kategoriaraino (600 km2 baino handiagoko
arroak).

2.4.1.2.- GBBLAPen eta EAEko Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko
Planaren arteko bateragarritasuna
Bereziki azpimarratu behar da Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko LAPeko arauak bete beharra. Izan
ere, aurreikusitako ibilbide asko ibaiertz eta erreka ertzetatik gertu daude edo Gipuzkoako Lurralde
Historikoko Kantauriko isurialdean dauden ibilgu asko zeharkatzen dituzte.

Azkenik, LAPek lau eremu bereizten ditu hirigintza osagaiaren arabera: landa eremua, hiriarteko
komunikazio azpiegiturekin okupatutako eremuak, garatutako eremuak eta hirigintza garapen berrietarako
aukera duten eremuak.

Hala ere, ez da ageriko bateraezintasunik aurkitu bi LAPen edukien artean. Baina Bizikleta Bideei
buruzkoa Ertzetako LAPeko arau eta ildoetara egokitzea proposatzen da, GBBLAPen Araudian jasota
geratu den moduan.

Dokumentu honetan, ibaiertzetako erabilerak eta jarduerak aipatutako hiru osagai horiei eta beste alderdi
orokor batzuei jarraiki arautzen dituen araudi bat dago. Ez dago bizikleta bideei buruzko berariazko
erreferentziarik. Izatekotan, “hiriarteko komunikazio azpiegiturekin okupatutako ertzei” buruzko berariazko
araudiaren barruan (F.2. atala) daudela interpreta daiteke. Araudi horrek ibilguetatik obra publikoetara zein
hiriarteko komunikazio sare orokorreko elementuetara gorde beharreko tarteetarako irizpideak finkatzen
ditu, honakoak:

GBBLAPek ezartzen du ezen Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareko bizikleta bide berriak eraikitzeko
aurretiazko proiektuek eta proiektu teknikoek ingurumen memoria bat izan beharko dutela. Horrek, besteak
beste, jaso egin beharko du lurralde antolamenduko planek eta ingurumen arloko legediak eraikuntza
proiektuan duten eragina. Halaber, EAEko Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko
Planak ezartzen duen araudia betetzen dela justifikatu beharko da dokumentuan.

Iparraldeko III. Plan Hidrologikoaren 5. sekzioan, muturreko egoerei buruzkoan, jasotako irizpideak.
Uraren Legean ezarritako 5 metroko zor zerrenda mantentzea, salbuespenezko ezintasunik ez bada.
Natura intereseko elementuak eta ibaiertzeko landaretza mantentzea, berariaz justifikatutako
ezintasunik ezean.

2.4.2.- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERREPIDEEN 2. PLAN OROKORRA (1999-2010)
2.4.2.1.- LAPeko zehaztapenak

Uraren Legeak zehazten duenaren arabera, zor eremuan ezin izango da betelanik egin eta, oro har,
afekzio orotatik libre geratu beharko du.

Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen 2. Plan Orokorrak (1999-2010) lurraldearen arloko planaren
maila du, eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen arlo politikaren antolamendurako eta
koordinaziorako oinarrizko tresna da errepideen arloan.

Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko LAP eraldatze fasean dago, eta hasierako onarpena du
dokumentuak (2007ko abenduaren 10eko Agindua). Dokumentu berrian zenbait aldaketa jasotzen dira
hasierako LAP harekiko:

Plan Orokor horrek zenbait jarduera definitzen ditu planaren helburu den errepide sarean. Sarearen
osagaiak, zirkulazioen garrantziaren arabera, lurralde historikoak lotzen dituzten errepideak dira,
eskualdeen arteko irisgarritasuna ahalbidetzen dutenekin edo autonomia erkidego mugakideetako eta
Europako gainerako errepideekin lotzen diren errepideekin batera. Errepide nagusiek osatzen dute sarea,
hau da, autobideek, lehentasuneko errepideen sareak eta oinarrizko sareak.

“Lurzorua urpean geratzeko arrisku mailaren arabera erabiltzeko irizpideak” jasotzen ditu.
Uholde-orbanak eguneratzen ditu, Uraren Euskal Agentziak egindako edo homologatutako azterketa
hidraulikoetan oinarrituta.
92/43/EEE Zuzentarauaren eta Europako Batzordearen erabakien arabera (2004/813/EE, 2008/23/EE
eta 2009/96/EE) Batasunaren Intereseko Leku (BIL) jotako tarteei dagokienez, arauei buruzko
erreferentzia espezifikoak jasotzen ditu.
LAPen edukiak Uraren Esparru Zuzentarauko (2000/60/EE) eta Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren
Legeko (1/2006 Legea) xedapenetako edukietara egokituko dira.

Planak hiru programa nagusiak mantentzen ditu -“obra nagusia”, "egokitzapena” eta “hiriko saihesbidea”-,
eta azpiprogramak egiten ditu horietako bakoitzean, proposatutako jarduerak zehazte aldera.
Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra berrikusten ari dira gaur egun, 2005-16
epealdirako.

Aipatutako aldaketan proposatutako lurzoruaren erabilera irizpide horien artean, azpimarra daiteke ezen,
100 urteko errepika-denboran uholde arriskua duten eremu hiritartu gabeei dagokienez honakoa
adierazten dela: “eremu horietarako ez dira onargarriak bizitoki, merkataritza eta industria erabilerak, ezta
ibilguekiko paraleloan diseinatutako azpiegitura linealak ere, saneamendukoak eta hornidurakoak izan
ezik. Eremu horiek oztopo fisiko artifizialik gabeko eremu moduan mantendu behar dira”. Edonola ere, 100
2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea
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Elkarguneen berrantolaketa eta sarbideen kontrola:

2.4.2.2.-GBBLAPen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen 2. Plan Orokorraren (1999-2010)
arteko bateragarritasuna

-

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolakuntzari buruzko 4/1990 Legearen laugarren xedapen
gehigarriaren arabera, “Euskal Autonomia Erkidegoko Plan Orokorra onartzean, lurralde plan partzialak eta
sektorialak egokitu beharko dira (...) baldin eta bateraezinak badira planeko proiektuen gauzatzearekin.
Edonola ere, proiektu horiek onartzean, berehala egin ahal izango dira haietan aurreikusitako lanak”.

Ezkio-Itsasoko elkargunea (GI-632).
Senpereko elkargunea (Beasain).
Irurako loturaren 4. adarra.

Trazadura hobetzea eta plataforma zabaltzea:
-

Beraz, GBBLAP Errepideen Plan Orokorreko proposamenetara egokituko da, Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Oinarrizko Sarearen proposamenean eragin zuzena izan ez arren.
Hala ere, Plan Orokorreko zenbait proposamenek, errepide batzuk zabaltzeak edota errepide batzuen
trazadura berriak (adibidez, GI-632 errepidearen kasuan Ormaiztegi eta Zumarraga artean) edo udalerri
batzuetako saihesbideek (Pasaia, Zumaia... ) aukera ematen dute lehengo plataformak hiribarneko eta
erabilera multimodaleko errepide bihurtzeko. Proposamen hori bat dator GBBLAP honekin.
Aurreikusitako beste jarduera batzuen kasuan, esaterako N-1 errepidea Gaintxurizketan zabaltzeko
lanetan, bidearen diseinua dela-eta ez da modurik izan proposamen biak bateratzeko. Amaitzeko,
aipamen berezia egin behar da GBBLAPek proposatutako Andoain - Urnieta tartearen trazadurari buruz
(Donostia eta Beasain arteko I-3 ibilbideari dagokio). Izan ere, Plazaolako trenbideak bi herri horien artean
zuen trazadura zaharra ia erabat galdu ondoren, oso modu heterogeneoan konpondu beharko da lotura
hori.

Sorabilla - Agaramundo tartea zabaltzea eta hobetzea (GI-3610).
Orio - Andatza tartea zabaltzea eta hobetzea (GI-3710).
Hasierako tarteko saihesbidea Tolosan (GI-3421).
Segura - Zegama tartea zabaltzea eta hobetzea (1. fasea) (GI-2637).
Segura - Zegama tartea zabaltzea eta hobetzea (2. fasea) (GI-2637).
Landeta - Urrestilla tartea zabaltzea eta hobetzea (GI-2635).
Lazkao - Ataungo San Martin tartea zabaltzea eta hobetzea (GI-2120).
Zizurkil - Asteasuko industrialdea tartea zabaltzea (GI-2631).
Bergara - San Juan tartea zabaltzea eta antolatzea (GI-2632).
Zumaia - Bedua saihesbidea (GI-3760).

Hiri saihesbideak:
-

2.4.3.- GIPUZKOAKO ERREPIDEEN LURRALDEAREN ARLOKO PLANA (2007-2017)

Zizurkilgo saihesbidea (GI-3610).
Elgetako saihesbidea (2. fasea) (GI-2632).
Donostiatik saihesbiderako sarbideak hobetzea.
Arrasate hegoaldeko saihesbidea (GI-2620).

2.4.3.1.- LAPeko zehaztapenak

2.4.3.2.- GBBLAPen eta Gipuzkoako Errepideen LAPen (2007-2017) arteko bateragarritasuna

Gipuzkoako Errepideen Lurraldearen Arloko Planak, dagoeneko hasierako onarpena du, lurralde
historikoko bigarren mailako errepideak ditu langai: eskualdeko sarea eta udal sarea alegia. Eta EAEko
Errepideen Plan Orokorraren plangintza osatzen du. Eskualde eta udal sare horrek Gipuzkoako
biztanleguneen arteko komunikazioak ziurtatzen ditu: Gipuzkoako errepideen % 48 udal sarekoak dira
(598,7 km) eta % 19 eskualdeko sarekoak (277,9 km).

Errepideen LAPeko jarduera proposamenek aukera berriak sortzen dituzte Oinarrizko Foru zein Udal
Sareko tarte batzuk egiteko, plataformaren konfigurazio berria ahalbidetzen duten tarteetan.

Lurraldearen Arloko Planean 22 jarduera proposamen jasotzen dira errepide azpiegiturak eraikitzeko eta
birmoldatzeko, eta 204.500.000 €ko aurrekontu aurreikuspena egiten da bertan.

2.4.4.1.- LAPeko zehaztapenak

2.4.4.- EAEKO TRENBIDE SAREAREN LURRALDEAREN ARLOKO PLANA

2001ean behin betiko onartutako plana da. EAEko trenbide sare osoa hartzen du, administrazioek edo
erakunde eskudunek trenbide horiei buruzko plangintzak, proiektuak, eraikuntzak eta ustiaketak egiteko
dituzten eskudantziak alde batera utzita.

Azpiegitura berriak eraikitzea:
-

Deba - Sasiola - Mutriku errepide berria (GI-3230).
Ezkio eta Itsaso arteko lotura (GI-3560).
Zubillaga - Oñati errepide berria (GI-2630).
Adunako ibarreko errepide berria (GI-3610).
Ibarrako saihesbidea (2. fasea) (GI-2130-A).

2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea

Ikuspegi funtzionaletik, EAEko trenbide sarea osatzen duten lineak honakoak dira: ibilbide luzekoak,
aldirikoak, metro lineak (ohikoak nahiz arinak) eta funikularrak. Azpiegituren ikuspegitik, Sare Berria
egiteko jarduerak eta Burututako Sarea egokitzeko eta hobetzeko eta, hala dagokionean, zabaltzeko
jarduerak aurreikusten dira EAEko Trenbide Sarean.
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Hala, Sare Berrian nahiz Burututako Sarean aurreikusitako jardueren xehetasunak azaltzen dira LAPen.
Horien artetik, Ibilbide Luzeko Trenbide Sare Berria azpimarratu behar da (“Euskal Y” deitua).

Ibilbidea
I-1
I-1
I-2
I-3
I-3
I-3
I-3
I-3
I-3
I-4
I-4
I-5
I-6
I-6
I-6
I-7

LAPen arabera, “Lurraldearen Antolamendurako Arloko Plan honetan Trenbide Sare Berrirako Trenbide
Erabilerako Komunikazio Sistema Orokortzat definitutako lurrak “barnebide” deitu zaionaren baitan
itxuratzen dira planoetan. ‘Barnebidea’ trenbide jabari publikoak eskatzen duen itxuraketa egokirako
beharrezko zehaztapen, doikuntza eta egokitzapenak baitan hartu ahal izateko bezain zabala izango den
itxuraketa esparrua da. Ondore horretarako, esparru edo ‘barnebidea' osagarriak diren bi grafia ezberdinek
irudikatzen dute antolamendu planoetan: trenbide erabilerako jabari publikoari dagokiona eta ‘gordetako
lurra’ izena duena (17.3 art.). Trenbide Sare Berriaren azpiegituraren egikaritza amaitutakoan sistema
orokortzat hartutako lurretatik -hots, ‘barnebidean’ sartuta daudenak edo ‘jite laguntzaileko beste erreserba
gune batzuk’ kontzeptuaren pean daudenak -trenbide erabilerako jabari publikoari benetan atxikirik geratu
ez direnei beste edozein hirigintza kalifikazio esleitu ahalko zaie, betiere kalifikazio hori trenbidearen
aldameneko lur araubidearekin bateragarria bada (17.4 art.)”.
EAEko Trenbide Sarearen LAPen Aldaketa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko trenbide antolamenduari
buruzkoa, tramitatzen ari da, eta 2005az geroztik hasierako onarpena du.
Indarrean dagoen LAPen ezarritako lurralde ereduaren garapena dela eta, xehetasun eta lotura maila
handiagoko jarduerak proposatu behar izan dira. Ibilbide luzeko ohiko sareko linean egin beharreko
jarduerak, aldirietako sarekoak edo metro arinean edo tranbian egin beharrekoak dira. Hala, indarrean
dagoen planeko jarduerak orientazio izaerakoak izan arren, lotura zehatzekoak bihurtu dira, Eta lineak edo
adarrak ezartzeko edo berrezartzeko jarduerak proposatzen dira (egungo lineak bultzatzeko zabaltze
lanak, saihesbideak eta instalazioak). Aurreikusitako beste jarduera batzuek, berriz, indarrean dagoen
planean orientazio izaera izatetik iradokizun orokor izatera pasatu dira, trazaduraren proposamenak eskala
handiagoan zehaztu direlako.

Kategoria
BOUS
BOUS
POFS (A)
BOUS, POUS
POFS
POFS
POFS
POFS (A)
POFS
POFS
POFS
POUS
POFS, POFS (A)
POFS
BOFS
BOUS

Erreserbako zerrenda
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai

Bidegurutzea
Biaduktua
Zelaigunea
Zelaigunea
Biaduktua
Zelaigunea
Tunela
Zelaigunea
Biaduktua
Biaduktua
Biaduktua
Tunela (3), biaduktua
Tunela
Tunela
Biaduktua, zelaigunea
Biaduktua

Oinarrizko Udal Sareari dagozkion tarteak (BOUS edo POUSi dagozkionak, hurrenez hurren) orientazio
gisakoak dira, eta udal erakundeei dagokie horien behin betiko diseinua.
Oinarrizko Foru Sareari dagozkion tarte planifikatuen artean (POFS), adierazi egin dira behin betiko
trazadura aukerei buruzko aurretiazko azterketa baten faltan daudenak (POFS-A), GBBLAPen iradokizun
orientagarri gisa sartuak.
Trazadura loteslea duen Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareko (POFS) beste tarteei dagokienez,
trazadura proiektuetan eta eraikuntza proiektuetan beharrezko aldaketa puntualak sartu ahal izango dira,
hain zuzen ere horiek eta zehaztapen lotesleak -bai indarrean dagoen EAEko Trenbide Sarearen
LAPekoak bai Gipuzkoako Lurralde Historikoari dagokionez horri egin zaion Aldaketakoak- bateragarriak
izan daitezen.

Urolako trena Zumaia eta Azpeitia artean berriz martxan jartzea.
Debagoienean tranbia bidezko garraio sistema ezartzea, sistema finkatuta dagoenean Maltzaga, Oñati
eta Eskoriatzarantz zabaltzeko aukerarekin.
Zabaltze lanak, trazadura aldaketak, saihesbideak eta geltoki berriak Euskotren-en linean, Zumaia eta
Irun artean.
Ibilbide Luzeko Trenbide Sare Berrirako sarrera eta geltoki intermodalak Ezkio-Itsaso eta Astigarragan.

Antolamendu planoek (‘C. Antolamendu planoak’ dokumentua, 1/10.000 eskala) jaso egiten dituzte EAEko
Trenbide Sarearen LAPek ‘trenbide sare berrirako’ ezartzen duen erreserbako zerrendaren mugak. Aire
zabaleko bidegurutzeak dituzten tarteak iradokizun orientagarrien kategorian sartu dira, aukerei buruzko
aurretiazko azterketa batean edo trazadura proiektu batean definitu bitartean.

2.4.4.2.- GBBLAPen eta EAEko Trenbide Sarearen LAPen arteko bateragarritasuna

Trenbide Sare Berriaren LAPen zein honek Gipuzkoako Lurralde Historikorako izango duen aldaketan
ezarritako beste plan batzuei dagokienez, aukerak definitzeko edo trazadura proiekturako faseetan egokitu
beharreko hainbat tarte identifikatu dira. Kontuan hartu beharko da, betiere, horiek guztiak koordinatu egin
beharko direla ETSk kudeatzen duen trenbide plataformak Zumaia eta Usurbil artean eta Zumaia eta
Lasao artean izango duen behin betiko trazadurarekin, geltoki berriekin eta abarrekin:

Trenbide Sare Berriaren kasuan, GBBOSen eta Euskal Trenbide Sarearen artean aire zabaleko
bidegurutzeak (ez tunel edo biaduktu bidezkoak) dituzten zenbait tarte identifikatu dira (ondoko taulan
‘zelaigune’ gisa identifikatu dira):

GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea

Tartearen kodea
01 010L
01 011L
02 023F
03 001L
03 004F
03 008F
03 027F
03 030F
03 033F
04 011F
04 018F
05 009L
06 001F
06 003F
06 005F
07 001L

BOUS: Burututako Oinarrizko Udal Sarea; POUS: Planifikatutako Oinarrizko Udal Sarea; BOFS: Burututako
Oinarrizko Foru Sarea; POFS: Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea; (A): Aukerei buruzko azterketaren zain

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planaren proposamenetan izan dezaketen eraginari
dagokionez, jarduera hauek nabarmentzen dira:

2. kapitulua

Adarra
I-1.3
I-1.4
I-2.3
Ardatza
Ardatza
Ardatza
I-3.2
I-3.4
I-3.6
Ardatza
Ardatza
Ardatza
Ardatza
Ardatza
Ardatza
Ardatza
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Ibilbidea

Adarra

I-1
I-1
I-2
I-2
I-2
I-5
I-5
I-5

Ardatza
I-1.6
Ardatza
Ardatza
Ardatza
Ardatza
Ardatza
Ardatza

Tartearen
kodea
01 004L
01 019F
02 004F
02 005F
02 006F
05 001F
05 002L
05 003F

Kategoria

Jarduera

POUS
POFS (A)
POFS (A)
POFS
POFS (A)
POFS (A)
POFS
POFS (A)

Geltoki intermodal berria Irunen
Merkantzia-geltoki berria Irunen
Usurbil - Lasarte tartea zabaltzea
Orio eta Usurbil tartea zabaltzea, eta tunelak
Zarautz eta Orio tartea zabaltzea, eta tunela
Zumaia eta Azpeitia arteko plataforma berreskuratzea
Zumaia eta Azpeitia arteko plataforma berreskuratzea
Zumaia eta Azpeitia arteko plataforma berreskuratzea

II. taldea: bi hezegune mota bereizten dira:
-

III. taldea: inbentarioan jasotako gainerako hezeguneak.
2.4.5.2.- GBBLAPen eta EAEko Hezeguneen LAPen arteko bateragarritasuna
Proposatutako ibilbide batzuek EAEko Hezeguneen LAPen inbentariatutako hezeguneak zeharkatzen
dituzte, edo haien ondotik pasatzen dira. Hezegune hauek dira:

BOUS: Burututako Oinarrizko Udal Sarea; POUS: Planifikatutako Oinarrizko Udal Sarea; BOFS: Burututako
Oinarrizko Foru Sarea; POFS: Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea; (A): Aukerei buruzko azterketaren zain

I. taldea:

Errepide planekin gertatzen den bezala, EAEko Trenbide Sarearen LAPen aurreikusitako jarduera batzuek
aukera berriak sortzen dituzte erabilpenik gabeko tarte batzuk erabiltzeko eta Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Oinarrizko Sarean sartzeko. Horixe izan da I-2 Donostia - Mutriku ibilbideko tarte batzuen kasua,
Donostian (02 019L tarte burutuak erabiltzen ez den Morlanseko tunela baliatzen du), Añorga - Errekalden
(02 002F tartea, gauzatze fasean), Usurbil - Orio tartean (02 005F tarteari dagozkion azpitarteak) edota
Orio - Zarautz tartean (Zudugaraiko tunela 02 006F tartean); jarduera horiek guztiak trenbide plataforma
kudeatzen duen erakundearekin koordinatu dira, horrekiko lankidetza esparrua finkatuta baitago.

-

-

A1G1- Debaren itsasadarra.
A1G2- Urolaren itsasadarra.
A1G3- Iñurritzako itsasadarra (Biotopo Babestuaren barruan ez dagoen eremua).
A1G4- Oriaren itsasadarra.

III. taldea:
-

2.4.5.- EAEKO HEZEGUNEEN LURRALDEAREN ARLOKO PLANA

A1G5- Urumearen itsasadarra.

Hezeguneen LAPek hezegune horietarako zonifikazioa ezartzen du, eta erabilerak eta jarduera
espezifikoak erregulatzeko matrizea. Aurreikusten diren ibilbideek bateragarriak izan beharko dute matrize
horrekin.

2.4.5.1.- LAPeko zehaztapenak
Hezeguneen LAPek identifikatu, diagnostikatu, mugatu, babestu eta antolatu egiten ditu EAEko
hezeguneak.
LAP honen lurralde eremua EAE da, eta honen barnean inbentarioan jasotako hezeguneak eta,
etorkizunean, inbentario horretan jaso daitezkeenak.
LAPek hainbat talde egiten ditu inbentariatutako hezeguneen artean:
I. taldea: Naturgune Babestuen Deklarazioa duten hezeguneak (parke naturalak, biotopo babestuak
eta Urdaibaiko Biosferaren Erreserba). LAPek ez du arautzen gune horien antolamendua, berariazko
araudia baitute.

GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea

A1G6- Txingudi. Hezeguneen LAPek antolatu gabea. Araudi espezifikoa du. GBBLAPen eta
Txingudiko Babes eta Antolaketako Plan Bereziko araudiaren arteko bateragarritasun maila
atal espezifiko batean aztertu da; atal hori geroago aurkituko dugu, beste babes figura
batzuekin batera.

II. taldea (LAPen antolamendu eremuko hezeguneak):

Beraz, Ibilbide Luzeko Trenbide Sare Berriko jarduerek, Euskotren-en sarea zabaltzeko lanek, Urolako
trena berriz irekitzeak edo Debako tranbiak eragiten dieten GBBLAPeko proposamenak eguneratu egingo
dira. Horretarako, LAPeko jarduerak behin betiko zehaztu ondoren, dagozkien eraikuntza proiektuak
egingo dira, trenbide erabilerarako jabari publikoa eta EAEko Trenbide Sarearen LAPek ezarritako
erreserba zerrendak kontuan izanda.

2. kapitulua

hirigintzako plangintza berezi baten bidez babestutako eremuak.
LAP honek xehetasunez antolatutako eremuak.
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Ibilbidea Tartearen
/ Adarra kodea

I-2

I-4

02 016F

04 001L

Kateg.
GBBLAP

Hezeguneen
LAPeko kodea

POFS

II. taldea:
A1G1: Debaren
itsasadarra
U-1:

POUS

II. taldea:
A1G1: Debaren
itsasadarra
EP-1:
II. taldea:
A1G1: Debaren
itsasadarra
AG-1:

I-4

04 002F

POFS
(A)
MA2-2:
U-2:

I-2

02 011L

BOUS,
POUS

II. taldea:
A1G2: Urolaren
itsasadarra
U-1:

Hezeguneen
LAPeko
zonakatzea

Debako
hirigunea eta
GI-638
errepidea

Larangako
ibarra

Lasaoko
meandroko
ibarra
Irarazabal
baserriko ihitza
Artzabalgo
gunea

Zumaiako
hiriguneko hiri
lurra

II. taldea:
A1G3:
Iñurritzako
itsasadarra
I-2

I-2

02 006F

02 007L

POFS

BOUS +
POUS

U-2:

Hiri lurra
(hegoaldeko hiri
inguruko zona)
Astin

II. taldea:
A1G3:
Iñurritzako
itsasadarra
U-2:

Hiri lurra
(hegoaldeko hiri
inguruko zona)
Astin

Ibilbidea Tartearen
/ Adarra kodea

Oharrak

GI-638
errepidearen
planteatzen da trazadura.

Kateg.
GBBLAP

Hezeguneen
LAPeko kodea
II. taldea:
A1G4: Oriaren
itsasadarra
EP-3:

berrantolaketaz
I-2

02 005F

POFS
MA-1:

Udal tartearen zati bat Larangako ibarrean
barrena garatzen da, lehendik dagoen udal
bide baten gainean, bide partekatu gisa.
LAPek erabilera publiko estentsiboa (B1)
onartzen du kategoria honetan, ez baina
erabilera publiko intentsiborik (B2).
Trazadura, Artzabalgo ibarrean, lehendik
dauden pisten gainean edo trenbide
sareko plataformaren ondotik igarotzen da
Hezeguneetako LAPek antolatzen duen
eremuaren mugan. LAPek erabilera publiko
estentsiboa (B1) onartzen du kategoriarik
murriztaileenarentzat (AG-1).

BOUS

I-3

03 001L

BOUS

A1G5:
Urumearen
itsasadarra
A1G5:
Urumearen
itsasadarra

III. taldea:

Tartea -9.100 m ditu- Hezeguneen LAPek
antolatzen duen eremutik kanpo igarotzen da
zati handienean zehar, eta bi puntutan
zeharkatzen du hura: Olabarrietako paduran
(98 m) eta Motondoko barrutian (1.003 m).
Kasu bietan lehendik dauden plataformak
10
erabiltzen dira (trenbide sarea Olabarrietan
eta pista bat Motondon).
Lehendik dagoen udal tartea; lehendik
dauden
zubietatik
zeharkatzen
du
itsasadarra.
Lehendik dagoen udal tartea; lehendik
dauden
zubietatik
zeharkatzen
du
itsasadarra.

Ez da bateraezintasun adierazgarririk identifikatu GBBLAPek izaera loteslez planifikatzen dituen hiriarteko
tarteen, hots, Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarearen (POFS) kategorian sartutakoen eta Hezeguneen
LAPek ezarritako antolamenduaren artean.
2.2.1.1 LAAetako Ingurune Fisikorako Arteztarauan araututako egungo erabilerak eta erabilera
potentzialak atalean adierazi moduan, bizikleta bidearen erabilera ez dator argi bat LAAek aurrez
ezarritako erabilerekin. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza
Sailak ulertzen du11 ezen bizikleta bideetan tarte berriak egitea LAPek ‘B.2.1 Jolasa gune jakinetan’12 gisa
definitutako erabilerarekin pareka daitekeela, zeren eta erabilera horrek azpiegiturak edo egokitze lanak
behar dituelarik ezin baita erabilera publiko estentsiboarekin parekatu.
Edonola ere, I-2 Donostia - Mutriku ibilbideko 02 005F (Usurbil - Orio) tartea eraikitzeko proiektuak aztertu
egin beharko ditu Hezeguneen LAPek Olabarrieta - Motondo azpitartean ezarritako kontserbazio
helburuekin bateragarrien diren irtenbideak, hain zuzen ere Eusko Jaurlaritzaren Biodibertsitaterako
Zuzendaritzak bere txostenetan adierazi duen moduan. Olabarrietako kasuan, proiektua koordinatu egingo
da Orio eta Usurbil artean trenbide sarea (ETS) zabaltzeko proiektuarekin. Motondon, ingurua
leheneratzeko aukeren azterketa definitu ondoren proiektatuko da bizikleta eta oinezkoentzako bidearen

Tartea
lehendik
dagoen
eta
kirol
ekipamendua inguratzen duen pistaren
gainean edo ondoan garatuko litzateke.
Aukerei buruzko azterketaren zain.

10

Olabarrietako kasuan, jarduera koordinatu egiten da trenbide plataformaren (ETS) trazaduraren aldaketarekin,
Olabarrietako badiako zubiarekin eta tunel berriko irteera/sarrerarekin (Aginagako mendi-ebakia), jarduera hori
loteslea baita EAEko Trenbide Sarearen LAP Gipuzkoako Lurralde Historikoan aldatzeko dokumentuan.
11
OT-007/07-PTS txostena, 2009ko irailaren 28koa.
12
B.2.1- Jolasa gune jakinetan: espazio jakin bat jolas gune gisa egokitzea, horretarako jarriz, esaterako, mahaiak,
eserlekuak, barbakoak, iturriak, osasun zerbitzuak, paperontziak, jolas egiteko elementuak edota eraikin txikiren
bat.

Tartea, Oinarrizko Udal Sareari atxikia,
lehendik dauden azpiegituren gainean
garatzen da.

GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea

02 001L

Olaberrietako
padura
Motondoko
barrutiko
ibarrak eta
padurak
III. taldea:

Oharrak

BOUS: Burututako Oinarrizko Udal Sarea; POUS: Planifikatutako Oinarrizko Udal Sarea; BOFS: Burututako
Oinarrizko Foru Sarea; POFS: Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea; (A): Aukerei buruzko azterketaren zain

Tartea, Oinarrizko Udal Sareari atxikia,
lehendik dauden bideetatik igarotzen da.

2. kapitulua

I-2

Hezeguneen
LAPeko
zonakatzea
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trazadura; izan ere, lehendik dagoen hegia edo pista iragazkortzea edo kendu eta beste toki batera
aldatzea planteatzen du.

eta oinezkoen zirkulazioa garatzeko sare bat sortuta. GBBLAPen memorian aipatzen den bezala, hiriko
edo hiri inguruko eguneroko bizikletazaleen profilak du lehentasuna Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Oinarrizko Sarean, hau da, bizikleta lanerako, ikasketetarako edo aisialdirako/kirolerako erabiltzen duenak
(10 km-tik beherako ibilbideak eginez). Hori dela eta, hiriguneak eta Jarduera Ekonomikoetarako LAPek
jarduera ekonomikoetarako lehentasunezkotzat jotako eremuak zeharkatzen ditu Oinarrizko Sareak.
Esan behar da bi LAP hauek bat datozela, neurri handi batean.

GBBLAPek ezartzen du ezen Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareko bizikleta bide berriak eraikitzeko
proiektu teknikoek ingurumen memoria bat izan beharko dutela. Horrek, besteak beste, jaso egin beharko
du lurralde antolamenduko planek eta ingurumen arloko legediak eraikuntza proiektuan duten eragina.
Eraikuntza proiektuak egokitu egin beharko du kasu honetan Hezeguneen LAPek ezartzen dituen
zehaztapenetara, eta hark jasotako erregulazioa betetzen duela justifikatu, era berean, ingurumen
memorian.

Ibilbideen diseinuan lehentasuna eman zaie jarduera ekonomikoetarako alderdi gehienetara motorrik
gabe sartzeko aukera ematen dutenei; hau ez izan arren Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko
eta Saltoki Handiak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren helburua, GBBLAPek asentamendu mota
horren iraunkortasunari egiten dion ekarpen bat da. Ibilbideen eta jarduera ekonomikoetarako alderdien
zerrenda ibilbide bakoitzari dagozkion informazio planoetan kontsulta daiteke (‘A. Memoria’ dokumentua.
A-6.1etik A-6.9ra bitarteko planoak).

2.4.6.- JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUA SORTZEKO ETA SALTOKI HANDIAK
ANTOLATZEKO LURRALDEAREN ARLOKO PLANA
2.4.6.1.- LAPeko zehaztapenak

2.4.7.- EAEKO ITSASERTZA BABESTU ETA ANTOLATZEKO LURRALDEAREN ARLOKO PLANA

Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana
plangintza eta erregulazio tresna bat da, erreferentziazko tresna bat, esku-hartze sektorialerako eta
hirigintzako esku-hartzerako, eta helburu hauek ditu:

2.4.7.1.- LAPeko zehaztapenak
Kostaldeei buruzko Legean definitutako eragin eremua da EAEko Itsasertza Babesteko eta Antolatzeko
Lurraldearen Arloko Planaren antolamendu eremua: 500 metro itsasertzaren barruko mugatik barrura.
Ibaiertzetara ere zabaltzen da eremu hori, itsasaldiek eragina duten lekuraino; Euskal Autonomia
Erkidegoaren kasuan, 5 metroko kota itsasoaren mailaren gainean.

LAAen lurralde antolamendurako ereduaren identifikazio sektoriala egitea, jarduera ekonomikoetarako
lurzoruaren hirigintzako erregulazioarekin lotuta.
Koordinazio tresna bat ezartzea LPPak egiteko prozesurako.
Irizpide orokorrak zehaztea jarduera ekonomikoetarako lurzorua sortzeko jardueren programaziorako.
Merkataritza gune handien lurralde antolamendua sistematizatzea.

LAP honen antolamendu eremuan ez da aipatzen azpieremurik; izan ere, berariazko plangintza tresnen
bidez arautzen dira azpieremu horiek. Azpieremuon artean, eta besteak beste, hurrenak aipatu behar
dira:

Jarduera Ekonomikoetarako LAPek jarduera logistikoko hiru eremu lehenesten ditu; horietako bat
Gaintxurizketako korridorean (Donostialdea eta Bidasoa Beherea) dago. Horrez gain, lehentasunezko
zenbait eremu definitzen ditu, hiri izaerako jarduera ekonomikoen eta hirugarren sektorekoen garapen
berrietarako espazioak zehazteko.

Interes orokorreko portuak.
EAEren titularitateko portuak.
Ingurumen plangintzaren bidez antolatzen diren edo ingurune naturala antolatzeko erabiltzen diren
lurrak, LAP honetan jasotako babes helburu berak ezarritakoak, honakoak.

Lurzorua eremu funtzionaletan antolatzea eta kudeatzea proposatzen du, eta jarduera ekonomikoko
eragiketa batzuk zehazten ditu. Jarduera horiek, duten izaera estrategikoa eta interes orokorra direla eta,
sustapen publikoko eragiketa moduan proposa daitezke, dimentsionamendua kuantifikatuz eta eragiketa
mota bakoitzaren ezaugarri orokorrak zehaztuz.

-

Azkenik, planak proposamen bat egiten du merkataritza gune handien hirigintza aldetiko erregulaziorako.
2.4.6.2.- GBBLAPen eta Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak
Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren arteko bateragarritasuna

Urdaibaiko Biosferaren Erreserba.
Parke naturalen, biotopo babestuen edo zuhaitz apartekoen adierazpena duten eremuak.
Natura 2000 Sarearen zati diren eremuak.
Txingudi.
EAEko Hezeguneen LAPeko II. taldeko hezeguneak.
EAEko Ibaiertzen eta Errekaertzen LAPek antolatzen dituen eremuak.

Ez da bateraezintasunik identifikatu GBBLAPen eta Jarduera Ekonomikoetarako LAPeko zehaztapenen
artean.

LAPek Kostaldeei buruzko Legeak ezarritakora egokitzen ditu bere zehaztapenak, bai lege horretan
zehaztutako irizpide orokor eta berezietara, bai legeak itsas eta lehorreko jabari publikoa babesteko
ezarritako erabilera mugen erregimen berezira ere.

GBBLAP honek aipatzen dituen helburuetako bat azpiegitura sare baten bidez Gipuzkoako Lurralde
Historikoa egituratzea da, horretarako hiriarteko motorrik gabeko mugikortasuna (HMGM), hots, bizikleta

Eta eremuaren zonifikazioa zehazten du LAPek, Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen (LAA)
araberako antolamendu kategorien eta lurzoru erabilera eta jardueren definizioaren bidez.

2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea
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Proposatzen dituen antolamendu kategoriak honakoak dira (antolamendu arauei buruzko III. kapitulua):

tarteen parte batzuk. Tarte horiek xehetasunezko azterketak behar dituzte, gauzatzeko aukerak
sakontzeko, eta, edonola ere, Itsasertzeko LAPeko zehaztapenak aintzat hartu eta bete egin behar dira
horietan.

Babes berezi zorrotza.
Babes berezi bateragarria.
Ingurumen hobekuntza (ekosistemak eta berreskuratu beharreko eremu andeatuak hobetzea).
Basoa.
Nekazaritza eta abeltzaintzako eremua eta landazabala.
Erabilera bereziko eremuak, hiriko hondartzak.

Tarte hauetarako proposamena, egingarria baldin bada, egun dauden errepideen (N-634 eta GI-638)
diseinuen gaineko jarduera hipotetiko bati dago loturik; plataforma horiek ez dira Babes Bereziaren
kategorian sartzen, baina Itsasertzeko LAPek horien ondoko eremu ugari sartu ditu Babes Zorrotz
Bereziaren kategorian, eta honek ezartzen duen erabileren erregulazioak neurri handian mugatzen ditu
izan daitezkeen erabilera eta jarduerak.

Antolamendu arauen II. kapituluan, Jardueren eta lurzoruaren erabileren definizioa izenekoan, lurzoruen
erabilerak eta jarduerak definitzen dira. Baina puntu horretan hutsune bat dago, oso zaila baita bizikleta
bideak (GBBLAP honetan komunikazio azpiegitura gisa hartzen dira) D1 garraiobideekin parekatzea (D1
kategorian daude autobideak, autobiak, errepideak, trenbideak edo pertsona edo merkantzien garraioan
aritzen diren eta antzeko eragina duten komunikatzeko beste bide edo kanal batzuk).

Azpiegitura hauek birmoldatzeko jarduera hau bat letorke, koherentea izango litzateke alegia, LAAetako
zuzentarauarekin (13. kapitulua: Garraio, komunikazio eta energia azpiegiturak. 5.7 artezpidea. Interes
paisajistikoa duten kostaldeko ibilbideak), honek ezartzen baitu ezen bideune hauen diseinu eta
eraikuntzan, ingurugiro kalitatea, begiratokiak, laguntza zerbitzuak eta jolas eta atsedenerako ekipamendu
osagarria nagusitu egingo zaizkiola lurraldeko puntu bat beste batekin konektatzeko eginkizunari berari,
betiere bide funtzionaltasuneko ezaugarri jakin batzuetan oinarrituta.

Honi dagokionez, Eusko Jaurlaritzako Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzak
ulertzen du13 ezen bizikleta bideetan tarte berriak egitea LAPek ‘B.2.1 Jolasa gune jakinetan’14 gisa
definitutako erabilerarekin pareka daitekeela, zeren eta erabilera horrek azpiegiturak edo egokitze lanak
behar dituelarik ezin baita erabilera publiko estentsiboarekin parekatu.

Edonola ere, ez da kostaldeko eremu horietan zelaigune berririk sortzea ekarriko duen beste inolako
aukerarik jasotzen. Dena den, eta lehenago jada aipatu moduan, GBBLAPek ezartzen du ezen
Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareko bizikleta bide berriak eraikitzeko proiektu teknikoek ingurumen
faktorea jasoko dutela bai irizpide anitzeko analisian bai proiektuen definizioan; definizio honek,
osterantzean, beste gauza batzuen artean jaso egin beharko du lurralde antolamenduko planek eta
ingurumen arloko legediak eraikuntza proiektuan duten eragina. Era berean, kasu honetan Itsasertza
Babestu eta Antolatzeko LAPek ezarritako araudia betetzen dela justifikatu beharko da dokumentuan.

340/2005 Dekretuak15 14.g artikuluan ezartzen duenaren arabera, Eusko Jaurlaritzako Lurraldearen
Antolamendurako Zuzendaritzari dagokio “itsas-lehorreko jabari publikoaren babes-zortasunaren
eremuko erabileren eta jardueren administrazio-baimenak ebaztea, baita itsasertza babesteko egitekoa
garatzean eta ildo horretako txostenak lantzean beharrezkoak diren baimen guztiak ere”.
27. artikuluan (antolamendu arauen V. eta VI. kapitulua) eta hurrengoetan, kostaldeko ertzen eta
ibaiertzen antolamendu kategorien aplikazio arauak jasotzen dira. Gauzak argitze aldera, erabilerak eta
jarduerak arautzeko matrize bat jasotzen du LAPek, antolamendu kategoria bakoitzaren erabilera
bultzatuak, onargarriak eta debekatuak bereiziz horretan (29. artikulua).
Bizikleta bideetako azpiegiturak B.2.1 Jolasa gune jakinetan gisa hartuko balira, debekatuta egongo
lirateke babes berezi zorrotzeko antolamendu kategorian sartutako eremuetan.
2.4.7.2.- GBBLAPen eta Itsasertza Babesteko eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren
arteko bateragarritasuna
I-2 Donostia - Mutriku kostaldeko ibilbidearen tarte batzuek zeharkatu egiten dituzte Itsasertza Babestu eta
Antolatzeko LAPek antolatzen dituen eremu batzuk. Zehazki, identifikatutako tarteak Zarautz - Getaria (02
008F) eta Getaria - Zumaia (02 010F) dira, eta Zestoa - Deba (02 014F) eta Deba - Mutriku (02 016F)
13

OT-007/07-PTS txostena, 2009ko irailaren 28koa.
B.2.1- Jolasa gune jakinetan: espazio jakin bat jolas gune gisa egokitzea, horretarako jarriz, esaterako, mahaiak,
eserlekuak, barbakoak, iturriak, osasun zerbitzuak, paperontziak, jolas egiteko elementuak edota eraikin txikiren
bat.
15
340/2005 Dekretua, urriaren 25ekoa, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen
duena; eta 36/2007 Dekretuak, otsailaren 27koak, ekarritako aldaketa.
14

2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea
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Tarte horiek eragiten duten afekzioa antolamendu planoetan kontsulta daiteke (‘C. Antolamendu planoak’
dokumentua, 1/10.000 eskala), horietan jasotzen baita indarrean dagoen araudiak ‘itsasertz’, ‘itsaslehorreko jabari publikoaren muga’ eta ‘babeseko zorgune’ kategorietan ezartzen dituen mugak.

2.5.- BESTE BABES PLAN ETA FIGURA BATZUK
Hurrengo atalean aztertu egiten da GBBLAPen eta, modu orokor edo espezifiko batean, oro har
ingurumenaren edota naturgune babestuen babesera begira jarraibideak, zehaztapenak edo
konpromisoak ezartzen dituzten beste babes plan eta figura batzuen arteko bateragarritasun eta
koherentzia maila.

Ibilbidea

GBBLAPeko zehaztapenek uki ditzaketen planekiko bateragarritasun maila aztertu da. Ez da, baina,
aurrez iritzirik ematen zehaztapen horiek izan ditzakeen ondorioen gainean. Aztertutako planak honakoak
dira:

Tartea
01 005F

Kostaldeei buruzko araudia.
Txingudi Inguruko Baliabide Naturalak Babestu eta Antolatzeko Plan Berezia.
Aiako Harriko Parke Naturalaren Erabilera eta Kudeaketarako Plan Eraentzailea.
Aizkorri-Aratz Parke Naturaleko Natur Baliabideak Antolatzeko Plana.
Deba eta Zumaia arteko itsasertzeko Natur Baliabideak Antolatzeko Plana.
Iñurritzako Biotopo Babestuko Plan Berezia.
Leitzaran ibaia biotopo babestu deklaratzea.
Natura 2000 Sarea.

I-1
Donostia Irun

01 006L
01 012F
01 014F
01 015L
01 022L

Azkenik, GBBLAPek Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategiarekin (2002-2020) eta EAEko
Ingurumen Esparru Programekin (2002-2006 eta 2007-2010) duen koherentzia mailari buruzko analisia
jasotzen da.

02 005F
02 006F

2.5.1.- KOSTALDEA
02 009L

Kostaldeei buruzko araudiaren arabera16, itsasertza eta itsasadarrak -barne harturik mareen eraginak
ibaietan hartzen duen zona, hondartzak eta dunak- itsas-lehorreko jabari publikoaren zati dira, eta
araudiak berak definitzen dituen erregelen mendean daude.

02 010F
I-2
02 011L

Kostaldeei buruzko Legea (1471/1989 Errege Dekretua, abenduaren 1ekoa) garatzeko eta gauzatzeko
Erregelamendu Orokor horrekin bat, itsas-lehorreko jabariaren aldameneko lurren gainean badira muga
eta zor batzuk; hala, babeseko zorgunea definitzen du Erregelamenduak, eta igarotzeko zorgunea
halaber, eta erabilera araudi espezifiko bat ezartzen du horietarako.

Donostia Mutriku

02 012F
02 015L

2.5.1.1.- GBBLAPen eta kostaldeei buruzko araudiaren arteko bateragarritasuna

02 016F

GBBOSen sartuta dauden tarteak lehendik dauden azpiegituretatik (zubi, biaduktu eta bideetatik) edo
ibaiertzeko pasealekuetatik igarotzen dira, eremu hiritartuetan daudenetatik alegia; beraz, ez dira
araudiarekin bateraezinak.

02 018F
02 028F

Hurrengo taulan, burutzeko dauden tarteak, itsas-lehorreko jabari publikoan eragiten duten tarteen luzerak,
eta GBBLAPek ezartzen duen lotespen maila identifikatzen dira.

I-3
Donostia Beasain

16

22/1988 Legea, uztailaren 28koa, Kostaldeei buruzkoa, eta 1471/1989 Errege Dekretua, abenduaren 1ekoa,
legea garatzeko eta gauzatzeko Erregelamendu Orokorra onartzekoa.
2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea
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Itsas-lehorreko jabari publikoaren mugetan sartzen diren tarteak
Ukitutako
GBBLAPeko
Oharrak
luzera (m)
zehaztapena
“Pasaia mendebaldean A-8, Gomistegiko glorieta eta
portu eremua lotzeko lotunearen erreforma” proiektuari
223 Loteslea
lotutako trazadura. GFA.
Pasai San Pedrorako sarbidean dagoen herri bidetik
1.126 Gomendioa
igarotzen den trazadura.
GI-636 errepidea zabaltzeko proiektuari lotutako
82 Loteslea
trazadura. GFA.
GI-638 errepidea zabaltzeko proiektuari lotutako
95 Loteslea
trazadura. GFA.
Hondarribian, ibaiertzeko pasealekuan, lehendik
827 Gomendioa
dauden tarteak lotzeko proposatutako tartea.
Dunboako kanalean dagoen zubiaren gainetik
13 Gomendioa
proposatutako trazadura.
Oriaren itsasadarraren ertzean lehendik dauden
779 Loteslea
plataformak erabiltzen dituzten azpitarteak.
Orio eta Zarautz arteko trenbide sareko plataforman
dagoen biaduktua. Zudugaraiko tuneletik (ETS)
11 Iradokizuna
zeharreko trazadura berria eginez gero gauzatzeko
modukoa.
Getariako herri bideen gainean proposatutako
1.477 Gomendioa
trazadura.
Getaria eta Zumaia artean N-634 errepidearen diseinua
43 Loteslea
aldatzeari lotua.
Zumaian ibaiertzean dagoen pasealekuaren gainean
221 Gomendioa
proposatutako tartea.
Narrondo erreka lehendik dagoen zubitik igarotzen
11 Loteslea
duen trazadura.
Deban ibaiertzean dagoen pasealekuaren gainean
569 Gomendioa
proposatutako tartea.
Deba ibaia lehendik dagoen zubitik igarotzen duen
104 Loteslea
trazadura.
Saturraran errekaren ertzeko trazadura, plataforma
82 Loteslea
hiritartuaren (aparkalekuaren) gainean Saturrarango
hondartzan.
Oribarzarreko (Orio) hondartzarako sarbidearen
990 Loteslea
gainean proposatutako trazadura.

03 001L

30

03 027F

307

Gomendioa

Urumea ibaia lehendik dagoen zubitik igarotzen duen
trazadura.

Loteslea

Astigarraga ingurua birmoldatzeko lanei (geltoki
intermodala) lotutako trazadura.
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Ibilbidea

Tartea

I-4
Debarroa

04 001L
04 002F

Itsas-lehorreko jabari publikoaren mugetan sartzen diren tarteak
Ukitutako
GBBLAPeko
Oharrak
luzera (m)
zehaztapena
Lehendik dagoen herri bidearen gainean proposatutako
3 Gomendioa
trazadura.
181 Iradokizuna
Aukeren azterketen faltan dagoen trazadura.

Ibilbidea
I-3
Donostia
- Beasain

Hurrengo taulan eransten dira bakar-bakarrik itsas-lehorreko jabari publikoaren babeseko zorgunean -ez
eremuaren mugen barnean- sartzen diren tarteak, burutzeko daudenak.

Ibilbidea

I-1
Donostia
- Irun

I-2
Donostia
- Mutriku

I-4
Debarroa

Itsas-lehorreko jabari publikoaren babeseko zorgunean sartzen diren tarteak
Ukitutako GBBLAPeko
Tartea
Oharrak
luzera (m) zehaztapena
Donostia eta Errenteriako hiri eremuetan proposatutako
01 001L
466 Gomendioa
trazadura.
GI-636 errepidea zabaltzeko proiektuari lotutako trazadura.GFA
01 012F
694 Loteslea
GI-638 errepidea zabaltzeko proiektuari lotutako trazadura.
01 014F
649 Loteslea
GFA
Hondarribian, ibaiertzeko pasealekuan, lehendik dauden
01 015L
58 Gomendioa
tarteak lotzeko proposatutako tartea.
01 017L
39 Gomendioa
Hondarribian herri bidearen gainean proposatutako trazadura.
Aukeren azterketen faltan dagoen trazadura. Lehendik dauden
01 019F
338 Iradokizuna
udal bide azpiegituretan oinarritzen da.
01 022L
69 Gomendioa
Irungo herri bideen gainean proposatutako trazadura.
Oriaren itsasadarraren ertzean lehendik dauden plataformak
02 005F
5.225 Loteslea
erabiltzen dituzten azpitarteak.
Orio eta Zarautz arteko trenbide sareko plataforma.
02 006F
260 Iradokizuna
Zudugaraiko tuneletik (ETS) zeharreko trazadura berria eginez
gero egingarria.
Zarautz eta Getaria artean N-634 errepidearen diseinua
02 008F
3.170 Loteslea
aldatzeari lotutako trazadura.
02 009L
175 Gomendioa
Getariako herri bideen gainean proposatutako trazadura.
Getaria eta Zumaia artean N-634 errepidearen diseinua
02 010F
4.076 Loteslea
aldatzeari lotua.
02 011L
877 Gomendioa
Zumaiako herri bideen gainean proposatutako trazadura.
Zumaiaren eta Narrondoko auzoaren artean herri bideen
02 012F
504 Loteslea
ondoan doan trazadura.
Narrondoko auzoaren ondoan (Zumaia) herri bideen ondoan
02 013F
32 Loteslea
doan trazadura.
Zumaia eta Deba artean N-634 errepidearen diseinua
02 014F
1.493 Loteslea
aldatzeari lotua.
Deban ibaiertzean dagoen pasealekuaren gainean
02 015L
219 Gomendioa
proposatutako tartea.
Deba eta Mutriku artean N-638 errepidearen diseinua
02 016F
3.043 Loteslea
aldatzeari lotua.
Aukeren azterketen faltan dagoen trazadura. Astigarraga eta
02 023F
185 Loteslea
Hernani artean dagoen herri bide azpiegituran oinarritzen da.
Oribarzarreko (Orio) hondartzarako sarbidearen gainean
02 028F
447 Loteslea
proposatutako trazadura.

2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea

I-7
Bidaso
bailara

Itsas-lehorreko jabari publikoaren babeseko zorgunean sartzen diren tarteak
Ukitutako
GBBLAPeko
Tartea
Oharrak
luzera (m) zehaztapena
Loiola eta Martutene artean Donostiako herri bideetan
03 001L
441 Gomendioa
oinarritzen den trazadura proposatua.
Loiolan Donostiako herri bideetan oinarritzen den trazadura
03 019L
19 Gomendioa
proposatua.
Astigarraga ingurua birmoldatzeko lanei (geltoki intermodala)
03 027F
1.680 Loteslea
lotutako trazadura.
Lehendik dagoen herri bidearen gainean proposatutako
04 001L
617 Gomendioa
trazadura.
04 002F
3.832 Iradokizuna
Aukeren azterketen faltan dagoen trazadura.
Lehendik dagoen herri bidearen gainean proposatutako
07 001L
959 Gomendioa
trazadura, GI-636 errepidearen diseinua Osinbiribil eta
Behobia (Irun) artean aldatzeari lotua.

1471/1989 Errege Dekretuak, abenduaren 1ekoak, bere 43. artikuluan 100 metroko eremu bat ezartzen
du, lurzoru hiritarrezinean, babeseko zorgune gisa; tarte hori lehorrerantz neurtu behar da, itsasertzaren
barne mugetatik hasita (beste 100 metroz ere luza daiteke gehienez); zorgune hori 20 m-koa izango da
legea indarrean sartzen den unean hiri lur gisa kalifikatutako lurzoruan. Zona horretan, besteak beste eta
berariazko baimenik ezean debekatuta daude hiriarteko garraiobideak.
Eta ulertzen da ezen babeseko zorgunetik igarotzen diren tarte adierazien proiektuek eskatu egin beharko
dutela eskumena duen administrazioaren baimena; eta baimen honen tramitazioak erantzun egin beharko
dio egiten diren proposamenen eta kostaldeei buruzko araudiaren arteko bateragarritasunaren kontuari.
Edonola ere, aurreko tauletan adierazi bezala, burutzeko dauden tarteen kasuan ez da zelaigune berririk
egitea aurreikusten, baizik eta lehendik dauden azpiegitura eta inguru hiritartuak aldatzea edo moldatzea.
Kasu batzuetan, bizikleta bideetarako proiektuak errepideak aldatzeko proiektuei daude loturik (zabaltze
lanak, loturak, glorietak).

2.5.2.- TXINGUDI INGURUKO BALIABIDE NATURALAK BABESTEKO ETA ANTOLATZEKO PLAN
BEREZIA
Txingudi Inguruko Baliabide Naturalak Babestu eta Antolatzeko Plan Bereziak inguru horretako natur
balioak babesteko zehaztapen espezifikoak dauzka. Plana onartzeko xedapenak honakoak izan ziren:
AGINDUA, 1995eko uztailaren 29koa, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumen sailburuarena, Txingudi
Inguruko Baliabide Naturalak Babestu eta Antolatzeko Plan Bereziari buruz; honen bidez, eta besteak
beste, behin betiko onartu zen Txingudi Inguruko Baliabide Naturalak Babestu eta Antolatzeko Plan
Berezia, Irungo udalerriari dagokion zatian.
AGINDUA, 2001eko irailaren 26koa, Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburuarena, Txingudi
Inguruko Baliabide Naturalak Babestu eta Antolatzeko Plan Bereziari buruz; honen bidez behin betiko
onartu zen Txingudi Inguruko Baliabide Naturalak Babestu eta Antolatzeko Plan Berezia, Hondarribiko
udalerriari dagokion zatian.
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Horren antolamendu eremuak Txingudiko padura eremu osoa hartzen du; eta sektore hauek ukitzen
ditu:
Alunda eta Lastaolako terrazetako ertzak.
Behobiako terrazako ertza.
Bidasoko uharteak.
Osinbiribileko ertza.
Plaiaundi.
Jaitzubiako ibarra.
Kostako ibarra, aireportuaren parean.

Tartea

Ukitutako
luzera (m)

07 001L

1.309

07 001L
07 002F

Babes arrunta

410

Planifikatua

Gomendioa

Babes arrunta

226

Burutua

Loteslea

Babes arrunta
+ babes osoa

2.5.2.1.- GBBLAPen eta Txingudi inguruko NBBAPBren arteko bateragarritasuna

BOUS

1.399

NBBAPBk antolatzen duen sektoreren batekin muga egiten duten, bertan sartzen diren, edo zeharkatzen
duten Oinarrizko Sareko tarteak honakoak dira:

POUS

Gauzatze
maila

GBBLAPeko
zehaztapena

01 012F

419

Planifikatua

Loteslea

01 013L

35

Burutua

Gomendioa

01 014F

27

Planifikatua

Loteslea

01 017L

51

Burutua

Gomendioa

01 020L

5

Burutua

Gomendioa

NBBAPBko
zonakatzea

Oharrak

Tarte hau GI-636 eta GI-638
Nekazaritzako
errepideak zabaltzeko proiektuaren
babesa
mugatik igarotzen da
Babes
Jaitzubia erreka igarotzen duen
berezia
zubiaren gaineko espaloitik doa
NBBAPBk bere antolaketa eremuan
Nekazaritzako
sartzen duen GI-638ren zatiko
babesa
bazterbidetik doa
Babes
Jaitzubia erreka igarotzen duen
berezia
zubiaren gaineko espaloitik doa
GI-636ren azpiko pasagunearen
Babes arrunta ondoren
Osinbiribilera
iristeko
dagoen pista

2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea

Gauzatze
maila

GBBLAPeko
zehaztapena
Gomendioa

411

Planifikatua

Gomendioa

BOFS

226

Burutua

Loteslea

POFS

446

Planifikatua

Loteslea

Oharrak
Bi tartetan (Osinbiribil eta Behobia)
dagoen bizikleta eta oinezkoentzako
pasealekua
GI-636
errepidea
Osinbiribilen
zabaltzeko proiektuaren mugatik
igarotzen den tartea
Egun burututa dagoen bizikleta eta
oinezkoentzako
Behobia
Endarlatsa bidea
Bateragarritasuna

Bateragarria. Trazadura orientagarria. Ez du jarduera
berririk behar.
‘Babes arrunteko Zonari' dagokion araudiarekin
bateragarria. Trazadura orientagarria. GI-636
zabaltzeak ukitutako alderdia.
Bateragarria. Ez du jarduera berririk behar. Bizikleta
eta oinezkoentzako Behobia - Endarlatsa bidea
‘Nekazaritzako Babeseko Zonari' dagokion
araudiarekin bateragarria.

2.483

Aipatutako luzeraren % 73, 1.810 m zehazki, GBBLAPek orientazio mailan proposatu duen Oinarrizko
Udal Sareko (OUS) tarteei dagokie; zehazte lana, berriz, udal erakundeek egin beharko dute. Edonola ere,
udal tarte hauetako % 80 inguru eginda daude dagoeneko. Egin gabe dauden beste udal azpitarte
hauetarako (Osinbiribil), Irungo Plan Orokorrean espazio libretzat aurreikusitako eremutik (hiri parketik)
zeharreko trazadura gomendatzen du GBBLAPek, Plan Bereziak aisialdi eta, oro har, laket erabilerak
ezartzen baititu horretan lehentasunezkotzat. Babespean dauden espazio hauetarako, jarduerarako
jarraibidetzat jasotzen du espazioaren erabilera publikorako beharrezko instalazioak egitea, hala nola
oinezkoentzako bideak, haur jokoetarako eremuak, etab. Edonola ere trazadura orientagarria -honen
definizioa udalak egin beharko du- GI-363 errepidea zabaltzeko proiektuari egokiturik ezarri da, Oinarrizko
Sareak eremu babestuan izan dezakeen eragina mugatzearren.

Hurrengo taulan, tarteak, ukitutako luzerak, gauzatze maila, GBBLAPek ezarritako lotespen maila eta
kasuan kasuko eremuan NBBAPBk ezarritako zonakatzea identifikatzen dira.
Ukitutako
luzera (m)

Ukitutako
luzera (m)

Burutua

GUZTIRA

NBBAPBko
zonakatzea

Gomendioa

Kategoria

Tartea

GBBLAPeko
zehaztapena

Burutua

Plan Bereziak lurraldearen zonakatze bat proposatzen du, kasuan kasuko babes mailaren eta erabilera
mugen arabera. Zona horietako bakoitzarentzat erabilera lehenetsiak eta galaraziak ezartzen dira,
jarduteko artezpide batzuekin batera.

01 012F: Jaitzubia
01 013L: Hondarribia (Amute)
01 014F: Hondarribia (Amute) - Hondarribia
01 017L: Irun - Hondarribia
01 020L: Irun
07 001L: Irun
07 002F: Irun (Behobia) - Irun (Endarlatsa)

Gauzatze
maila

Taulan adierazitako beste azpitarteak Oinarrizko Foru Sarekoak dira, eta hauen trazadurari lotesle irizten
dio GBBLAPek. Guztira 673 m egiten dituzte luze; zati horretatik % 33 eginda dago jada (Irun - Endarlatsa
bizikleta eta oinezkoentzako bidea), Bidasoko trenaren plataforma zaharrean oinarriturik nagusiki.
Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareko (POFS) tarteak ‘Nekazaritzako Babeseko Eremuan’ sartutako
espazioetan zehar garatzen dira; espazio horietan, izan ere, Plan Bereziak debekatu egiten ditu
azpiegitura izaerako jarduerak, debeku honetatik kanpo lagaz lehendik dauden errepideetan egin
beharreko aldaketak; eta salbuespen horixe dagokigu eskuarteko kasuan, zeren eta proposamena lotu
egiten baitzaio GI-636 eta N-638 errepideak zabaltzeko proiektuari. Bizikleta bidearen trazadura egokitu
egiten zaie, ukitzen dituen eremuetan, errepide bi horien trazadurei; beraz, sortzen den afekzioa eta Plan
Bereziko artezpideak bateragarriak dira.
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EKPEk, kudeaketa artezpide eta irizpideen artean (9.3 epigrafea. Ibilbideak), adierazten du bultzatu egingo
dela modu linealean garatzen diren aisialdiko jardueren kontrola: “Aztergai dugun eremutik hurbil dauden
herrigune, museo eta nekazalturismoko baserriak (…) atseden zerbitzuekin lotzea ibilbideen bidez. Era
berean, beheko aldeetako ibilbide didaktikoak eta zirkuitu laburrak bultzatuko dira, Parkera sartzeko
disuasio aukera modura. (…) Ibilbideak prestatzerakoan, “abelbideak”, bide zaharrak edo antzinako
trenbideak berreskuratzea sustatzea”.

2.5.3.- AIAKO HARRIKO PARKE NATURALAREN ERABILERA ETA KUDEAKETARAKO PLAN
ERAENTZAILEA
Aiako Harriko Parke Naturalaren deklarazioa Euskal Herriko Natura Babesteko 16/94 Legeak, ekainaren
30ekoak, eskaintzen duen esparruaren barnean iritsi zen. Eusko Jaurlaritzak apirilaren 11ko 240/95
Dekretuaren bidez onartu zuen inguru horretako Natur Baliabideak Antolatzeko Plana (1995eko ekainaren
5eko EHAAn argitaratuta dago). Antolatzeko Planak sektoreka banatzen du parke naturala. Zona horietako
bakoitzak dagozkion definizio, helburu, artezpide eta arauak ditu.

EKPEk zehaztutako jardueren artean, beharrezko deritzo Oiartzundik Arditurrirako oinezko eta
bizikletentzako sarbidea meategietako trenaren bide zaharra baliaturik egokitzeari; izan ere, hori bat dator
lehen aipatutako 01 010L tartearekin. Komenigarri ikusten du, halaber, beste ibilbide batzuen artean
Bidasoko trenbide zaharra bidegorri gisa erabiltzeko bideragarritasun, behar eta komenigarritasun
azterketa bat egitea. Aipatu azken hau bat dator egun dagoen eta I-7 Bidaso bailara ibilbideari dagokion
bizikleta bidearekin.

Aiako Harriko Parke Naturalaren Erabilera eta Kudeaketarako Plan Eraentzailearen arau zatia apirilaren
16ko 87/2002 Dekretuaren bidez onartu zen. Kudeaketarako oinarrizko tresna EKPE dugu. Kudeaketarako
arauak eta irizpideak ditu, hainbat erabilerari, besteak beste ibilbideei, dagokienez.
2.5.3.1.- GBBLAPen eta Aiako Harriko EKPEren arteko bateragarritasuna

2.5.4.- AIZKORRI-ARATZ PARKE NATURALEKO NATUR BALIABIDEAK ANTOLATZEKO PLANA
EKPEk antolatzen duen sektoreren batekin muga egiten duten, bertan sartzen diren, edo zeharkatzen
duten Oinarrizko Sareko tarteak honakoak dira:

Aizkorri-Aratz Parke Naturalaren deklarazioa Euskal Herriko Natura Babesteko 16/94 Legeak, ekainaren
30ekoak, eskaintzen duen esparruaren barnean iritsi zen. Eusko Jaurlaritzak apirilaren 4ko 75/2006
Dekretuaren bidez onartu zuen alde horretako Natur Baliabideak Antolatzeko Plana (2006ko maiatzaren
19ko EHAAn argitaratuta dago). Antolatzeko Planak sektoreka banatzen du parke naturala. Zona horietako
bakoitzak dagozkion definizio, helburu, artezpide eta arauak ditu.

01 010L: Errenteria - Oiartzun (Arditurri)
07 002F: Irun (Behobia) - Irun (Endarlatsa)
Hurrengo taulan, tarteak, ukitutako luzerak, gauzatze maila, GBBLAPek ezarritako lotespen maila eta
NBAPk ezarritako zonakatzea identifikatzen dira.
Tartea

01 010L

07 002F

Kategoria
BOUS
BOFS
GUZTIRA

Ukitutako
luzera (m)
2.257

3.909

Ukitutako
luzera (m)
2.257
3.909
6.166

Gauzatze
maila
Burutua

Burutua

GBBLAPeko
zehaztapena
Gomendioa

Loteslea

Gauzatze
maila
Burutua
Burutua

NBAPko zonakatzea
Periferiako zona
Leheneratzeko zona
Nekazaritza-basogintza
babesteko zona
Babes zona
Periferiako zona
Babes zona
Kontserbazio aktiboko
zona
Landazabaleko zona

GBBLAPeko
zehaztapena
Gomendioa
Loteslea

2.5.4.1.- GBBLAPen eta Aizkorri-Aratz Parke Naturaleko NBAPren arteko bateragarritasuna
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea ‘Aizkorri-Aratz’ Parke Naturalaren muga ondotik igarotzen
da 04 018F (Eskoriatza - Arabako muga) tartean, zehazki Arlabango mendateko hainbat azpitartetan
(Inurrieta); tarte horiek, guztira, 615 m egiten dituzte luze. Horiez gain, bada eremu periferikoarekin muga
egiten duen 316 m-ko beste azpitarte bat.

Oharrak
Lehendik dagoen
bizikleta bidea,
Arditurrirako trenbide
trazadura zaharra
erabiltzen duena
Lehendik dagoen
bizikleta bidea,
Bidasoko trenbide
trazadura zaharra
erabiltzen duena

‘Vasco-Navarro’ trenaren plataforma zaharra egokituz planifikatu da trazadura, eta egiten duen bidean
hainbat sektoreren ondotik igarotzen da. Sektore horiek, NBAPren arabera, basogintzako eta
abeltzaintzako erabilerarako eta kontserbazio aktiboko zonak dira. Azken kasu honetan, trazadura 40 bat
metroz sartzen da parke naturalean, bertan den ostalaritzako ekipamendua handitzea ahalbidetzearren.
NBAPk, kategoria bi horietan, “onargarri toleratu” gisa ezartzen du aisialdi eta laketeko erabilera publiko
intentsiboa, eta “garapeneko plangintzaren araberakotzat” garraiobideetarako erabilera; horrenbestez,
GBBLAPeko proposamena eta NBAPko zehaztapenak bateragarriak direla jotzen da.
Gainera, eremu hori erabilera publiko moderatukotzat karakterizatu da, kokapenagatik, parkeko
sarreretatik hurbil egoteagatik, erabilera intentsiboko zonetatik hurbil egoteagatik, edo lehendik egonleku
gisako ekipamendu motaren bat egoteagatik. Jarduera linealei dagokienez, inguruan bertan ekipamendu
maila altua behar duten hezkuntza, interpretazio eta, oro har, didaktika ibilbideen kokalekuak hartu behar
dituzten eremuen artean sartzen ditu NBAPk zona hauek.

Bateragarritasuna
Bateragarria. Ez du jarduera berririk behar
Bateragarria. Ez du jarduera berririk behar

2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea
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2.5.5.- DEBA ETA ZUMAIA ARTEKO ITSASERTZEKO
BALIABIDEAK ANTOLATZEKO PLANA

Edonola ere tarteak, hirigunera sartzeko bidea ematen duen errepidean zehar doa, ez dio eremu
babestuari eragiten; beraz, ez da Plan Bereziarekiko inolako bateraezintasunik identifikatu. Bizikleta
bidearen diseinua, bai trafiko motordunetik bereizirik edo harekin batera izatekoa, Zarauzko udalaren
ardura izango da.

BIOTOPO BABESTUKO NATUR

Deba eta Zumaia arteko itsasertzeko Biotopo Babestuaren deklarazioa Euskal Herriko Natura Babesteko
16/94 Legeak, ekainaren 30ekoak, eskaintzen duen esparruaren barnean iritsi zen. Eusko Jaurlaritzak
otsailaren 10eko 33/2009 Dekretuaren bidez onartu zuen eremu horretako Natur Baliabideak Antolatzeko
Plana (2009ko martxoaren 25eko EHAAn argitaratuta dago). Antolatzeko Planak sektoreka banatzen du
eremu babestua. Zona horietako bakoitzak dagozkion definizio, helburu, artezpide eta erabilerak eta
jarduerak erregulatzeko arauak ditu.

2.5.7.- LEITZARAN IBAIA BIOTOPO BABESTU DEKLARATZEA
Leitzaran ibaiaren ‘biotopo babestu’ deklarazioa 416/1995 Dekretuaren, irailaren 29koaren bidez iritsi zen.
Hala, eremu hori EAEko Natur Eremu Babestuen artean sartu zen, Euskal Herriko Natura Babesteko
ekainaren 30eko 16/1994 Legeak dioenari jarraiki.

2.5.5.1. GBBLAPen eta Deba eta Zumaia arteko itsasertzeko Biotopo Babestuko NBAPren arteko
bateragarritasuna

Dekretuaren aplikazio eremuak Leitzaran ibaiaren berezko ibilgua eta alde banatako 5 metro zabaleko zor
zerrenda hartzen ditu -horiek guztiak Uraren 29/1985 Legeak, abuztuaren 2koak, definitzen ditu-,
Nafarroarekiko mugatik, Plazaolako presatik alegia, Otitako arrain-haztegiko presaraino, bi puntu horien
arteko ibaiadarrekin eta Maloko eta Ubane/Ubaran ibaiadarrekin batera, trenbide abandonatuarekin
gurutzatzen diren tokiraino.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sareak, iradokizun mailan eta aukeren azterketaren faltan,
trazadura bat proposatzen du Zumaia - Deba (02 014F) tarterako. Tarte hau Deba eta Zumaia arteko
biotopoko eremu babestuan sartzen da, NBAPk “lehengoratu beharreko zona narriatu” batean kokatzen
duen N-634 errepidetik zehar. Azpitartearen luzera 1.570 m-koa da.

Dekretuak jaso egiten ditu bai biotopoaren beraren eremuan bai berorren periferiako babes zonan
baimenduta dauden, baimendu daitezkeen eta galarazita dauden erabilerak.

NBAPk, zona hauei dagokienez, erabilera onargarritzat jasotzen du “NBAP onartzeko unean dauden
azpiegiturak mantendu, hobetu eta handitzea”; horixe denez lehen aipatutako errepidearen kasua, egiten
den proposamenari bateragarri irizten zaio, proiektu fasean egokitzeko modukoa baita inolaz ere.

2.5.7.1.-GBBLAPen eta ‘Leitzaran
bateragarritasuna

Ildo honetatik, N-634 errepidea, Deba - Zumaia tartean, interes paisajistikoa duen kostaldeko ibilbide
izendatzen dute LAAek. Honi dagokionez, NBAPk honako jarduera irizpide hau jasotzen du: “Aztereremutik igarotzean N-634 errepideak duen interes paisajistikoa dela eta, honetan egiten den edozein
hobekuntza ekintzak paisaiarekin arreta berezia izango du”.

Eusko Jaurlaritzak, otsailaren 25eko 40/1997 Dekretuaren bidez, biotopo babestu deklaratu zuen
Iñurritzako eremua.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Diputatuen Kontseiluak, 2006ko ekainaren 6ko saioan, behin betiko onartu
zuen Zarauzko Iñurritzako Biotopo Babestuko Plan Berezia, 2006ko urtarrileko dokumentuan jasotakoaren
arabera.

babestuaren

deklarazioaren

arteko

Hala, GBBLAPeko proposamenaren eta Deklarazioaren arteko bateraezintasunik ez dagoela irizten zaio.

2.5.8.- NATURA 2000 SAREKO KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMUETAKO (KBE) KUDEAKETA
PLANAK

2.5.6.1.- GBBLAPen eta Iñurritzako Plan Bereziaren arteko bateragarritasuna
Plan Bereziaren dokumentua eta zonakatze planoak azterturik, egiaztatu ahal izan da Gipuzkoako
Bizikleta Bideen Oinarrizko Sareak ez duela inongo tartetan eremu babestua ukitzen. Biotopoaren mugatik
hurreneko tartea Zarauzko Udal Sareari atxikitakoa da (02 007L), eta GBBLAPen proposamena, orientazio
gisakoa, udal teknikariekin koordinatu da.

GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea

biotopo

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sareak ‘I-8 Leitzaran bailara’ ibilbidea du, besteak beste. Ibilbide
hori haranean gora doa, lehengo trenbidearen trazadurari segitzen dion pistan barrena, ibilgailu motordun
baimenduekin partekaturik bidea. Bizikleta bidea, aisialdira eta laketera bideratua, eginda dago jada.
Aipatutako pistak, 08 002F Andoain - Urtokozubieta (Berastegi) tarteari dagokio, 12 aldiz zeharkatzen du
ibaia, lehendik dauden zubiak eta biaduktuak baliatuta. Ibilbidean aurreikusten diren jarduerak tartea
mantentzera eta kontserbatzera mugatzen dira.
Dekretuak, erabilera baimenduen artean, ibilgailu motordunik erabiltzea ez dakarten paseo eta txangoak
hartzen ditu, eta erabilera baimengarrien artean, berriz, dagoeneko badiren zerbitzu azpiegituretako
mantentze eta ordezkatze lanak.

2.5.6.- ZARAUZKO IÑURRITZAKO BIOTOPO BABESTUKO PLAN BEREZIA

2. kapitulua

ibaia’

Kontseiluaren 92/43/EEE Zuzentaraua, 1992ko maiatzaren 21ekoa, habitat naturalak eta baso landaretza
eta fauna kontserbatzeari buruzkoa, biodibertsitatea bermatzen laguntzeko helburuz onartu zen;
horretarako, habitat naturalak eta baso landaretza eta fauna mantendu egin beharko dira, europar
lurraldeari dagokionez. Zuzentarau honek duen tresna nagusia kontserbazio bereziko zonen europar
mailako sare ekologiko bat sortzea da; horri ‘Natura 2000’ sarea esaten zaio.
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Balio ekologikoen arabera, eta Habitatei buruzko 92/43/EE Zuzentaraua aplikaturik, 18 zona proposatu
ziren Gipuzkoako Lurralde Historikoan, Batasunaren Intereseko Leku (BIL) gisa Natura 2000 Sarean
sartzera begira. Proposamen hori 1997an onartu zen, Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak abenduaren 23an
hartutako erabakiaren bidez.

2.5.9.- GARAPEN IRAUNKORRAREN EUSKAL INGURUMEN ESTRATEGIA - INGURUMEN
ESPARRU PROGRAMA
Azken urteotan zehar, mugikortasun/iraunkortasun binomioaren alde egiten duten hainbat estrategia eta
dokumentu landu dira. Azpimarratu behar da Eusko Jaurlaritzak hainbat dokumentu onartu dituela, zehazki
Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia (2002-2020) eta EAEko Ingurumen Esparru
Programa (2002-2006 eta 2007-2010). Dokumentu horietan, mugikortasun iraunkorrari buruzko zenbait
konpromiso zehatz jasotzen dira, ingurumena gutxiago kaltetuko duten garraiobideen aldeko eskaria
bultzatzeko.

18 zona horiek sartu egin ziren abenduaren 7ko 2004/813/EE Erabakiaren eranskinean jasotako BILen
zerrendan -erabaki horren bidez onartu zen, Kontseiluaren 92/43/EEE Zuzentarauarekin bat, Eskualde
Biogeografiko Atlantikoko Batasunaren Intereseko Lekuen zerrenda-. Hurrengo urteetan, zerrenda hori
gaurkotuz joan dira, horretarako izan baitira hainbat erabaki, honakoak zehazki: 2008/23/EE erabakia,
2007ko azaroaren 12koa; 2009/96/EE erabakia, 2008ko abenduaren 12koa, eta 2011/63/EE erabakia,
2011ko urtarrilaren 10ekoa. Azken hauxe da egun indarrean dagoena, eta bertan dugu Eskualde
Biogeografiko Atlantikoko Batasunaren Intereseko Lekuen laugarren zerrenda gaurkotua.
Ondoren, GBBLAPek egiten duen Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarerako
kointzidentziaren bat identifikatu den Batasunaren Intereseko Lekuak aipatzen dira:

Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia erredaktatu aurretik, 2001ean EAEko ingurumen
sistemari buruzko diagnostikoa egin zen, ‘Ingurumena Euskal Autonomia Erkidegoan. Diagnostikoa’
izenarekin; tresna horren bidez hainbat gauza identifikatu nahi ziren. Ingurumenaren gainean presioa
egiten duten agenteei dagokienez, diagnostikoak besteak beste azpimarratzen du ezen garraioaren
sektorean, azkenik, ahalegin handienak egin beharko direla hurrengo urteetan integrazioa lortzeko,
automobilaren eta ibilbide laburreko airetiko garraioaren aurrean beste aukera batzuk bultzatuta.

proposamenarekiko

Aizkorri-Aratz (ES2120002)
Urolaren itsasadarra (ES2120004)
Oria Garaia (ES2120005)
Iñurritza (ES2120009)
Oriaren itsasadarra (ES2120010)
Araxes ibaia (ES2120012)
Leitzaran ibaia (ES2120013)
Urumea ibaia (ES2120015)
Aiako Harria (ES2120016)
Txingudi-Bidasoa (ES2120018)

‘Garapen iraunkorrerako Europar Batasunaren estrategia’ delakoan jasotako helmuga eta helburuekiko
koherentziaz, Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategiak bost ingurumen helmuga ezartzen
ditu, epe luzera begira (2020):
1. helmuga: Aire, ur eta lurzoru garbiak eta osasungarriak izan ditzagun bermatzea.
2. helmuga: Natur baliabideen eta hondakinen kudeaketa arduratsua.
3. helmuga: Natura eta biodibertsitatea babestea: sustatu beharreko balioa.
4. helmuga: Lurraldeko oreka eta mugikortasuna: ikuspegi komuna.
5. helmuga: Klima aldaketaren eragina mugatzea.

‘D. Ingurumen Iraunkortasunari buruzko Txostena’ dokumentuak, 5. Inpaktuen identifikazioa eta balorazioa
kapituluan (5.3.1etik 5.3.9rako epigrafeak), GBBLAPen proposamenek Natura 2000 Sarean eragiten
dituzten afekzioen gaineko balorazio bat jasotzen du, Planak proposatzen dituen ibilbideetako bakoitza
aztertu ondoren.

Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategiaren (GIEIE) helmugetako bat lurraldearen oreka
lortzea da, mugikortasunarekiko ikuspegi komuna jorratuz horretan. Helmuga horri dagokionez, GIEIEk
adierazten du hainbat erabilera eta jardueratarako (jarduera ekonomikoen erabilera, etxebizitzetarako
erabilera eta aisialdirako erabilera) garapen iraunkorra izaten utziko duen irisgarritasuna lortu behar dela.
Horretarako, garraiobideen banaketa modala berriro bideratu behar da, garraio kolektiboak eta
motorizatuak ez direnak sustatuz, eta ingurumenari kalte txikiena egiten dioten garraiobideak eskainiz.
Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia honetan definitutako ingurumen helmuga eta
helburuetan oinarriturik, lehen Ingurumen Esparru Programa prestatu zen (2002-2006). Lehen epe hori
osatu ondoren, Eusko Jaurlaritzak II. Ingurumen Esparru Programa prestatu zuen (2007-2010).
Dokumentu horiek biek mugikortasunarekin lotutako helmugak, helburu estrategikoak, ingurumen
konpromisoak eta jarduera ildoak jasotzen dituzte; horiek guztiak zuzenean lotzen zaizkio GBBLAPi.

‘Habitat’ zuzentarauak eta Natur Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legeak, abenduaren
13koak, ezartzen dute ezen autonomia erkidegoek, jendaurreko informazio prozeduraren ondotik,
dagokien eremuan Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) deklaratu behar dituztela Batasunaren Intereseko
Lekuak (BIL) eta Hegaztien Babes Bereziko Eremuak (HBBE); eta, horretarako, beharrezko kontserbazio
neurriak finkatuko dituztela.
Gaur egun, zenbait Kudeaketa Plana tramitazio fasean daude, eta dagoeneko plan horietatik bostek
badutelarik behin betiko onarpena Gipuzkoan, ibai eta estuarioekin erlazionaturiko planez gain.

2002-2006ko Ingurumen Esparru Programan sartutako konpromisoetako batzuk honakoak izan ziren:
2003rako EAEko Bizikleta Bideen Plan Zuzentzailea egitea.
2003rako, motorrik gabeko garraioa sustatzeko estrategia integrala diseinatzea eta gauzatzea EAE
mailan.

2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea
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Errepide azpiegitura berrietan egindako inbertsioekin alderatuta, ingurumena gehiago errespetatzen
duten garraiobideen azpiegituretan egindako inbertsioen proportzioa handitzea (2001ean baino % 10
gehiago 2006rako, eta % 20 gehiago 2012rako).
2007-2010eko Ingurumen Esparru Programak, berriz, IV. helburu hau jasotzen du: Lurraldearen oreka eta
mugikortasuna: ikuspegi bateratua. Horretarako, 8. helburu estrategikoa proposatzen du: mugikortasuna
kudeatzeko eredu berri batera bideratzea. Eta konpromiso hau planteatzen du:
M4.1 konpromisoa: Bidaiarien banaketa modala berriro bideratzea, motorrik gabeko garraioa (oinez
eta bizikletan) eta garraio publikoa (trena, tranbia eta autobusa) sustatuta. Helburua pertsonek urteko
egiten duten distantziaren % 40 garraio mota horietan egitea da (bidaiari kilometroko neurtuta).
Hartarako, 7 jarduera ildo proposatzen dira:
1. ildoa. Euskal Autonomia Erkidegoan mugikortasun iraunkor eta seguruaren legea garatzeko
aurrerapausoak ematea, Europako politikaren norabidean, eta garraio publikoko sistemak
hobetzeko, automobila gutxiago erabiltzeko eta zirkulazioa lasaitzeko eta motorrik gabeko
garraiobideen aldeko politikak bultzatzea.
2. ildoa. Mugikortasun iraunkor eta seguruko planak lantzea eta indarrean jartzea 20.000 biztanle
baino gehiagoko udalerrietan, eta udalez gaindiko planak ezartzea eskualde mailan.
3. ildoa. Mugikortasun iraunkor eta seguruko planak lantzea eta abian jartzea, 1.000 langile baino
gehiagoko enpresetan eta industrialdeetan.
4. ildoa. Euskal Autonomia Erkidegoko Bidegorrien Gida Plana eta bizikletaren erabilpena
sustatzeko estrategia integrala definitu eta abian jartzea. Estrategia horrek bere egin behar ditu
lurralde historikoetan indarrean dauden planak.
5. ildoa. Lanegunetan ibilgailu pribatuak Euskadiko hiriburuetako erdialdeetara sartzea mugatzea,
eta horietan helmugako aparkalekua arautzea murrizketak ezarriz.
6. ildoa. Eurobinetaren zuzentarautik eratorritako instrumentu ekonomikoak ezartzea (salgaien
garraiorako ibilgailu astunei zergak ezartzea azpiegitura jakin batzuk erabiltzeagatik).
7. ildoa. Erreferentzia dokumentuak garatzea garraio iraunkorreko politikak lurralde antolamenduan
era eraginkorrean integratzeko.
2.5.9.1.-GBBLAPen, Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategiaren eta Ingurumen
Esparru Programaren arteko bateragarritasuna
GBBLAPek koherentzia mantentzen du Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategiarekin, eta
jasotzen dituen proposamenak garatzen direnean ahalbidetu egingo da Ingurumen Esparru Programan
ezarritako konpromisoa (M4.1 konpromisoa) betetzea; gainera, GBBLAP egiteko modua egokitu egiten
zaio aipatzen den 4. jarduera ildoari, lagundu egingo baitu Gipuzkoako Lurralde Historikoan bizikletaren
erabilera sustatzen eta erabilera horrek behar dituen azpiegiturak planifikatzen.
2. kapitulua
GBBLAPa lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan sartzea eta egokitzea

52

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana

BEHIN BETIKO ONARPENA
E dokumentua: PLANGINTZAREN GAINEKO ERAGINAK

I. ERANSKINA: EUSKAL HERRIKO LURRALDE ANTOLAKETAREN BATZORDEA (E.H.L.A.B.)

I. Eranskina
Euskal Herriko Lurralde Antolaketaren Batzordearen (EHLABren) onartutako erabakia
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2. Todas las actuaciones, tanto en Dominio Público Hidráulico como en sus zonas de servidumbre y policía
asociadas, así como en zona de servidumbre de protección del marítimo terrestre, deberán ser objeto de un
expediente de autorización que deberá ser tramitado ante la Oficina de las Cuencas Cantábricas Orientales
de esta Agencia Vasca del Agua-URA, para lo que se presentarán los proyectos detallados de cada
itinerario, atendiendo a las condiciones que se citan en el apartado anterior.

I. Eranskina: Euskal Herriko Lurralde Antolaketaren Batzordea (E.H.L.A.B.)
1. Euskal Herriko Lurralde Antolaketaren Batzordearen Osoko Bilkuran, 4/2011 saioan, urriaren
20an Gasteizen burututakoa, gehiengo absolutoa osatzen zuten partaideek aho batez onartutakoa.

III.- Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente los informes emitidos
por la Dirección del Patrimonio Cultural (Anexo I); la Dirección de Desarrollo Rural y Litoral (Anexo II); la Dirección de
Biodiversidad y Participación Ambiental (Anexo III); la Dirección de Puertos y Aeropuertos (Anexo IV) y de URAAgencia Vasca del Agua (Anexo V) que se acompañan a la presente certificación.”

OT-007/07-PTS- VÍAS CICLISTAS DE GIPUZKOA
TOMÁS ORALLO QUIROGA, SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
DEL PAlS VASCO

Y para que así conste, expido y firmo, con anterioridad a la aprobación del acta correspondiente a esta
Sesión, en Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2011.

CERTIFICO: Que, en la Sesión 4/2011 del Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio del País
Vasco, celebrada en Vitorla-Gastelz, el dla 20 de octubre se adoptó, entre otros, por unanimidad de los
asistentes que formaban la mayoría absoluta de los miembros el siguiente acuerdo:

EL SECRETARIO

"I.- En materia de Ordenación del Territorio:
Informar favorablemente con carácter previo a su Aprobación Definitiva el Plan Territorial Sectorial de Vías
Ciclistas de Gipuzkoa, según lo establecido en la Disposición Adicional Primera y Artículo 13 de la Ley 4/1990,
de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, y en los artículos 2.1 y 5.2 del Decreto 263/1990,
de 2 de octubre, por el que se establecen las funciones, composición y régimen de funcionamiento de la
Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, modificado mediante el Decreto 397/1999, de 2 de
noviembre; de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Fdo: Tomás Orallo Quiroga
2. 2009ko irailaren 24ko Ur Agentziaren Txostenak zehaztutako lotesleak diren xedapenak

a) Valorar favorablemente el expediente, en cuanto que el mismo es conforme con el modelo territorial
definido por las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco y por los
Planes Territoriales Parciales definitivamente aprobados correspondientes a las Áreas Funcionales que se
encuentran afectadas por las determinaciones establecidas en el Plan Territorial Sectorial de Vlas Ciclistas
de Gipuzkoa.

1. De manera general, debe evitarse que los cauces de corrientes naturales, y las masas de agua en general,
sufran un incremento de presión que suponga una reducción de sus valores naturales o una merma de su
estado ecológico.
2. Tanto el Dominio Público Hidráulico de la red hidrográfica como su servidumbre asociada, de 5 metros de
anchura, han de ser respetados de manera que no se produzcan rellenos, ni se invadan por estructuras
asociadas a las vías ciclistas.

b) Valorar favorablemente el expediente en relación con la adecuada coordinación de las propuestas
recogidas en el mismo con las determinaciones establecidas en el Plan Territorial Sectorial de Ordenación
de los Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV, Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas y Plan
Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral.

3. Se deberán respetar los Criterios de usos del suelo en función del grado de inundabilidad (Anexo I). Sin
embargo y dado que el presente PTS se proyecta, en general, como ampliación de infraestructuras ya
existentes, las actuaciones de bidegorris que se proyecten en la franja inundada por la avenida de 100 años
de periodo de retorno podrán practicarse siempre y cuando no produzcan un incremento en la inundabilidad.
En cualquier caso, cuando sea posible, estas actuaciones se diseñarán fuera de la mancha inundada por
las avenidas de 10 y de 100 años de periodo de retorno.

II.- En materia de Aguas:
La Agencia Vasca del Agua-URA, en su informe de 17 de octubre de 2011 informa favorablemente el
expediente de manera condicionada a que se dé cumplimiento a las siguientes determinaciones de carácter
vinculante:

4. Se deberá garantizar la conservación de los elementos de interés natural y de la vegetación de ribera.

1. Se han de cumplir los condicionantes vinculantes del informe de 24 de septiembre de 2009 de esta
Agencia Vasca del Agua-URA que se encuentran en gran medida recogidos en el Informe de Sostenlbilidad
Ambiental que acompaña al Plan Territorial Sectorial de Vlas Ciclistas Forales de Gipuzkoa.

I. Eranskina
Euskal Herriko Lurralde Antolaketaren Batzordearen (EHLABren) onartutako erabakia

5. Atendiendo al Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral, se deberá evitar la afección a
Zonas de Conservación y Mejora Ambiental (Zonas de Conservación Estricta y Zonas de Mejora Ambiental).
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Se deberá considerar de manera particular el Artículo 10.- Directrices generales relativas a la localización de
infraestructuras, equipamientos y obras de interés general -.
6. En el caso particular de Motondo, el PTS de vías ciclistas deberá vincular el trazado final del bidegorri al
estudio final de alternativas de recuperación del entorno.
7. Todas las actuaciones en Dominio Público Hidráulico, servidumbre y zona de policía de cauces, además de
las que se proyecten en zona de servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre,
deberán obtener la previa autorización de la Administración Hidráulica, a tramitar ante la Oficina de las
Cuencas Cantábricas Orientales de la Agencia Vasca del Agua URA.
De manera general y dado que, en principio, se trata de ampliar infraestructuras viales actualmente existentes,
se considera que desde la perspectiva hidráulica sí se podría realizar la ampliación con la propuesta del Plan
Territorial Sectorial de las Vías Ciclistas de Gipuzkoa, siempre y cuando dicha ampliación se dé hacia la zona
ambientalmente menos sensible, es decir, hacia el lado más alejado de la ribera fluvial o marina.
En Vitoria-Gasteiz, a 24 de septiembre de 2009

José María Sanz de Galdeano Equiza
PLANGINTZA ETA LANEN ZUZENDARIA
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS
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