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1.- AURKEZPENA 

 

ELGOIBARko Udalak, 2008an ekin zion bere lehenengo Irisgarritasun Planari. Batetik, 

lege-eskakizunek hala diotelako baina, bestetik, udalerrian ziren irisgarritasun gabezien 

diagnostiko zehatzaren beharra zeukalako. 

 

2014ean, handik sei urtera, Udalak 2008ko Irisgarritasun Plan horren eguneratzea 

sustatu zuen, udalerrian egon ziren aldaketagatik eta denbora epe horretan sortu ziren 

beharrengatik, araudiaren betetzeaz gain.   

 

Planaren azken eguneratze honetatik lau urte igaro ondoren, eta 10 urte lehen plana 

idatzei zenetik, udalaren asmoa da, beste behin, herriko Irisgarritasun Planaren 

berrikuspen oso berri bat egitea. Hala, batetik, Legeak jasotako beharrizana betetzen du 

(4 urtean behin Planak berrikustearena, alegia) eta, bestetik, herriaren gaur egungo 

ikuspegia lortzen du. Modu horretara, herrian azkenaldian garatu diren hobekuntzak 

agerian geratuko dira, eta beharrizan berriak ere antzeman ahal izango dira; batzuk 

araudiaren aldaketaren ondorioz gertatutakoak eta, besteak, hiriaren zati berriak garatu 

izanak sorturikoak. 

 

2008ko Planaren idazketan, ADIR enpresa izan zenaren gizatzaldea aritu zen, eta ia 

pertsona berberak parte hartzen dute Planaren Eguneratzearen proposamen honetan.  

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Irisgarritasunaren 20/1997 Legeak, bere 13. Artikuluan, dio 

erakunde publiko guztiek derrigorrez izan behar dutela irisgarritasuna sustatzeko lau-

urteko programa bat. 

 

Aipatutako Legeak ezarritakoaren arabera, Udal Irisgarritasun Planetan, honako 

esparruak aztertu, diagnostikatu eta baloraturiko esku-hartze proposamenak iradoki 

behar dira: bide publikoak, udal-eraikinak, garraio-azpiegiturak eta komunikazio edo 

informazio-alderdiak, beti ere Udalaren eskumenen artean dauden heinean.  

 

Horixe da jarraian aurkeztuen dugun lana, alegia, ELGOIBARko Irisgarritasun Planarena. 

Liburuki ezberdinetan banaturik, bertan jasotzen dira esparru guzti horien analisia, 

diagnostikoa eta esku-hartze proposamenak. Pertsona ororen gaitasunak kontutan 

hartuta egin da analisia, edonork erabiltzeko moduko hiria delarik helburu. Legeak 

jasotako betetze aldera, esparru bakoitzari dagozkion proposamenetan, etapa ezberdinak 

banatu dira, udalak, urtez urte egindako inbertsioen bidez, aurkitutako arazoak konpon 

ditzan, ikuspegi ekonomiko ahalik eta erreal zein eraginkorrenaren arabera.  

Elgoibarko Irisgarritasun Plana Eguneratzea (2018)

1. Liburua: ALDERDI OROKORRAK 3



  

 

 

 

 

Honako Irisgarritasun Plana Javier Regalado Herrero arkitektoraren zuzendaritzapean 

burutu da. Taldean, Itziar Rodríguez Oyarbide arkitektoa eta Rafael Santander Orcasitas 

Irisgarritasun Teknikaria eta Enpresa Zientzietan Diplomatua aritu dira. Itziar Rodríguez 

arkitektoa izan ezik beste kideak gure Erkidegoan, irisgarritasunaren esparruan, 

erreferentzia izan den ADIR enpresako langile izandakoak dira eta udal Irisgarritasun 

Planak egiten eskarmentu handia dute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Elgoibarko Irisgarritasun Plana Eguneratzea (2018)

4 1. Liburua: ALDERDI OROKORRAK



 

 
 

2.- SARRERA 
 

 

Gure gizarteak aldaketa demografiko garrantzitsua jasan du azken 

urteetan. Jaiotza-indizea gainbehera etorri den arren,  hilkortasunekoa, 

aldiz, izugarri jaitsi da. Honek populazioaren zahartzea eta populazio 

aktiboaren jaitsiera ekarri ditu. 

 

Gaur egun, arreta berezia jarri beharrean gaude honakoari: ukaezina da adineko 

pertsonek populazioaren geroz eta zati handiagoa hartzen dutela. Horrek berak, bizitzako 

egunerokotasunari aurre egiteko zailtasunak dakartza jende askorentzat, izan 

ezgaitasun-motaren batengatik, izan zaintza-lanengatik. Horiek guztiek inguruarekiko 

harremana baldintzatuta izaten dutenez, gizarte benetan berdin bat nahi badugu, arreta 

berezia jarri beharko da pertsona horien guztien gizarte-bizitza aktiboa bermatu ahal 

izateko. Galdutako konfiantza berreskuratuz, kasu batzuetan, orain arte sarbiderik ez 

zuten hari buruzko interesa bultzatuz, beste batzuetan, eta beraien bizi-kalitatea hobetuz, 

beti. 

 

Une hauetan, indar eta baliabide ugari bideratzen dira guru hiri-inguruneen 

eraldaketarako. Herritarrak, gainera, oso sentibera dira halako ekimenekiko, begi onez 

hartzen dituelarik halako lanak. Horregatik guztiagatik, administrazioak interesaz gain 

ardura ere agertu behar du, irisgarritasuna hiriaren diseinu orokorrean txertatzeko. 

 

Udalek, egoera horretaz kontzientzia hartuta, etorkizunari aurre egiten diote Hiriak 

Pertsona Ororentzako izan behar duela iritziz. 

 

Pertsona Ororentzat Irisgarritasun Plan bati ekiteak ardura suposatzen du herritar 

ororekiko, bai eta datozen belaunaldiekiko ere, zera ulertuz: 

 

� Espazio publikoaren erabilera herritarren eskubidea da. Bertan batzen eta adierazten 

dira giza zein kultur talde ezberdinak, adin eta genero ezberdinetakoak. 

� Espazio publikoak definitzen du hiriaren kalitatea, harreman zuzena duelako 

herritarren bizi-kalitatearekin ere. 

� Espazio publikorako irisgarritasuna ere herritarren eskubidea da. Irisgarritasuna 

informaziorako, aukera berdintasunerako, hezkuntzarako, lanerako, hiri-

eskaintzetarako... Baina kaleaz jabetzeko eta espazio publikoan adierazteko ere bai. 
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Pertsona Ororentzako Plana hiri bakoitzera egokitutako Plan bat da, egungo bere egoera 

kontutan hartzen duena eta datozen urteetarako garapena aurreikusten duena. 

 

Pertsona Ororentzako Plan bat saiatzen da herritarren benetako beharrei erantzun bat 

ematen eta horien guztien bizi kalitatea hobetzen, nahiz eta berehalako onuradun 

nagusiak mugikortasuna murriztuta ala ezgaitasunen bat duten pertsonak izango diren.  

 

Pertsona Ororentzako Plan batek hezkuntza dakar berarekin udal ardurak dituztenentzat: 

agintariak, udal teknikariak, erakunde publiko zein pribatuetako arduradunak, 

hezitzaileak, irakasleak, gizarte-ekintzaileak eta herritarrak orokorrean. 

 

Pertsona Ororentzako Planak jarraipen egokia behar duela uste dugu. Ezin da 

berehalakoan errealitatea eraldatu. Hori dela eta, kasu zehatz bakoitzerako jarraipen 

espezifikoa behar dela uste dugu (tutoretza, kontrola, kasu berezietarako kontsultak, 

formazio ikastaroak...). 

 

Pertsona Ororentzako Plan batek parte-hartzea eskatzen du. Horrexegatik, ezinbestekoa 

da herritarren parte-hartzea sustatzea (batzarrak, tailerrak, planaren gaineko informazioa 

eta hedapena...), izan hauek erakunde publiko zein pribatuen ordezkariak, zein 

norbanakoak. 

 

Horregatik guztiagatik, Irisgarritasun Plan honek irizpide orokorrak eta esku-hartzea 

zehatzak definitzen ditu espazio publikoetarako, udal eraikinetarako eta garraio 

sistemetarako esparruetan, nahiz gabezia fisikoetarako zein komunikazio-gabezietarako. 

Beti ere, Planaren helburuak lortzea da azken jomuga. 

 

Helburua, hortaz, argia: bizitzeko hiri hobeagoa erdiestea, herritarren beraien bizi-

kalitatea hobetuz, edozein delarik ere haien gaitasun maila. Hala, herrian bizi direnek, 

bertan lan egiten dutenek edo ikasten dutenek, bertan aisialdia pasatzen dutenek, 

bisitariek zein hiriarekin edonolako harremanak izaten dituztenek hobeto eta kalitate 

handiagoz egin ahal izango dute.   

 

Testuinguru horretantxe kokatu behar da ELGOIBARko Irisgarritasun Planaren 

berrikuspen hau, Udalak ekindako bidearen adierazgarri. 

 

Irisgarritasun Plan hau 7 Liburukitan dago banatuta. Liburuki bakoitzeko edukiak 

honakoak dira: 
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1. LIBURUKIA: ALDERDI OROKORRAK 

Planaren alde orokorrak aurkezten ditu: irisgarritasunaren kontzeptua, testuingurua, 

helburuak, azterketa-esparruak... Plana idazteko garaian erabili den metodologia eta 

tresnak ere deskribatzen ditu. 
 

2. LIBURUKIA: ARAUDIA 

Planari eragiten dion irisgarritasun araudia jasotzen du. Era berean, eraikuntza eta 

irisgarritasunaren inguruko bestelako araudiak ere jaso dira bertan.  
 

3. LIBURUKIA: BIDE PUBLIKOETARAKO EKIMEN PLANA 

Honakoak jasotzen ditu: bide publikoetako esparruan (kaleak eta espazio publikoak) 

aztertu diren eremuak, egindako diagnostikoa eta lehentasun irizpideak. Esku-hartze 

proposamenetan jaso dira azterturiko kale zein espazio libreak egokitzeko burutu 

beharreko lanak. Lehenetsitako ibilbideak ere jaso dira Liburuki horretan. Azkenik, 

egokitzapenen aurrekontuak eta etapak ere definitu dira. 
 

4. LIBURUKIA: UDAL ERAIKINETARAKO EKIMEN PLANA 

Azterturiko udal-eraikinen inbentarioaz gain, haien irisgarritasuna hobetzeko 

proposamenak jasotzen dira Liburuki honetan. Era beren, haien aurrekontuak eta 

egokitzapenerako etapak ezartzen dira, hala lau urteko ekimen-planean jasota geratuko 

direnenak, nola ondorengo faseetarako utziko direnenak ere.  
 

4. LIBURUKIA: GARRAIORAKO EKIMEN PLANA 

Autobus geltokiei zein mugikortasun murritzeko pertsonentzat erreserbaturiko 

aparkalekuei dagozkien ondorioak jasotzen ditu. Haien irisgarritasuna bermatzeko hartu 

behar diren neurriak deskribatzeaz gain, aurrekontuak eta etapa plana ere jasotzen ditu. 
 

6. LIBURUKIA: KOMUNIKAZIO ETA SEINALETIKA IRISGARRIA 

Liburuki honetan aztertzen dira komunikaziorako dauden oztopoak. Dena den, liburuki 

honetan jasotako neurri guztiak jadanik jasota daude aurreko hiru liburukietan ere (bide 

publikoak, udal-eraikinak eta garraio-sistemak). Izan ere, komunikazioa zeharkako gaia 

da aurreko esparru guztietan, edonork erabiltzeko moduko egokitzapenak burutu nahi 

badira behintzat. Liburukiak, hortaz, komunikazio aldetik dauden irisgarritasun arazoak 

modu bateratuan ikusteko baino ez du interesik. 
 

7. LIBURUKIA: IRISGARRITASUN PLANAREN SINTESIA 

Liburuki hau aurretik azterturiko esparruen laburpena baino ez da. Bertan jasotzen dira 

esparru bakoitzerako ezarritako esku-hartzeak, haien aurrekontuak eta fasekako 

banaketa ere.  
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3.- IRISGARRITASUNA 
 

Lehentasunezko Printzipio bat: aukera-berdintasuna 

Estatu guztietan, aukera-berdintasunaren printzipioa saihestu ezina da. Gure ingurune 

kulturalean balio konpartitua da. Hala izanik, egitura ekonomiko zein sozialak eraikitzeko 

garaian oinarri gisa onartu ohi da. Gainera, hauxe da ezgaitasunen bat duten pertsonen 

eskubide-berdintasuna bermatzen duen printzipioa ere. 

 

Eskubide-berdintasunaren printzipioa zera suposatzen du: pertsona ororen beharrizanak 

garrantzia berbera dutela, eta, era berean, gizartearen eraikuntza giza aniztasunaren 

errespetuaren gainean egin behar dela. Horretarako, eskuragarri dauden baliabide 

guztiak erabili behar dira, gizarte-bizitzan parte hartu ahal izateko garaian aukera 

berdinak izan ditzagun. 

 

Lehentasunezko Printzipio bat: Pertsona Ororentzako diseinua 

Ezgaitasunen bat duten pertsonek jasandako irisgarritasun arazoak konpontzen saiatzea 

da Pertsona Ororentzako Diseinuaren azken helburua. Desberdintasunaren estigma 

gainditzea. Gainerakook ingurunearekin harremanak izateko ditugun arazoak adinakoak 

direla barneratzea. Ezgaitasuna izatea baldintzapen bat da, noski, baina halaxe dira baita 

ere adina, egiten dugun jardun zehatza edo unean-unean izan ditzakegun arazo 

funtzionalak. Suposatzen du onartzea gizaki-izaera ez dagoela definitua neurri zehatz, 

gaitasun edo zerbitzu batzuengatik. Giza aniztasuna dela araua, eta ez salbuespena. 

Horregatik guztiagatik, paradigma berri honek buelta ematen dio uste ohikoari: 

irisgarritasuna ez dago ezgaitasunarekin harremanetan, ez behintzat haren oinarrizko 

arrazoi izateraino. Baizik eta edozer diseinatzeko garaian (espazio bat, produktu bat edo 

zerbitzu bat), pertsona oro dugu helburu, ez pertsona-talde zehatz bat. Horixe da Plan 

honen oinarrian dagoen printzipioa. 

  

Irisgarritasun Plan honen bidez lortu beharreko funtsezko helburua da Pertsona 

Ororentzako Diseinuaren kultura berri hau. Horixe da estrategiarik onena aukera-

berdintasuna egiazkoa bilakatzeko. Paradigma berri hau ez da ahuntzaren gauerdiko 

eztula, badakigu. Baina edonoren bizi-kalitatea hobetuko badugu, eta aukera-

berdintasuna benetako bihurtuko badugu, ezinbestekoa da, denboran zehar, 

irisgarritasuna sustatzeko politika jarraituak egitea.  

 

(Libro Blanco de la Accesibilidad liburuan oinarritutako testua. IMSERSO. Madrid 2003). 
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3.1.- IRISGARRITASUNAREN ARAZOA 

Sarrera gisa, eta irisgarritasunaren gaian ekimenak martxan jartzeko dagoen beharra 

irudikatzen laguntzeko, Concepto Europeo de la Accesibilidad1
 izeneko argitalpenaren 

zati bat aurkezten dugu jarraian. Bertan, modu oso grafikoan adierazten dira herritar 

askok dituzten irisgarritasun arazoak, beraien eguneroko bizitzan. Testua gazteleraz 

dago, halaxe delako jatorrizkoa: 

 

"…TRANSPORTE PÚBLICO 

Supongamos que desea hacer uso del transporte público. En primer lugar, tendrá que 

buscar el horario, leerlo y averiguar el lugar exacto donde tiene que tomar el vehículo. 

Esto suele ser un inconveniente para personas ciegas o con problemas de la vista y para 

quienes tienen dificultad para aprender. No siempre tienen fácil saber si el autobús, tren 

o tranvía que llega es el que les conducirá a su destino. 
 

El problema siguiente puede estar en el acto mismo de tomar el vehículo. Para las 

personas sin pleno uso de los brazos o piernas, o que llevan un niño pequeño o 

equipaje, es difícil subir unos escalones que en muchos casos son altos. Las que llevan 

un cochecito de niños individual o doble sólo pueden acceder con la ayuda de terceros. 

Para los usuarios de sillas de ruedas la diferencia de altura es insalvable. 
 

La mayor parte de los pasillos de los trenes y autobuses son estrechos.  En las horas 

punta suele ser imposible que esas personas lleguen a tiempo a la salida. Los asideros 

para los pasajeros que van de pie suelen estar excesivamente altos para las personas 

bajas y para los niños y es frecuente que estén fuera de las posibilidades de las 

personas con deficiencia funcional de los brazos. El espacio del asiento suele ser muy 

limitado para las personas altas o gruesas o para las que tienen rigidez en las piernas. El 

espacio para los cochecitos de niños y los equipajes grandes resulta muchas veces 

inadecuado o no existe. 
 

Las personas ciegas y con dificultades de la visión (y, evidentemente, todas las que no 

están familiarizadas con un lugar determinado) se enfrentan con el problema de no saber 

dónde, cuándo o por qué lado del vehículo tienen que salir, aunque se anuncie esa 

información. En general, quienes tienen grandes dificultades para subir a un autobús, a 

un tren o a un tranvía pueden tener aún mayor dificultad para descender de ellos. 

 

 

 

                                                 

1 IMSERSO / CEAPAT. Madrid 1996 
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EL ENTORNO EXTERIOR. 

Su destino, una parada de autobús, por ejemplo, puede ser inaccesible a causa de los 

automóviles aparcados delante. Muchas veces faltan las señales o, si las hay, son 

difíciles de leer. Esto supone que el lugar donde se deben bajar puede no estar claro.  
 

El estacionamiento del vehículo puede causar problemas, no sólo por la carencia de 

lugares de aparcamiento, sino también por la limitación del espacio disponible una vez 

que se ha aparcado. Las personas en sillas de ruedas y que utilizan muletas necesitan 

espacio adicional para entrar o salir de un automóvil. 
 

A medida que continúa su desplazamiento a pie, podrá descubrir una serie de 

obstáculos. Las aceras y vías de paso estrechas son difíciles para quienes necesitan 

cierto espacio adicional para moverse. Para la mayoría de las personas las calles con 

baches y las que tienen una superficie excesivamente lisa o deslizante son difíciles o 

incluso peligrosas de cruzar, sobre todo con lluvia o con mal tiempo. 
 

Desde el punto de vista de la accesibilidad, las cuestas empinadas pueden presentar 

problemas a muchas personas, sobre todo si no es posible llegar en automóvil o en otra 

forma de transporte. Con las rampas destinadas a lograr una transición gradual entre 

distintos niveles, los obstáculos se reducen a pequeños estorbos. Por otra parte, las 

bruscas diferencias de nivel son infranqueables para las personas en sillas de ruedas y 

constituyen obstáculos difíciles para muchas otras. Los peldaños aislados o los cambios 

bruscos de nivel que no están indicados de alguna manera resultan incluso peligrosos 

para las personas ciegas y con problemas de visión. 
 

El mobiliario urbano puede mejorar el entorno, pero también convertirse en un obstáculo 

cuando se sitúa en zonas peatonales. Puede obstruir el paso libre de las personas en 

sillas de ruedas o que empujan un cochecito de niño o equipaje. Las personas altas 

tienen que estar continuamente atentas para agacharse y evitar los objetos que cuelgan 

a baja altura. 
 

Todas estas dificultades no se deben sólo a las farolas, estatuas o maceteros, sino 

también muy frecuentemente, a objetos móviles como los expositores que se colocan en 

los exteriores de las tiendas, los carteles publicitarios, las terrazas de los cafés, las 

bicicletas y los contenedores de basura. Los objetos imprevistos pueden ser peligrosos 

para las personas ciegas y con problemas de visión, y, de hecho, para cualquiera que 

vaya distraído en ese momento. 
 

En general, es difícil que las personas ciegas o con problemas de visión se orienten en el 

exterior. Necesitan servirse de elementos táctiles como los bordes de las aceras o los 
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rebajes de acera en los pasos peatonales.  Frecuentemente no hay indicadores físicos 

de estas circunstancias. Quienes no están familiarizados con el medio circundante, 

dependen de la señalización y ésta falta a menudo. 
 

EDIFICIOS 

Muchas veces, el primer obstáculo en un edificio es la propia entrada. Tiene peldaños, la 

puerta es excesivamente estrecha o hay que hacer demasiada fuerza para abrirla. 

Dentro del propio edificio los pasillos son a veces demasiado angostos y surgen 

dificultades por la anchura inadecuada de las puertas o el espacio necesario para 

usarlas. 
 

En un edificio los distintos niveles de las plantas constituyen obstáculos para todo el 

mundo. Muchas personas sólo pueden usar las escaleras con gran dificultad, si es que 

les es posible hacerlo. En particular, las personas que llevan maletas pesadas, 

cochecitos de niño, carros o sillas de ruedas dependen de las rampas y de los 

ascensores. Estos medios, evidentemente, no los hay en todos los sitios. A veces los 

ascensores son demasiado pequeños y las rampas están excesivamente inclinadas. 
 

El espacio de las instalaciones sanitarias suele ser inadecuado. Lo mismo cabe decir, en 

general, de la disposición de los edificios. Además, en el uso de armarios, teléfonos y 

pupitres, por ejemplo, el espacio libre no es lo único que importa. 
 

Los accesorios desempeñan también un papel importante. Una percha montada a 

excesiva altura quedará fuera del alcance de las personas bajas, de los niños o de 

quienes tienen que usar silla de ruedas. Lo mismo ocurre con los muebles, cajeros, 

teléfonos, buzones, interruptores de luz o letreros. 

 

Las personas con problemas de visión dependen del uso bien concebido del alumbrado, 

de los colores y de los contrastes tonales. Los contrastes de materiales y texturas son 

esenciales para ofrecerles información. Por ejemplo, la yuxtaposición de superficies muy 

brillantes, suelos monocromos y cristales del suelo al techo puede ser peligrosa e inducir 

a confusión a quienes tienen problemas de orientación. 

 

Las personas con problemas auditivos no suelen distinguir bien los sonidos debido al 

efecto de cruces de conversación y al ruido superfluo de fondo, todo lo cual puede 

evitarse evaluando cuidadosamente las condiciones acústicas del espacio y los factores 

de absorción del mismo. Por ejemplo, las personas con deficiencias auditivas dependen 

de información amplificada en vestíbulos y mostradores.  Para ellas es muy importante 

además un buen alumbrado. 
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Finalmente, no todo se reduce a llegar a un edificio, entrar en él o utilizarlo. En casos de 

emergencia hay que tener la posibilidad de salir de él con rapidez.  Una evacuación en 

una situación de emergencia es una operación clave que exige un control adecuado. Los 

ascensores de evacuación y los refugios previstos en un diseño aumentan las 

condiciones de seguridad de un edificio." 
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3.2.- IRISGARRITASUNA ETA MUGIKORTASUNA. 

 

Irisgarritasun Plan honen edukiak modu egokian ulertu eta interpretatu ahal izateko, 

segidan aurkezten ditugu hainbat definizio, erabat oinarrizkoak, Irisgarritasun gaiaren 

ingurukoak. Halaxe definitu ohi dira, baita ere, Estatuko hainbat Elkargo Autonomikotako 

araudietan. Kontzeptu hedatuak direnaren seinale. 
 

Irisgarritasun kontzeptua jaio zen ikuspegi positibo gisa. Aurretik erabili ohi ziren 

egokitzapen, praktikotasun edo oztopo arkitektoniko bezalako kontzeptu negatiboei aurre 

egiteko sorturiko terminoa da. 

 

Irisgarritasun kontzeptua erabat lotuta dago mugikortasunarenarekin: mugitzeko aukera 

bermatzea, erraztasun eta erosotasunez, modu autonomoan. Girian barrena ibili ahal 

izatea, oinez ala garraiobideren baten bidez. 

 

Hiriko espazio publikoetan oinezko zein ibilgailuek konpartitzen dute bizitza. Izan zen 

garai bat ibilgailuei lehentsaun erabatekoa eman zitzaiena: galtzadak espaloien gainetik 

jarri ziren, espazioek erosotasuna eta egokitasuna galdu zutelarik. 

 

Milurtekoaren aurretik, asko izan ziren, Agenda21 egitasmoaren baitan, ibilgailu eta 

oinezkoen arteko oreka berreskuratzen hastea erabaki zuten hiriak. 

 

Irisgarritasuna, beraz, tresna bat da. Eta Irisgarritasun Plana motor bat eraldakuntza hau 

lortu ahal izateko. Oreka egonkor bat bilatu behar da, gaurko arazoei erantzun bat 

emateaz gain, biharko arazoei ere emango diena. 

 

Eraikinetan ere antzeko zerbait gertatu da. Eraikin berrien diseinuan, oraindik, paradigma 

zaharrak erabili ohi dira, deitu Palladioren etxeak, deitu Bauhausaren 

Arrazionalismopekoak. Baina gizartea aldatu da, eta gizartearekin, baita haren 

beharrizanak ere. Horrexegatik diseinatu behar dira eraikinak edonork erabili ahal izateko 

modukoak: irisgarriak, ekologikoak, mantentzen errazak eta iraunkorrak. 

  

Garraio publikoak ere paper garrantzitsua du eraldaketa handi honetan. Garraio 

publikoko sistema eroso eta irisgarri batek asko lagundu dezake garraiobide pribatuen 

gutxitzean, hiriaren kutsadura mailari ere asko lagunduz. 
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Irisgarritasuna 

 

"Irisgarritasuna ezaugarri bat da. Hiri-espazioek, eraikinek, garraio-sistemek eta 

komunikazio-sistemek duten ezaugarri bat, zeinaren arabera, haien erabilera 

edonork modu autonomoan egin dezakeen, edozein delarik ere bere gaitasun 

maila fisiko, psikiko zein zentzumenezkoa ". 

 

"Hiri-espazioen, eraikinen, garraio-sistemen edo komunikazio-sistemen ezaugarri 

bat da irisgarritasuna. Edonork erabiliak izateko duten gaitasuna neurtzen du ". 

 

Laburbilduz, esan dezakegu irisgarritasuna dela espazio bat ulertzeko, bertan 

integratzeko, berarekin komunikatu eta edukiekin harremanetan egoteko dagoen aukera. 

Aukera horrek edonorentzakoa beharko luke izan, edozein delarik ere pertsonaren 

gaitasun maila, edo arazo fisiko eta/edo psikikoa edo entzumen/ikusmen/hizketa arazoa, 

izan hura behin-behinekoa ala behin-betikoa.  

 

Beraz, ingurunearen ezaugarri bat da irisgarritasuna. Inguruak izan lezake, ala ez, 

edonork erabilia izateko gaitasuna. Ingurune zehatz bat irisgarria denean jende mota 

batentzat, baina ez denean hala beste batentzat, zuzenean sartzen da irisgarritasunaren 

kontzeptua mugikortasunarenarekin harremanetan. 

 

Mugikortasuna 

 

Izaki bizidunen ezaugarri bat da, ingurunearekin harremanak izatea ahalbidetzen diena. 

Pertsonaren batek harreman hori mugatua duenean, bi kasu ezberdin bereiz ditzakegu: 

mugitzerik ez duena eta mugikortasuna murriztua duena. 

 

"Pertsona bat mugatuta dagoela esaten da, baldin eta, behin behinean edo behin-

betiko, ingurunearekin harremanak izateko gaitasuna mugatua baldin badu ". 

 

"Pertsona batek arazoak dituela esaten dugu, behin behinean edo behin-betiko, 

ingurunea erabiltzeko edo harekin harremanak izateko gaitasuna murriztua 

duenean". 

 

“Pertsona batek mugikortasuna murriztua duela esaten dugu, behin behinean edo 

behin-betiko, batetik bestera mugitzeko gaitasuna murriztua baldin badu”. 

 

Elgoibarko Irisgarritasun Plana Eguneratzea (2018)

14 1. Liburua: ALDERDI OROKORRAK



 

 
 

Horiexek dira, irisgarritasuna sustatzeko lege eta arau hainbatetan jasotako definizioak. 

Hala ere, egokiago deritzogu mugikortasun arazoak dituzten pertsonei buruz aritzea, 

mugikortasun murritzeko pertsonei buruz aritzea baino. 

 

Irisgarritasuna eta mugikortasuna, beraz, erabat lotuta dauden bi kontzeptu dira, bata 

inguruneari aplikatua (irisgarritasuna) eta bestea pertsonei dagokiena (mugikortasuna). 

Oztopoak ezabatzean ingurunea irisgarri egiten da, eta horrek mugikortasuna hobetzen 

du. 

 

Oztopoak 

 

Hala ezagutzen dira ingurunearen irisgarritasuna eta/edo pertsonen mugikortasuna 

eragozten duten oztopo guztiak. Ingurune fisikoan daudenei, oztopo arkitektoniko deritze. 

Honela sailkatzen dira: Hiriko Oztopo Arkitektonikoak (Hiri-oztopo gisara ere deituak), 

Eraikinetako Oztopo Arkitektonikoak, Garraio Sistemetako Oztopo Arkitektonikoak eta 

Komunikazioko Oztopoak. 

 

Oztopoek ingurune fisikorako irisgarritasuna eragozten dute, baina, ondorioz, baita 

kultura ekitaldietara, lanpostuetara edo bizitza komunitariora ere. Orduan gertatzen dira 

elbarritasun egoerak. 

 

Elbarritasunak, Gaitasun-ezak eta Gabeziak. 

 

IMSERSOk hiru maila ezberdin onartzen ditu istripu edo gaixotasunen ondorioz gertatzen 

diren behin-betiko egoeretarako. Nazioarteko Osasun Erakundeak sortutako Nazioarteko 

Sailkapenean jasotako berberak dira: Gabeziak (Deficiencias), Gaitasun-ezak 

(Discapacidades) eta Elbarritasunak (Minusvalías). Hona gaiaren inguruko testu 

esanguratsua (gazteleraz, jatorrizkoa halaxe delako): 

 

“Se entiende por Deficiencia, dentro de la experiencia de la salud, toda pérdida o 

anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. 

Discapacidad es toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia de la capacidad 

de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para 

ser un ser humano. Minusvalía, por fin, es la situación desventajosa para un individuo 

determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide 

el desempeño de un rol que es normal en su caso, en función de su edad, sexo y 

factores sociales y culturales que pudiesen concurrir” 
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“No toda deficiencia debe comportar, por tanto, una discapacidad, ni toda persona con 

deficiencias o discapacidades ha de encontrarse forzosamente en una situación de 

desventaja definible como minusvalía. La minusvalía representa la socialización de una 

deficiencia o discapacidad, y refleja, por ello, las consecuencias de tipo cultural, social 

económico o ambiental que para el individuo se derivan de la presencia de la deficiencia 

o discapacidad. En la medida que esas consecuencias no aparezcan, o no tengan 

suficiente incidencia, no existirá pues, una situación de minusvalía.” 

 

Espainiar Estatuko gabeziek herritarren gain duten eragina ezartzeko, INEk egin ohi duen 

Inkesta erabili ohi da: “Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías”. 

Bertan, lau atal bereizten dira. Atalak ez dira egitura itxiak, izan ere, pertsona bera atal 

bat baino gehiagoren baitan koka baitaiteke: 

- Gabezia fisikoak: arazo fisikoak jasaten dituzten pertsonei eragiten die. Hala nola: 

gorputz-atalen bat galtzea, paralisia jasatea edo bizitza normala egitea eragozten 

duen gaixotasunen bat pairatzea. Kasu batzuetan, laguntza teknikoak erabili behar 

izaten dituzte. 

- Gabeziak zentzumenetan: Ikusmen, entzumen edo hizketarako arazoak dituzten 

pertsonak dira, hala nola: itsuak, ikusmena murriztua dutenak, begiren bat galdu 

dutenak, gorrak, mutuak... 

- Gabeziak psikikoak: burmuineko arazo edo gaixotasunak pairatzen dituzten 

pertsonak dira, hala nola: mongolismoa,  heldutasun-gabezia, haurren edo 

gazteen garapen falta... 

- Harremanetarako gabeziak: Hemen biltzen dira, kausa ezberdinak medio, 

elkarbizitza eragozten duten jarrerak dituzten pertsonak, hala nola: autistak. 

 

Gabezia hauen guztien espektroa honela bana genezake: 

 

- Inkestan jasotakoen % 73,7ak gabezia fisikoren bat du. 

- % 46,6ak gabeziaren bat dut zentzumenetan. 

- % 13,6ak gabezia psikikoren bat du.  

- % 3,6ak harremanetarako gabeziaren bat du. 
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Oztopoek eragindako pertsonak. 

 

Oztopoek zuzenean kalte gehien egiten dien giza taldeen artean, noski, lehenak dira 

gaitasun murriztuak dituztenak, dela gabezia psikikoengatik ( atzerapen intelektuala edo 

garuneko gaixotasunak), zentzumenezkoengatik (entzumena, ikusmena edo hizketa), 

fisikoengatik (arnas aparatua, zirkulazio-aparatua, nerbio-sistema edo giharren gabeziak) 

edo gabezia mistoengatik (garun-paralisia). 

 

Hala, hurrengo pertsona-taldeei eragiten diete oztopoek, aipaturiko adibideen arabera:  

� Ulertzeko gaitasuna murriztua duten pertsonak. Bereziki hizkuntza idatzia edo 

ahoskatuak sortzen dizkie arazoak. Baita adierazpen grafikoek ere. Ezinbestekoa da 

hauentzat mezu sinple eta argiak sortzea.  

� Hitz egiteko gaitasuna murriztua duten pertsonak. Ahotsa komunikatzeko bitarteko 

den inguruetan izan ohi dituzte arazorik nagusienak. 

� Entzumenerako gaitasuna murriztua duten pertsonak. Entzumena erabat galdua 

den kasuetan, soinu bidez emandako mezuak erabiltzen diren lekuetan, ikusmen 

bidez edo gorputzarekin ukimen bidez osaturiko mezurik ez badago, oztopoak 

sentitzen dituzte. Entzumena erabat galdu ez den kasuan, inguruaren zarata-mailak 

eragin handia du. 

� Ikusteko gaitasuna murriztua duten pertsonak. Pertsona itsuek arazoak izaten 

dituzte horniduren kokalekuarekin (hiri-altzariak, zuhaitzak...). Baita zarata-maila 

handiko inguruneetan ere, soinu bidezko erreferentziak galtzen baitituzte. Erabat itsua 

izan gabe, ikusmena murriztua duten pertsonek, aldiz, informazioaren kokapen 

okerragatik izan ohi dituzte arazo nagusienak: karaktere txikiegiak, argiztapen urria... 

Kontraste eskasak zein bat bateko argi izpiek ere arazoak sortzen dizkiete. 

� Erraien gaitasuna murriztua duten pertsonak. Maneiatzen zailak diren 

elementuekin izan ohi dituzte arazoak (ate astunak, adibidez). Baita bizkortasuna 

eskatzen dutenekin ere (galtzada gurutzatzea, garraiobide bat hartzea...). 

� Eskuen erabilerarako gaitasuna murriztua duten pertsonak. Zenbait elementu 

ohiko erabiltzeko arazoak pairatzen dituzte (telefonoak, etenkari elektrikoak, sarrailak, 

ateetako heldulekuak, iturriak...), duten tamainagatik edo modu egokian heldu ezin 

dakiekeelako. 
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� Mugitzeko gaitasuna murriztua duten pertsonak. Oztopoak aurkitzen dituzte 

hauetan: zoladura desegokiak, ate eta pasabide estuak, garraiobideetako sarrera-

tornuak, maldak, beheratu gabeko (edo modu desegokian beheraturiko) espaloi-

zintarriak, garraiobideen sarreretan, aparkaleku estuetan, eskaileretan, elementuen 

altuera gehiegizkoan, zein hurbiltzeko zailak direnetan (bereziki gurpil-aulkia 

darabiltenek). 

 

Pertsona berak gabezia bat baino gehiago pairatzen baditu, are egoera larriagoak 

gertatzen dira, oztopo mota ezberdinak batzen baitzaizkio pertsona berari. 

 

Bestalde, badira irisgarritasunak (edo haren gabeziak) eragiten dien bestelako giza 

taldeak ere, besteren artean: adineko pertsonak, emakume haurdunak, haurren ardura 

duten pertsona helduak (haurren orgatxoekin doazelako, pisua daramatelako...), tamaina 

ezohiko pertsonak (obesitatea dutenak, enanismoa dutenak...) eta istripua izan duten 

pertsonak. 

 

Adineko pertsonak, lehen lanari eskaintzen zieten denbora berreskuratu ostean, kalera 

itzuli ohi dira. Asko eta asko dira beraien denbora paseatzen ematen dutenak, huraxe 

baita haien jarduerarik gustukoena.  Kalean adieraztea, harremanak izatea eta aisiaz 

gozatzea nahi izaten dute, baina, askotan, leku desegokiak dituzte horretarako: trafikoak 

jandako kaleak, kutsadura handikoak, zarata gehiegizkoa... Askotan, distantzia handiak 

ibili behar izaten dituzte eguneroko gaien kudeaketarako, edo egokitu gabeko 

garraiobideak erabiltzera derrigortuta daude. Bestetan, eskura jarritako informazioa 

desegokia izan ohi zaie. Inguruan duten hiriak, behin hola parte sentitzen zirenak, muzin 

egiten die orain, bigarren mailara eramanaz. 

 

Haurren mugikortasuna ere gutxitu egiten da halako hirietan, gurasoak istripuen beldur 

baitira, zaintza uneoro mantentzea ez delako erraza izaten. Ondorioz, kale zein espazio 

publikoen erabilera gutxitu egiten dute gurasoek. Ez dira soilik, gainera, istripuek eragiten 

dituzten kalteen beldur. Kutsadura zein zaratek ere sor ditzakete kalteak haurren 

osasunean. Ondorioz, ingurunearekin harremana galtzen dute, askatasuna ere bai,  eta 

ariketa gutxiago egin ohi dute. Kaleen egoerak asko egin du txarrera, orokorrean, azken 

hamarkadetan. Asko ez dela, haurrek libreki jolastu ohi zuten kaleetan. Gaur egun, ordea, 

askatasun hori berreskuratzea zaila da oso, ez soilik zirkulazio arauak errespetaraztea 

delako, baizik eta ez dutelako garatzen egoerarekiko defentsa nahikorik. Adibide gisa, eta 

duten garaieragatik, aparkatutako kotxeen gainetik ezin dezakete ikusi ea beste autorik 

datorren ala ez kalea gurutzatzeko garaian. 
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Irisgarritasun Plan honek egungo egoeraren ezagutza ahalbidetuko du. Baina, aldi 

berean, irisgarritasunarekiko hausnarketa orokor bat ere ekar dezake. Ondorioen 

gainean, helburuak zehaztu eta ekimenak martxan jartzeko aukera ekarriko du, hiria 

irisgarriago egin eta herritarren bizi-kalitatea areagotuz.  

 

Atal honekin amaitzeko, Libro Blanco de la Accesibilidad2 izenekoak, irisgarritasunari 

buruz ematen duen definizioa aurkeztuko dugu (gazteleraz, jatorrizkoa hala delako): 

 

“Finalmente, queremos proponer una definición actual de accesibilidad, que considere la 

variedad de entornos y situaciones en que se debe hacer efectiva la participación en 

igualdad de condiciones de todas las personas, así como la diversidad de necesidades 

de éstas: 

 

Accesibilidad es el conjunto de características de que debe disponer un entorno, 

producto o servicio para ser utilizable en condiciones de confort, seguridad e 

igualdad por todas las personas y, en particular, por aquellas que tienen alguna 

discapacidad. 

 

Estas características son referidas, en primer lugar al diseño de los entornos (edificios, 

espacios públicos, vehículos), productos (ergonomía, diseño industrial accesible) o 

servicios (telecomunicaciones, información, ocio.....); pero también a la forma de 

gestionarlos y a su correcto mantenimiento. A menudo comprobamos que las 

soluciones accesibles, como un ascensor de acceso a una estación o un baño público 

adaptado, están inutilizadas por averías o por mala planificación o gestión del servicio. 

Mientras para muchas personas la alternativa puede ser incómoda, pero aceptable, para 

otras supone la ruptura total de la cadena de desplazamiento y la imposibilidad de 

utilización del edificio, entorno o servicio.” 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 IMSERSO. Madrid 2003 
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3.3.- MUGIKORTASUNA HOBETZEA 

 

Gainerakoekin harremanak izateko, ondasun eta zerbitzu desberdinetara iristeko eta 

jarduera anizkunak garatzeko, ia beti, mugitu egin behar izaten dugu. Mugikortasuna 

hobetzeko neurri hainbaten aplikazio bateratua ezinbestekoa da: batetik, joan-etorrietan 

erabilitako denbora murriztea ahalbidetuko dutenak eta, bestetik, ingurumenean 

eragindako kalteak murriztuko dituztenak. Hitz bitan, herritarren bizi-kalitatea hobetuko 

dutenak. Lan zail honi arazoaren beraren konplexutasuna onartuz egin behar zaio aurre, 

ikuspegi orokorra bistatik galdu gabe eta ekidinez “konponbide” bat ematea, baizik eta 

epe luzerako mugan, modu jarraian aplikaturiko neurri zehatzak proposatuz. Irudimena 

erabiliz, hiri-jardueraren ekimen-lerroak “girotuko” dituzten neurriak beharko dira. 

 

Horretarako, arrazoizkoa dirudi, mugikortasunerako beharrizan gutxiago izango duen hiri-

eredu baten pentsatzeak. Erabilera eta jarduera maila nahikoak mantenduz 

(hiriguneetan) edo ezarriz (aldirietan) lortu daiteke mugikortasunerako beharrizanak 

gutxitzea. Baliteke, baita ere, jarduera berrien ezarpena irisgarritasun egokiena duten 

lekuetara bideratzea, gune ezberdinekiko komunikazio egokia bermatuz eta nahitaezkoak 

ez diren joan-etorriak ekidinez. Hiri-egituraren hazkunderako ohiko ditugun estrategiak 

erabiliaz gero, aukera handia baitago sortzen diren eremu berrietan ere pilaketak 

sortzeko. Dauzkagun garraiobideen ahalik eta erabilera eraginkorrenak ere helburu izan 

behar du, modu ezberdinetako garraiobideen bateragarritasuna zainduz, ibilgailuen 

erabilera ez eraginkorra gutxituz, haien ondorio kaltegarriei aurre eginez, bide publikoen 

trataera hobetuz eta horniduretarako irisgarritasuna areagotuz. 

 

Gure hiri askotan gertatu ohi denez gero, hiriguneak jasotzen ditu elementurik 

adierazgarrienak, gaur egungo bizimodura egokituta ez dagoen hiri-egituran. Hiri-espazio 

horren kalitatea herritar ororen eguneroko bizitzarako berreskuratzeak zera esan nahi du: 

bere elementu bereizgarrien arteko oreka erdiestea. Erdiguneek izan ohi dituzte beren 

baitan erakunde eta eraikin esanguratsuenak. Tartean eraikin egoiliarrak ere bai, nahiz 

eta herriguneek duten zerbitzuetarako joerak gutxiagotu egiten dituen egoiliar horiek. 

Hiriaren giza-neurria zainduko bada, eraikigarritasuna kontrolatu eta egoiliarren 

presentzia zaindu beharko da zentruetan, itsura hobetu etaa erabilera pribatua duten 

inguruneak zainduz. Trafikoa arindu beharko da, halaber, bi helbururekin: bertara iristea 

errazago egitea (irisgarritasuna hobetuz) eta bertatik pasatzea ere errazago egitea. 

Ekidin egin beharko da zerbitzuetara bideraturiko sektoreak herrigunearen pisu nagusia 

izatea, egoiliarrkin elkarbizitza arazoak saihesteko eta hiriaren kalitate ona bermatzeko. 
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Gainerako auzoetan, aldirietan, bakoitzaren ezaugarrietara moldaturiko neurriak jarri 

beharko dira martxan. Hala, erabilera bakarrak ekidin eta mugitu beharra gutxitzeko 

adinako ekipamenduak eta informazio sistemak kokatu beharko dira horietan. 

 

Garraio-eredu gisa, ingurumenaren gain eragin orekatua izango duen sistema iraunkorra 

gailentzen da. Ekonomikoki eta politikoki onargarria izan dena, baina herritarren 

egunerokoari begira diseinatuko dena. Sistemak bateragarri egin beharko ditu nor bere 

auto pribatuaren erabilera eta denbora, segurtasuna eta erosotasunarekin, azken horri 

bereziki erreparatuz. Garraio-zerbitzuen eskaintza hobetu beharko da eta edonork 

erabiltzeko modukoa egin. Hala, auto pribatua erabiltzeko beharra gutxituko litzateke, 

bereziki herrien erdigunera iristerako garaian, zailak izango baitira garraiobide publikoa 

ez beste edozeinetan bertaratzen saiatzea. Noski, halako sistema bat garatzeko 

beharrezkoak dira bestelako neurriak ere, hala nola: hiriko kanpokaldeko aparkalekuak 

sortzea, egoiliarrei aparkatzeko aukerak bermatzea eta T.A.O. moduko sistemak 

garatzea, eskaerak denbora-irizpideen arabera kudeatuko dituenak. 

 

Bide-sareari dagokionez, erdietsi nahi diren erabilera eta jardueren beharretara egokitu 

beharko da, gune desberdinen aretkoa lotura hobetuz, garraio publikoari egokituz, 

pasokoa baino ez den trafikoa ekidinez, zonaldearen ezaugarrietara beheratuz autoen 

abiadura eta bide-seguratsuna hobetzeko gidariak arau guztiak errespetatu behar dituela 

gogora ekarriz. Halaxe bihurtuko da kalea irisgarri darabilten pertsona guztientzat.  

 

Gainera, kaleen diseinu berriak kontutan izan beharko du, baita ere, ingurumenaren 

kalitatea. Hala, kutsaduraren eta zarataren aurkako neurriak hartu beharko ditu, 

oinezkoen ibilbideei arreta berezi eskainiz. Espaloiei neurri nahikoak ematea, galtzadaren 

neurriak abiadura txikiz ibiltzeko modukoak izatea, erabilera mixtoko zonaldeak zortzea 

eta, jarduera zein erabilerek hala gomendatzen duten tokietan, oinezkoentzat soilik 

izango diren eremuak sortzea. Hortxe hainbat neurri oinezkoaren eta autoen arteko 

balizko gatazka ekiditen lagunduko dutenak. 

 

Espaloien diseinurako kontutan izan beharko da haien neurriak egokiak izatea, bai bertan 

emango diren erabilerei begira (iblitzea, egotea, ekipamenduetara iristea, hiri-altzariak 

jartzea, eta abar), baita haien irisgarriytasunari begira ere (oinezkoen ibiak, beheraturiko 

zintarriak, eta abar). 

  

Eragina gutxitzeko, galtzaden diseinua egiterako garaian kontutan izan da, neurriz zein 

formaz, ibilgailuei abiadura handiegiak ez hartzeko modukoak izatea. Era berean, egoki 
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aparka dezaten, baldintzak jarri beharko dira espaloien zein oinezkoen pasabideen 

gainean gera ez daitezen lortzeko. 

 

Oinezkoen joan-etorria bereziki garrantzitsua den zonaldeetan, herriguneetan bezala 

auzoetan ere, berariaz oinezkoentzako izango diren ibilbideak sortu beharko dira. Edo, 

halakorik ezin denean, erabilera mixtoa izango dutenak (oinezkoak gehi ibilgailuak); beti 

ere, irisgarritasun, segurtasun, zarata-maila, jarraitasuna eta oinezkoen egonaldia 

bermatuko duten neurriekin. Hala nola: hiri-altzari desberdinak jarriz, argiztadura zainduz, 

seinaleak jarriz, zoladura egokiak ipiniz, espaloiak zabalduz edo oinezkoen pasabideak 

bat bestearen atzetik jarriz. 

 

Hainbat lekutan garatu izan diren antzeko esperientziak arrakastatsuak izan dira. Hirien 

berregituraketa ekarri duten neurriak izan dira: herri eta hiriguneen pixkanakako 

oinezkotzea, kanpokaldeko aparkalekuak sortzea, bizikletentzako bideak sortzea, 

tranbiak ezartzea, eta abar. 

 

Kontua ez da autoak hiritik erabat kanporatzea, baizik eta haien erabilera gutxitzea. 

Autoarekin dugun harremana bere onera ekarri behar da, bete behar duen funtzioa garbi 

zehaztuz. Lan horretan ezinbestekoa da herritarren parte-hartzea, ez dadin izan oinezkoa 

autoaren gailentzearen kaltedun izan. Izan ere, gure gizartearen baloreen artean ontzat 

baititugu kalean ibiltzea eta besteekin harremantzea. 

 

Kontua da frogatzea, guztiak beharrezko direnez, posible dela oinezko eta ibilgailuen 

arteko elkarbizitza orekatua. Hurbil ditugun lekuetara oinez mugitzeak inguruarekin 

harreman zuzenagoa izatea dakar berarekin. Garraiobideek balio behar dute urrunago 

ditugun guneetara iristeko eta komunikatu ahal izateko. Lanera joateko, ikasteko edo 

aisiarako mugitu beharrik ez bagenu bestelako harremanak izango genituzke ingurua eta 

ingurukoekin. Eta azkartasuna emango liguke, joan-etorriak sahiestuz. 

 

Oreka faltak dakartza, kontrara, berekoikeria egoerak, gure gizartean geroz eta 

adierazgarriagoak direnak. Agerikoa da hori hiriak kotxez gainezka ikusten direnean. 

Halakotan ez da herritarren arteko komunikaziorik bermatzen, hain justu, horixe zenean 

hiriak beraiek sortzearen arrazoi nagusiena. 

 

Jan Ghi Kopenhageko Arkitektura Eskolako Hiri-diseinuko Katedradunaren hitzetan:  

“Hiri arrakastatsu bat da giza-jarduera handia duena, belaunaldi, arraza eta talde-

sozial desberdinen arteko elkargunean sustatzen dituena. Berebiziko garrantzia du 

horrek demokrazia eta tolerantziarentzat.” 
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Bere hirian 1962an egin zen oinezko kale nagusia. Ordudanik, hiriguneko aparkalekuen 

% 2 eta 3 artean kendu ditu udalak urtero. Hala, ikusi ahal izan dute, neurri horren 

ondorioz, asko hazi dela kalean dabilen eta espazio publikoak erabiltzen dituen jende 

kopurua. 

 

Horretaz gain, jendearen arteko harremanak hazteak merkataritza berrindartzea ekarri du 

eta, hasieran kontrako ageri baziren ere, oso gustora daude neurriekin merkatariak 

beraiek ere. Halaxe dio, baita ere, Assimina Aivalitouk. Bera, Greziako Larisa hiriko Hiri-

garapeneko Zuzendaria da. Han, 15 bat kilometro kale daude oinezkoentzat soilik 

direnak. Grandan burututako Kotxerik Gabeko Hirien batzarrean adierazi dituzte horiek 

guztiak, frogatuz, halako ekimenak burutu diren hirietan, ondorio bertsuak lortu direla. 

 

Estatuan ere asko izan dira halako neurriak hartu dituzten udalak. Asko zabaldu dira 

hurbileko geografian ere: Bartzelona, Oviedo edo Vitoria-Gasteiz izan ziren lehenengo 

urratsak ematen hasi zirenak. Beste askok jarraitu zituzten antzeko plangintzak: Cuenca, 

Granada, Toledo… azken bi hauexek izan ziren Mugikortasuna eta Ingurumenaren 

Kalitateari buruzko lehen hiru Kongresuetako egoitza. 

 

Oinezkoentzat soilik izango diren zonaldeak zabaltzea ez da, ordea, hiria biziberritzeko 

hartu daitekeen neurri bakarra. Hiri-espazioak kontu haundiz diseinatu behar dira. 

Kalitatezko espazioak erdietsi behar dira, gozoak eta irisgarriak izango direnak, 

edonorentzat. Bertan egote hutsa plazer izanik, bizilagunekin egoteko aukera eskaintzen 

badute, gure hirian integratuta sentituko gara, denoi bizitzea gustatuko litzaigukeen leku 

horretakoa. 
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3.4.- IRISGARRITASUNAK ONURA EKARRIKO DIEN PERTSONAK 

 

Irisgarritasunarena arazo konplexua da. Ez dio soilik erakundeen ardurari dei egiten, 

baizik eta, hein handi baten, herritar guztiei. Irisgarritasuna erdiesteko ezinbestekoa da 

gizarteko eragile desberdinen eta herritarren parte-hartze ahalik eta handiena lortzea. 

Administrazioari dagokio koherenteak diren konponbideak bilatzea; baliagarriak izango 

direnak, epe motza baino haratago ere. 

 

1994ko urrian Toledon egindako II. Mugikortasun eta Ingurumenaren Kalitaterako 

Kongresuaren azken dokumentuak proposatu zuen akordiorako prozesu bat hastea, 

honako puntuen gain: 

1. Hiri-planeamendua herritarrei irekitzea. Batik bat gaur egun halako prozeduretan 

kanpoan geratu ohi den herritar multzoari (bidenabar, gehiengoa direnei): 

adinekoak, mugikortasun urriko pertsonak, haurrak, komunikabideak… Horiek 

izango dira administrazioaren eta herritarren arteko zubi lana egin eta datozen 

belaunaldien beharrak definitzen lagunduko dutenak.  

2. Arazo hauekiko nolabaiteko sentiberatasuna duten hirietan ekimen eredugarriak 

burutzea, Arazoak azaleratu eta eta printzipioen garrantzia lantzen lagunduko 

dutenak. Halaxe frogatuko da gehiengoaren interesaren alde (gutxiengoak 

errespetatuz) jardutean, bilatzen den aldaketa kulturalaren eredu direla. 

3. Inbertsiorako politikak alda daitezen sustatzea. Hiriaren barrenetaraino iritsi eta 

bere funtzionamendu soaziala eta ekonomikoa bermatuz. 

4. Lanerako sareak sortzea, informaziorako teknologiak erabiliz horretarako, 

elkartrukea sustatuz. 

 

Agerikoa da hiria herritar orok erabiltzen duela: haurrak, gazteak, helduak, adinekoak eta 

edonolako gaitasunak dituzten pertsonak. Hori dela eta, hiriaren azterketa egiten 

dugunean, hiria eraldatzeko irizpideak ezartzen ditugunean, horiengan guztiengan 

pentsatu behar dugu: haurrak, gazteak, helduak, adinekoak, oinez ibiltzeko arazoak 

dituzten pertsonak, gurpil-aulkiaren beharra dutenak eta ikusmen zein entzumen arazoak 

dituzten pertsonak.  

 

Pertsona Ororengan pentsatuz, eraldaketarako prozesuen bitartez (Pertsona Ororentzako 

Diseinuaren irizpideetan oinarritua), diseinaturiko hiria herritar guztientzako izango da 

ona. Herritar oro izango da emaitzaren onuraduna. 

 

Elgoibarko Irisgarritasun Plana Eguneratzea (2018)

24 1. Liburua: ALDERDI OROKORRAK



 

 
 

Irisgarritasunak, era batera edo bestera, herritar guztiei egiten die on. Baina, argi dago, 

herritar talde batzuk, dela behin behinean, dela behin betiko, besteek baino gehiago 

pairatzen dituzte oztopoak. Horiek ezabatzean, hiru talde handi bereiztu ditzakegu, 

onuradunei gagozkiola:  

• Gaitasunak modu iraunkorrean murriztuta dituzten pertsonak direla gaitasun 

fisikoak, zentzumenekoak ala garunekoak. 

• Adineko pertsonak.  

• Behin-behinean gaitasunak gutxituta dituzten pertsonak norlabait, jarduera edo 

egoera ez-iraunkorrengatik gaitasunak murriztuak dituztenak eta, halaber, behi-

behinean gaitasun fisikoak gutxituak dituztenak, emakume haurdunak eta 

bestelakoak3. 

 

 

Estatistika desberinen arabera (Biztanleria Aktiboaren Inkesta, Desgaitasunen, 

Defizientzien eta Osasun Egoeraren Inkesta (2008) eta Ospitaletako Morbilitatearen 

Inkesta (2013)), irisgarritasunak zuzenean eragingo liekeen pertsona kopurua 17 milioik 

gorakoa litzateke estatuan, hots, populazioaren ia % 40a.  

 

                                                 

3 Haurrak besoetan edo kotxetxoan eramateak, pisudun kargak eramatean edo, 

hain sinpleki, eskuak beste zerbaitetan erabiltzeak arazoak sortzen dizkio, behin-

behinean, edonori, gaitasunak murriztuz.  
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Azken hamarkadetan asko hazi da bizi-itxaropena. Inmigrazioaren fenomenoak eraginik 

izan badu ere (gazteak direlako etorkin gehientsuenak), ezin uka dezakegu gure 

ingurunea irisgarri bihurtzeak eragin zuzena duela geroz eta jende gehiagorengan. Gure 

herri eta hirietako bizi-kalitatea areagotzen du pertsona ororentzat, bai zuzenean eragiten 

dienentzat, baina baita zeharka eragiten digunontzat ere. 
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3.5.- IRISGARRITASUNA = BIZI-KALITATEA HOBETZEA 

 

Edozeinek ditu arazoak, egunero, bere inguruan dituen objektuak erabiltzeko garaian, 

horiek ez badira modu egokian diseinatuak izan. Arazo horiek areagotu egiten dira, 

zahartzaroaren edo gaixotasunen baten ondorioz, gaitasunen murrizketaren bat pairatzen 

badugu. 

 

Gaur egun, herrialde garatuetan, ingurunearekin arazoak dituen pertsona kopurua asko 

ari da hazten, bi faktore nagusi medio. Batetik, bizi-itxaropenaren hazkundeak eta jaiotze-

tasaren jeitsierak sortutako populazioaren zahartzeagatik. Bestetik, beraien funtzioetan 

aldaketa larriak dituzten pertsonak bizirik mantentzeko medikuntzak eskaintzen dituen 

aurrerapenengatik. 

 

Era berean, zorteko baldin bagara eta adinean aurrera egitea lortzen badugu, gure 

bizitzaren % 40an, gutxienez, ingurunearekin elkarrekintzak izateko arazoak pairatuko 

ditugu, arrazoi desberdinak medio: haurrak garenean, haur txikien guraso garenean, 

istripuren bat dugunean, adinekoak garenean, haurren orgatxoak darabiltzagunean, 

erosketarekin kargatuta goazenean… Bestalde, laguntzarik gabe (dela beste pertsonen 

laguntzarik gabe edo laguntza mekanikorik gabe) inguruan zehar mugitzeko arazoak 

dituzten pertsonak asko dira, behin-behinean ala behin-betiko: mugikortasuna murriztua 

dutenak, ikusmen arazoak dituztenak, pertsona gorrak eta abar. 

 

Ikusten denez, inguruneek arazo handiak ekar diezaizkiete hainbat pertsonei haren 

erabileran eta elkarrekintzan. Horregatik da hain beharrezkoa jarduketa garrantzitsuak 

burutzea ingurunea irisgarri bihurtzeko, edozein pertsonentzat.  

 

Nabaria da badirela oztopo eta zailtasun hainbat pertsonek, bere bizitzan zehar mugitzen 

diren ingurune desberdinetan, aurkitzen dituztenak. Horregatik, ezinbestekoa da 

ingurunearen hobekuntzarako ekimen-programa bat zehaztea, garraioaren hirigintzaren 

eta eraikuntzaren gaietan. Izan ere, horrek abantailak ekarriko baititu pertsona 

guztientzat, modu autonomoan ibili daitezen; denen bizi-kalitatea hobetuz. Gizarte 

osoarengan eragingo du, azken baten, halako programa batek. 

 

Irisgarritasuna ingurune eraikiaren oinarrizko ezaugarri bat da. Pertsonei aukera ematen 

diena ingurune horretan burutzen diren jarduera sozial eta ekonomikoetan parte 

hartzekoa. Irisgarritasunak aukera ematen die mugitzeko arazoak edo ingurunearekin 

elkarrekintza izateko arazoak dituzten pertsonei gainerakoen aukera berberak izateko. 

Ingurunea da, hortaz, edonork erabili ahal izateko moduko ondasun, ekipamendu eta 
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zerbitzuak eskaini ahal izateko eraldatu behar dena; denok, modu independenteenean, 

erabili ahal ditzagun. 

 

Honen guztiaren adibide garbia da Euskal Autonomia Erkidegoko 20/1997 Legea, 

Irisgarritasuna Sustatzekoa. Legearen zioen adierazpenak, beste batzuren artean, 

honakoa dio: 

 

“Bizitza sozialean eta komunitarioan sartzea eta parte hartzea, bidezko den helburua ez 

ezik, pertsona orok edozein gizarte aurreratutan duen nahia ere bada. Halere, sarri 

askotan, eskubide horietaz baliatzea zaildu eta eragotzi ere egiten dute fisikoak zein 

komunikaziozkoak diren oztopoek, pertsonak era normalean moldatzen ez baitute uzten. 

Gauzak horrela, ingurune fisikora eta komunikaziora irisgarritasuna izatea funtsezko 

elementuak dira, herritar guztiek oinarrizkotzat definitzen diren eskubideez gozatu 

dezaten ahalbideratzeko. 

 

Gizarteak, orohar, eta botere publikoek haren ordezkari direnez, sustatu eta bermatu egin 

behar dute herritar guztiak ingure fisikora eta komunikaziora iristea. Botere publikoen 

ihardunak ezin du, inolaz ere, elkartearen ihardun zuzena ordeztu edo murriztu; 

alderantziz, inguru fisikora eta komunikaziora iristeko zailtasun handienak dituzten 

pertsonen bizi-kalitatea hobetzea xede duten herritar-erakundeen ekimenak sustatu 

behar ditu. 

 

Euskal Autonomi Elkartean etxegintza eta hirigintza-oztopoak kentzeari buruz indarrean 

dauden xedapenak, aurrerapausoa izan dira, eman zirenetik, aipatutako helburua 

lortzeko. Dena dela, zenbait aldetan izan den zehaztapen eskasak, eta jarraipena eta 

kontrola egiteko bideen faltak, behin eta berriro ez betetzea ekarri dute ondorio, eta 

xedapen horiek, azken finean, egun aurkezten diren helburuak lortzerakoan egoki ez 

diren egiterapide bihurtu dituzte. 

 

Gaur egungo gizartean, gero eta biziraupen handiagoa dagoela eta istripuz edo 

gaixotasunez mugitu eta komunikatzeko gaitasuna murriztuta duten pertsona asko eta 

asko dagoela eta inoizka mugikortasuna mugatuta duen pertsona-kopuru garrantzitsua 

daukagula, irisgarritasun-baldintzak hobetzeak bizi-kalitate hobea ekarriko du ondorio 

gisa nola mugitzeko eta/edo komunikatzeko zailtasunik handienak dituzten pertsonentzat 

hala gizarte guztiarentzat. 

 

(… jarraitzen du) 
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Adierazitakoari atxikiz, beharrezko da arautegi berria onartzea, aipatutako printzipioak 

gordez eta «etxegintza-oztopoak kentzea» kontzeptu klasikoa gaindituz eredu berri baten 

alde egingo duena, pertsonak ingurune sozial eta komunitarioan osoki eta libre garatzen 

direla bermatzea izanik helburua. Horretarako, gure Elkarteko pertsona guztiak ingurune 

fisikora eta komunikaziora iristen direla bermatu behar da, batez ere, mugaren bat duten 

pertsonak.” 

 

Estatuak, irisgarritasunaren inguruan, argitara emandako azken arauak (RD 

173/2010, Eraikuntzaren Kode Teknikoa eraldatzen duena irisgarritasunaren inguruan eta 

gaitasunak murriztuak dituzten pertsonen diskriminazioa ekiditeko baldintzen inguruan, 

eta  OM VIV/561/2010 , zeinaren arabera espazio publiko hiritartuek bete beharreko 

oinarrizko irisgarritasunaren alde eta diskriminaziorik ez izateko baldintzak ezartzen 

dituena) beste adibide bat dira, ingurune eraikiaren baitan, “irisgarritasun unibertsala” 

kontzeptuaren barneratzearena.  

 

Arau biak dira 51/2003 Legearen, ezgaitasunak dituzten pertsonen berdintasun 

aukera, bereizketa eza eta irisgarritasun osoarenak (LIONDAU),  oinordekoak. 

Helburu bikoitza dute. Batetik, estatuan zehar diren hainbat araudiren arteko 

desberdintasunak berdintzen saiatzea eta, bestetik, Espainiako ordenamendu juridikoan 

honakoak jasotzea (gaztelaniaz, Legea euskarara itzulia izan ez delako): “las condiciones 

que deben cumplir los entornos, productos y servicios para que sean comprensibles, 

utilizables y practicables por todas las personas. Esta concepción se fundamenta en 

criterios de diseño para todos y autonomía personal, e incorpora una perspectiva de 

la discapacidad y de las condiciones funcionales de la población mucho más plural. Por 

una parte, las personas no se pueden agrupar en categorías cerradas de capacidad o 

incapacidad, sino que han de ser vistas como sujetas a cambios en sus condiciones 

funcionales por motivos a menudo circunstanciales, tales como la edad, el estado de 

salud o las consecuencias temporales de accidentes o lesiones. Por otra parte, las 

personas con grandes limitaciones funcionales o discapacidades han de desempeñar un 

papel más activo en la sociedad y aspiran a un modelo de “vida independiente” basado 

en recibir los apoyos personales necesarios y modificar el entorno para hacerlo más 

accesible”. 

 

Hona beste adibide bat, frogatzen duena zein puntutaraino gure herri eta hirien 

eraikuntzan eta garapenean irisgarritasuna ezinbesteko ardatz bat bihurtu dela. 

“Guztiontzat irisgarria eta aniztasunari irekia izateko udalerrien Dekalogoa” deritzo. 

Sevillan onartu eta sinatu zuten, 1997ko maiatzean, beste batzuen artean, Espainiako 

Udal eta Probintzien Federazioak eta ONCE Fundazioak. Bertan jaso ziren hainbat 
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printzipio, oinarrizkoak, administrazio publikoek eta bereziki udalek gidalerro izan behar 

dituztenak beraien politika zein ekimenak burutzerakoan. Segidan jaso da Dekalogo 

horren zati bat (gaztelaniaz, jatorrizkoa halaxe delako):  

 

“….. Naturalmente una de las cualidades propias de un municipio de todos abierto a la 

diversidad es la accesibilidad, que sus calles y edificios no se “cierren” para nadie, que 

todos sus espacios públicos sean accesibles para todos pues de lo contrario algunos 

ciudadanos quedarán excluidos en mayor o menor medida de la vida comunitaria. 

Entendemos que accesibilidad es aquella que hace posible comprender un espacio y 

sus elementos, integrarse en él y comunicarse e interrelacionarse con sus contenidos 

materiales y humanos. 

 

Hoy día muchos elementos de nuestras ciudades y pueblos no son accesibles u ofrecen 

gran dificultad para importantes colectivos de nuestros ciudadanos: personas con alguna 

discapacidad física, psíquica o sensorial, o con alguna dificultad orgánica; o, 

simplemente consideremos las distintas etapas por las que pasamos las personas en 

función de la edad que tengamos: niño, adulto y adulto-anciano. 

 

Resulta, por tanto, necesario que nos propongamos firmemente mejorar la accesibilidad 

de la manera más óptima posible en nuestro medio físico y sus recursos: los espacios 

públicos urbanos y arquitectónicos, el patrimonio histórico-artístico, los espacios 

naturales, los medios de transporte de las personas, y los sistemas de comunicación 

sensorial. Accesibilidad que debemos perseguir pensando en los que les resulta más 

difícil. 

 

Y hemos de avanzar en esta tarea considerando que la ciudad es también un ente “vivo” 

y en continuo cambio, que la accesibilidad aporta ganancias en la calidad de vida del 

conjunto de los ciudadanos y no sólo para unos pocos y, por último, que esta labor, no 

debe ser aislada, de unos cuantos municipios, sino lo más generalizada posible y 

empleando la mayor comunión de criterios posibles. 

 

Por todo ello venimos a aprobar, e invitar a su adhesión a los demás municipios del 

Estado Español y a sus Comunidades Autónomas, el siguiente decálogo de la 

accesibilidad para un municipio de todos abierto a la diversidad. 

 

I. OFRECER A TODOS LOS CIUDADANOS LAS MISMAS OPORTUNIDADES DE 

ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD. 
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Nuestras ciudades y pueblos han de ofrecer a sus habitantes igualdad de 

oportunidades en el disfrute y utilización de los bienes y servicios de uso público, sean 

éstos de titularidad pública o privada, promoviendo la accesibilidad a los mismos no 

permitiendo la creación de nuevas barreras arquitectónicas, urbanísticas, del transporte o 

de la comunicación y proponiéndonos la sucesiva supresión de las existentes, haciendo 

posible así a muchos ciudadanos, mantener su dignidad de ser social y socializado, 

siéndole posible aportar a los demás sus conocimientos, buscar la satisfacción de sus 

necesidades, desarrollar sus habilidades, realizar un trabajo profesional, en definitiva la 

oportunidad de ser feliz entre sus semejantes. 

 

II. ACOMETER LAS POLÍTICAS DE ACCESIBILIDAD DENTRO DE LA 

GLOBALIDAD DE ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LOS MUNICIPIOS. 
 

Cada vez es más necesario entender el mundo actual desde una amplia perspectiva 

ecológica y de interrelaciones, cambiante y con gran movilidad. El consenso entre 

criterios diferentes, y a veces opuestos, parece ser una nota destacada en los usos 

sociales, políticos, económicos y hasta en lo cotidiano. 

Así también hemos de aplicar las intervenciones y los nuevos diseños considerando la 

accesibilidad como algo cotidiano, que forme parte de nuestra forma de ser y de pensar, 

como hacemos la mayor parte de las cosas e integrarla en el conjunto de valores que 

son también necesarios para nuestra comunidad: el medio ambiente natural, el entorno 

urbano, la innovación tecnológica, la seguridad, la salud. La accesibilidad debe ser 

compatible con todos los demás valores que aportan calidad de vida a los ciudadanos. 

 

III. PROMOCIONAR Y DIVULGAR LA ACCESIBILIDAD ENTRE TODO EL 

COLECTIVO SOCIAL. 

 

Es necesario desarrollar una cultura de la accesibilidad; es decir, disponer de normas, 

crear hábitos, hacer divulgación de ella a los ciudadanos en general teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos: 

� Debe ser una preocupación prioritaria de los responsables políticos de las 

Administraciones Públicas. 

� Los técnicos competentes en la materia han de contemplar la accesibilidad para todos 

como referencia fundamental en sus proyectos. 

� La accesibilidad es cosa de todos por lo que debemos emprender acciones para 

lograr una mayor sensibilidad social, como valor de calidad de vida para todos. 

� Hay que potenciar el uso de las nuevas tecnologías como elemento favorecedor de la 

accesibilidad en todos los ámbitos. 
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� Sería beneficioso disponer de un cuerpo conceptual de accesibilidad, de criterios 

unificados, de consenso suficiente para que todos hablemos de lo mismo, al tiempo 

que entendemos que se trata de un proceso dinámico. 

� El fomento de la accesibilidad ha de efectuarse a través de medidas concretas 

programadas a tal fin en los distintos niveles de la Administración. 

 

IV. ACCESO DE TODOS A LA EDUCACIÓN RESPETANDO Y VALORANDO LAS 

DIFERENCIAS. 
 

La educación de los ciudadanos es uno de los pilares básicos sobre los que se construye 

toda sociedad y uno de los rasgos que más inciden en su carácter. La relacionamos con 

la accesibilidad desde dos niveles: 

a) Las barreras físicas y de la comunicación no han de obstaculizar el acceso de los 

ciudadanos a su formación humana y profesional. 

b) La educación es un terreno particularmente útil para la sensibilización de los 

ciudadanos hacia la accesibilidad. 

 

V. ESTABLECIMIENTO DE NORMATIVAS QUE RESPALDEN EL PRINCIPIO DE 

ACCESIBILIDAD. 
 

Consideramos imprescindible un cuerpo normativo que respetando las diferentes 

competencias se articule teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

� Debe animarnos al firme compromiso de su cumplimiento por todos: administración, 

técnicos y población en general. 

� Han de ser compatibles con otras normas igualmente necesarias: CPI, (Condiciones 

de Protección contra Incendios), seguridad, etc. 

� Tendrán en cuenta la diversidad de nuestras poblaciones: las grandes ciudades, los 

pueblos del mundo rural, el patrimonio histórico-artístico y los espacios naturales. 

� Deben ser normas básicas de consenso de todas las Administraciones, que 

armonicen la rica legislación actual, cuyos códigos y reglamentos sean también 

unificados para su aplicación homologada en todo el Estado. 

� Hemos de conseguir normas no complejas, sino sencillas, fáciles de entender y 

aplicar, que sirvan de guía y que orienten a los técnicos a resolver problemas. 
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VI. FOMENTO DE LA PUESTA EN MARCHA DE PLANES DE ACCESIBILIDAD. 

Las actuaciones que promueven las Administraciones Públicas para mejorar la 

accesibilidad al medio físico deben llevarse a cabo teniendo en cuenta que los recursos 

son limitados. Por tanto, hemos de hacerlo optimizando éstos al máximo.  

 

Para ello no hay que recurrir a acciones aisladas y de oportunidad momentánea, sino 

planificadas a corto, medio y largo plazo.  Con ese fin las NORMATIVAS contemplarán la 

obligatoriedad de realizar planes de actuación para la accesibilidad en municipios, 

definiendo sus contenidos y que tendrán en cuenta, al menos, los siguientes puntos: 

� Emplear criterios técnicos comunes. 

� Que puedan aplicarse en el ámbito de cualquier otra figura urbanística de actuación 

urbana de interés general. 

� Que representen la concreción de la NORMATIVA sobre accesibilidad al municipio 

del que se trate. 

� Que exponga con claridad todos los aspectos que inciden en la accesibilidad: 

ventajas que reporta para la población en general, descripción de las barreras 

existentes, aportación de sus soluciones cuantificadas económicamente, plan de 

etapas para su ejecución, propuesta de normativa municipal y recomendaciones a 

tener en cuenta en diseño nuevo. 

� Aplicación de los criterios técnicos de accesibilidad del Plan de Actuación en las 

obras realizadas en los municipios: remodelación de baños, de calles, de aceras, de 

edificios, etc. 

� Respeto al entorno medioambiental. 

 

VII. DISEÑAR Y PLANIFICAR LAS CIUDADES DEL FUTURO DE FORMA QUE SEAN 

ACCESIBLES PARA TODOS. 
 

Es preciso reflexionar acerca del futuro de nuestras ciudades buscando el equilibrio 

necesario en la ciudad de la diversidad, diseñando para todos desde criterios vitales 

hasta cotidianos. En este sentido se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

� Considerar inadmisible todo proyecto que no contemple la accesibilidad para todos. 

� Normalización de elementos urbanísticos. 

� Diseñar una arquitectura útil, fácilmente comprensible. 

� Atender a los principios de universalidad y optimización de los recursos disponibles. 
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� Considerar la diversidad del municipio: cascos antiguos, históricos, urbanizaciones 

posteriores, rehabilitación de edificios, viviendas unifamiliares, etc. 

� Programar acciones anuales de acuerdo con el Plan de Actuación para la 

Accesibilidad. 

� Sentido ecológico, necesidades ambientales. 

� Participación de los agentes sociales implicados en la accesibilidad. 

 

VIII. ELIMINAR CUALQUIER BARRERA QUE DIFICULTE EL ACCESO A LOS 

MEDIOS DE TRANSPORTE Y ADOPCIÓN, EN SU CASO, DE MEDIDAS DE 

APOYO AL USO DEL VEHÍCULO PRIVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD 

REDUCIDA. 
 

El crecimiento de nuestras ciudades ha hecho necesaria la implantación de los sistemas 

de transporte modernos resultando imprescindibles en el desarrollo de la mayor parte de 

las actividades de nuestra sociedad.  Los medios de transporte urbano han mejorado 

considerablemente su calidad en los últimos años y su permanente actualización está 

generalmente aceptada. 

 

Sin embargo, desde el principio se ha olvidado de un número importante de usuarios, 

todos aquellos que tienen alguna dificultad para la movilidad o la orientación, al tiempo 

que resultaba incómodo para la población en su conjunto. 

 

Creemos que la accesibilidad de todos a los medios de transportes de personas es un 

derecho innegable y para esa finalidad tenemos que considerar: 

� La necesidad de elaborar planes específicos que aborden la accesibilidad a los 

distintos tipos de transporte de pasajeros en la ciudad, según el caso: metro, autobús 

y taxi. 

� La necesidad de poner en marcha y mantener los Servicios de Transporte Especial 

que oferten, en unas condiciones suficientes de comodidad y seguridad que los 

servicios de transporte ordinarios no pueden ofertar a las personas con mayor grado 

de discapacidad, de modo que puedan realizar sus desplazamientos básicos. 

� El vehículo privado como recurso más adecuado para muchas personas con 

movilidad reducida: espacios para aparcamientos reservados, tarjeta de autorización 

especial de aparcamiento e impuestos de circulación. 
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IX. COMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN CON LOS RECURSOS 

NECESARIOS PARA QUE LA INFORMACIÓN LLEGUE A CUALQUIER 

PERSONA DE LA COMUNIDAD. 
 

En la ciudad de la diversidad hemos de mejorar los sistemas de información a los 

ciudadanos desde la pluralidad, partiendo de que: 

� Hemos de conseguir un entendimiento universalizado. 

� Las personas sordas tienen necesidades específicas para comunicarse con los 

demás. 

� El aprovechamiento de las nuevas tecnologías, autopistas de la información... 

� Unificar los criterios de señalización, en particular los táctiles. 

 

X. POTENCIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO 

A LA HORA DE ASUMIR LA ACCESIBILIDAD COMO EJE CENTRAL DE LA 

POLÍTICA MUNICIPAL. 
 

Si bien son las Administraciones Públicas las que tienen mayores competencias en la 

legislación de medidas para la accesibilidad y su cumplimiento, también es cierto que la 

sociedad en general tiene otras responsabilidades al respecto. Por ello, la participación 

de determinados colectivos es fundamental en estas políticas. 

 

Creemos que esta participación debería articularse teniendo en cuenta estas propuestas: 

• Creación de un Consejo Estatal para la Accesibilidad, con representantes de las 

Comunidades Autónomas que contenga además un cuerpo técnico y las comisiones 

de trabajo que en cada momento sean necesarias. 

• Este Consejo sería el coordinador de las medidas NORMATIVAS que habría que 

elaborar, haría seguimiento y evaluación de las actuaciones, etc. 

• Creación de Consejos Autonómicos y Locales (en su caso) para la promoción de la 

Accesibilidad. 

• Importante sería impulsar la participación de las organizaciones de las personas con 

discapacidad en cuanto a que pudieran plantear sus propios proyectos específicos 

para resolver necesidades especiales dentro de los propios colectivos para la 

supresión de las barreras arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de la 

comunicación. 

 

Sevilla, mayo de 1997” 
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4.- IRISGARRITASUN PLANA 

 

Irisgarritasun Plan bat zera da: herrian burutuko diren jarduketa eta ekimenen 

antolaketarako eta planeamendurako tresna bat. Bere baitan jasotzen ditu egoeraren 

diagnostikoa eta ekimen eta lehentasunen proposamena, zeina, herria pausoz pauso 

irisgarria bihurtu dadin, ekimen-planen arabera antolatzen den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.- IRISGARRITASUN PLANA EGUNGO ARAUDIAN 

 

Frantzian, 1978an jadanik, 78/116 Dekretuak garbi ezartzen zuen, bide publikoetako eta 

publikoarentzako instalakuntzetako irisgarritasuna hobetze aldera, egokitzapen Planak 

egiteko beharra. Aldiz, 1987rarte ez da argi eta garbi halakorik jasotzen Espainian, egia 

den arren 1976ko Lurzoruaren Legeak eman zuela lehenengo urratsa, Plan Berezien 

helburu orokorrak aipatzeko garaian. Horren garapenerako 2159/1978 Erret-

Dekretuaren 52. artikuluak jaso zuen oztopo arkitektonikoak saihesteko beharra Zatiko 

Planak egitean.  

 

Gaur egun, Autonomia Erkidego guztiek dituzte Irisgarritasun Legediak. Kasurik 

gehienetan, gainera, jasotzen da Irisgarritasun Plan Berezien figura ere. Plan horien 

IRISGARRITASUN PLANA 

OZTOPOAK AZTERTZEN DITU 

BEHARREZKO EKIMENAK  

DEFINITZEN DITU

EKIMENAK BALORATU ETA 

PROGRAMATZEN DITU 
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helburua da dagokion (edo dagozkien) udaletako egokitzapen ordenatua lortzeko tresna 

izatea, haien idazketarako epeak ere ezartzen direlarik. 

 

Gure Erkidegoan, zehazki, 20/1997 Legea, abenduaren 4koa, Euskal Autonomia 

Erkidegoko Irisgarritasuna Sustatzekoa, da lege hori. Legearen II. idazpuruko 13. 

artikuluak dio administrazio publiko orok egin beharko dituela lau-urteko Irisgarritasun 

Planak. Plan horietan jaso beharko dira: legearen araberako irisgarritasunerako 

egokitzapenak egiteko kanpo espazio eta eraikin publikoen katalogoa, ezarri beharreko 

neurri zuzentzaileak eta horiek burutzeko beharrezko aurrekontua.  

 

II. IDAZPURUA - SUSTATZEKO NEURRIAK 

13. atala.– Irisgarritasunaren sustaketa. 

1.– Lehendik dauden titulartasun, erabilera edo zerbitzu publikoko hirialde, espazio 

publiko, eraikin, garraio eta informazio eta komunikazio-sistemetara irisgarritasuna 

bermatu eta sustatzeko, Eusko Jaurlaritzak, foru-aldundiek, udalek eta gainerako herri-

erakundeek lau urteko egitarauak egingo dituzte irisgarritasuna sustatzeko. Horien xedea 

aipatutako elementuak lege honetan eta berau garatzen duten arauetan ohartemandako 

irisgarritasun-baldintzei pixkanaka-pixkanaka egokitzea izango da. Lehendabiziko lau 

urteko egitarauak eginda egon beharko du lege hau EHAAn argitaratzen denetik hasi eta 

bi urteko epean. 

2.– Irisgarritasuna sustatzeko egitarauek honako agiri hauek jasoko dituzte: 

a) Egokitzapen-gai diren kanpoko gune, eraikin, garraio eta komunikazioen inben-

tarioa jasotzen duen katalogoa. 

b) Jardueren hurrenkera, lehentasunen arabera, kontutan hartuko dituena 

eraginkortasun handiagoa eta biltzen duten jendetza. 

c) Egitarau ekonomiko-finantzieroa, egokitzapenak egiteko bideratuko diren 

aurreikuspen ekonomikoak zehaztuta. 

 3.– Euskal Autonomi Elkarteko herri-administrazioek irisgarritasuna sustatzeko egitarauak 

finantzatzeko partida zehatzak izendatuko dituzte bakoitzaren aurrekontuetan, euren 

aurrekontu diru-eskuartearen arabera. 

 

 

Bestalde, honakoa dio 2017ko irailaren 7ko Ingurumen, Lurralde Plangintza eta 

Etxebizitzako sailburuaren Aginduak, zeinaren bidez hiri-ingurunean zein eraikinetan 

irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza-obrak egiteko eta irisgarritasun-planak egin 

eta eguneratzeko diru-laguntzak arautzen diren: 
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1. artikulua - Xedea. 

Agindu honen xedea 2017ko deialdia egitea eta erregimena arautzea da, honako helburu 

hauek dituzten diru-laguntzak emateko: 1) Irisgarritasun-planak egin eta eguneratzea, hiri-

inguruneak, espazio publikoak, eraikinak, garraiobideak eta komunikazio-sistemak 

pixkanaka egokitzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legean eta haren garapen-arauetan 

aurreikusitako irisgarritasun-baldintzetara; 2) Udalen eta toki erakunde txikien irisgarritasun-

planetan jasotako hobekuntza-lanak egitea Euskal Autonomia Erkidegoko hiri-ingurunean 

eta eraikinetan irisgarritasuna bermatzeko, eta, xede soziala duten onura publikoko 

erakunde pribatuen kasuan, hobekuntza-lanak egitea; eta 3) Igogailu eta jasogailuak erosi 

eta instalatzea Euskal Autonomia Erkidegoko hiri-ingurunean eta eraikinetan irisgarritasuna 

bermatzeko, betiere udalen eta toki erakunde txikien irisgarritasun-planetan jasotakoaren 

arabera. 

17. artikulua - Actuaciones e inversiones subvencionables. 

2.-  Diru-laguntzaren xede diren irisgarritasun-planekin batera, honako dokumentazio hau 

aurkeztu beharko da, gutxienez: 

a) Egokitu beharreko komunikazioaren, garraioaren, eraikinaren eta kanpoko 

espazioen inbentarioa. 

b) Jardunen lehentasun-ordena. 

c) Programa ekonomikoa eta finantzarioa, egokitzapenak egitera zuzendutako 

aurreikuspen ekonomikoak zehaztuta. 

d) Egokitzapenak egiteko egutegia. 
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4.2.- IRISGARRITASUN PLANA IDAZTEKO BEHARRA 

 

Deskribaturiko errealitatearen ezaguerak eragin du administrazioak, pixkanaka, 

gaiarekiko sentikor bihurtzea. Hala, bide publikoetan, eraikinetan eta garraio sistemetan 

moldaketa hainbat eragin ditu. Egin ahala egiaztatu da gizarte guztia dela ekimen horien 

onuradun. 

 

Egiaztatu da, bestalde, irisgarritasun-irizpideak kontutan hartuz egindako diseinuak ez 

duela sormena eragozten. Proiektu ororen plantemenduan anitzak dira kontuan hartu 

beharreko baldintzak eta irisgarritasuna horietako bat gehiago baino ez da. Hori kontutan 

hartzeak berarekin dakar diseinatu den espazioa edonork erabiltzeko modukoa izatea. 

 

Hori guztia errealitate izan dadin lortzea da udaletako teknikarien ardura ere bada. Haiek 

sustatzen dituzten ekimen guztietan, izan hirigintzan edo eraikuntzan, irizpide eta jakituria 

nahikoarekin jardun behar dute, azken batean, egiten den lan berri bakoitzaren ondoren 

lorturiko espazioak beti benetan irisgarriak izan daitezen. 

 

Horregatik guztiagatik, irisgarritasun gaietan jarduketak egiteko garaian, honako premisak 

izan beharko dira kontuan: 

� Irisgarritasunak bizi-kalitatea dakar pertsona ororentzat, bai bertan bizi direnentzat 

zein bisitan datozenentzat. 

� Irisgarritasunak askatasuna eta autonomia eskaintzen dizkie herritarrei, desio ez 

ditugun dependentzia edo menpekotasunak ekidinez. 

� Irisgarritasunak ez du sormena mugatzen. Sormenari baldintza berri bat gehitzen 

dio, soilik. 

� Irisgarritasunak barneratua behar du diseinu orokorrean. Ezin da izan gaitasunak 

murriztuta dituzten pertsonentzako gehigarri soil bat. 

� Plangintza orokorretan sartuaz gero, irisgarritasunak ez dakar gainkosturik. Aldiz, 

balio erantsia dakar inbertsioen aurrekontuetan.  

 

Ezin zaio hiriaren eraldaketa prozesuari ekin egungo egoeraren diagnostiko baten 

bitartez lortutako ikuspegi orokorrik gabe. Horregatik da ezinbestekoa jarduketak 

programatzea. Non jardun behar den, zein kosturekin eta, batez ere, zein kudeaketa 

prozedura jarraituko den ezartzea ezinbestekoa da udal ekimenen optimizaziorako. Hala, 

Planak ezarri beharko du: 
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� Egungo egoeraren diagnostikoa. 

� Datozen urteetarako Udalak aurreikusita dituen ekimenak. 

� Lanetan erabili beharreko jarduketa-irizpideak. 

� Kudeaketa-sistemak. 

� Presazkoak diren ekimenak. 

 

Azken helburua, behin eta berrirz aipatu dena, zera da: bizitzeko hobea izango den hiria 

lortzea, pertsona ororen bizi-kalitatea hobetuko duena, bertan bizi, lan, ikasi, aisia izan 

edo atseden hartzen dutenena, baina baita bisitan datozenena ere. Guztiek ahalko dute, 

hala, modu egoki eta kalitatezkoan burutu beraien funtzioa. 

 

Irisgarritasun Plana egiteak aukera ematen du egungo egoera ezagutzekoa. Horren 

oinarrian, erdietsi beharreko helburu orokorrak ezarri ahalko dira, beti ere pertsona 

guztientzat hiri irisgarriagoa lortzeko bidean, herritarren bizi-kalitatea hobetze aldera. 

Helburu horien oinarrian ekin beharreko jarduketa zehatzak ezarriko dira, hiriaren 

irisgarritasuna areagotzeko. 

 

Irisgarritasun Planak aukera ematen du, epe motz, ertain eta luzeko plangintzetan, 

baliabideen eraginkortasuna lortzeko. Horretarako lehentasunak garbi ezarri beharko 

dira, irizpide tekniko zein politikoen oinarrian. Garrantzitsua da, halaber, herritarrei 

hiriaren egoera ezagutaraztea, gida, plano edo dena delakoen bitartez. 

 

Udalaren baitako ekimen-esparru bat da Plana, dauden arazoak zerrendatu eta, horiek 

konpontzeko, ekimen-plana ezartzen duena. Planean ematen diren konponbideek, 

askotan, garatuko dituzten proiektuak beharko dituzte gero. Planaren mailan, 

proposamen asko modu orokorrean egiten direlako. 

 

Ikusi dugu jada adibide zehatz bat irisgarritasun gaietan jarduketak egiteko beharraz eta 

konpromisoaz; zehatzago, Irisgarritasun Planen beharraz. Eta da, “Guztiontzat irisgarria 

eta aniztasunari irekia izateko udalerrien Dekalogoaren” 7. atala. Bertan jasotzen da 

irisgarritasun planak martxan jar daitezen sustatu beharra. Plan hauek beharrezkoak 

dira ekimen solteak ekidin eta egin beharreko guztiak planifikatu ahal izateko. Gainera, 

irisgarritasun planek jaso beharko luketen edukia ere aipatzen du atalak.  
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4.3.- IRISGARRITASUN PLANAREN HELBURUAK 

 

Irisgarritasun Plana antolaketa plan bat da, adierazten duena zein lan egin behar diren 

herri edo hiri bat irisgarria izan dadin. Lan horiek fase desberdinetan antolatzen dira, 

denboran zehar planifikatuz, ahalik eta modu eraginkorrenean erabili ahal izateko dauden 

baliabide ekonomikoak. 

 

Planak eguneroko lan-tresna gisa balio behar die udaleko teknikariei. Hala, erreferentzia 

gisa erabili beharko lukete udalean egiten den proiektu orotarako. Planean jasotako 

proposamenak lagungarri izan behar dute egingo diren lanetarako, diseinua edo 

plangintza ito gabe, haiek bestelako baldintzapen ugari izaten dituzte-eta. 

 

Irisgarritasun Plana idaztea soilik behin egin beharreko jarduera da. Ondoren egingo 

diren lanen helburuak hura eguneratuta mantentzea behar du izan. Kontutan izan behar 

da, behin Plana idatzita dagoen unetik aurrera herrian egingo diren lan eta proiektu berri 

guztiek jasota beharko dituztela, beraien baitan, irisgarritasunaren baldintzapen guztiak. 

 

Planaren helburu nagusua da, lau urteren buruan, herrian zati nagusienak 

irisgarriak izatea (ibilbide nagusienak, interesguneak, udal eraikin esanguratsuak 

eta garraio zein komunikazio zerbitzu nagusienak). 

 

Ondoren zerrendatuak dira Irisgarritasun Planari heltzerako garaian planteatu diren 

helburuak:  

� Hiriaren egiturak dituen irisgarritasun, mugikortasun eta komunikazio zein 

informazio gabeziak hantzeman, aztertu eta adieraztea, dela eremu publiko 

hiritartuan (kaleak eta gune libreak) zein udal eraikin eta ekipamenduetan.  

� Udaleko arduradun eta teknikarientzat laguntzarako gida eta tresna gisa 

erabilgarria izatea, ahal dein heinean oztopo arkitektoniko berriak saihestu 

daitezen egingo diren lan berrietan, dela udalak zuzenean sustaturikoak, dela 

hirigintza edo eraikuntza-proiektuen ondorioz egiten direnetan. 

� Aurkitu diren gabezia eta arazoentzat konponbide bat proposatzea, baloratua 

izango dena. Era berean, konponketa horiek egin daitezen, lanerako plangintza 

bat eskaintzea. 

� Lanerako tresna bat eskaintzea, bateragarri egingo duena udaleko 

hirisgarritasun-egoeraren kudeaketa eta bestelako azpiegituretarako lanen 

egintza, irisgarritasun-kostuen eraginkortasun osoa bilatuz. 
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� Bide-sarearen eta ekipamendu publikoetarako sarbidearen optimizazioa. 

Horretarako, ibilbide irisgarriak bermatuko dira, oinezkoen erosotasuna, 

segurtasuna eta duintasuna hobetsiz. 

� Garraiobide kolektiboen sustapena. Baita horien moldaketa ere, edozein 

motako desgaitasuna duten pertsonek erabili ahal ditzaten. 

� Erdiguneraren biziberritzea, hirigunearen ingurumen-kalitatea hobetzea eta 

espazio irekien trataera egokia. 

 

Plana idatzi eta egikaritzeak hiriaren irisgarritasuneko auditoria bat burutzea dakar 

berarekin. Hala, egungo egoera ezagutu eta estrategia tekniko eta politiko bat zehazteko 

balioko du, ekonomikoki jasangarria eta kronologikoki onargarria izango dena.  

 

Horretaz gain, proposatutako helburuak lortzeko beharrezkoa da, hiriaren birmoldaketa 

urbanistiko jarraitura egokituko bada, Planaren kudeaketarako mekanismo bat garatzea. 

Hala, Plana bera betetzea ziurtatzen da, jasotako proiektuen eta beraien epeei 

dagokienean. Gainera, eraginkortasuna areagotzen du hiriaren eraikuntzan diharduten 

agente guztien koordinazioarekin.  

 

Gomendagarria da, gainera, herritarra Planaren garapenaren parte izatea, bere desio 

zein beharrizanak adieraziz. Hala, proiektua herritarren nahietara egokitzea lortzen da, 

bere arrakasta bermatuz, herritarra baita, azken batean, lanaren emaitzaren helburu. 

 

Irisgarritasun Planak aukera ematen du, bestalde, udal politika argi bat ezartzekoa 

irisgarritasun gaietan. Hala, herritarrei bertako egoeraren berri emateko balio dezake, 

batetik, eta bestetik, gertatzera doan eraldaketaren jakitun ere egiteko, epe motz, ertain 

eta luzean. 

 

Plana egi bihurtzen ari dela jabetu behar du herritarrak, urratsez urrats. Horretarako 

lagungarria da Planaren beraren eta bertan jasotako ekimenen zabalkunde xehetua 

egitea. Horrek aukera ematen baitio herritarrari egiten ari den lana baloratzeko eta modu 

argiagoan gozatzeko ere. Azken batean, Planaren azken helburua da herritarren bizi-

kalitatea hobetzea. 

 

Gainera, Plana idazteak bestelako helburu batzuk lortzen ere laguntzen du, hala nola:  

� Hiri polinuklearraren garapen-eredua sustatzea, herrigunea arindu eta gune 

berrietara jarduerak erakarriz. 
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� Hiriaren gune zehatz batzutan, erabilera bakarra nagusitu dadin eragoztea. 

Erabilerak nahastea lortu daiteke lelku zehatz horietan kokatuz bestelako 

beharrak eta eskakizunak dituzten erabilerak ere, adibidez: eskolak, 

kulturguneak edo atsedenguneak. 

� Funtzionaltasuna sustatzea mugikortasuna hobetuz: garraio kolektiboetako 

sistemak zein telekomunikazio sistema aurreratuak erabiliz. 

� Hiriko ingurumena zaindu eta herritarren bizi-kalitatea hobetzea, 

ingurumenaren kalitatea hobetzeko neurriak eta hiriko gune deprimituen 

birgaitzea sustatuz. 

� Herrigunearen berreskurapen integrala sustatzea, herri osoarekin artikulatuz 

eta bertako erabilerak beste bguneetara ere zabalduz. Horrek herrigunearen 

bizigarritasuna eta ingurumenaren kalitatea hobetuko lituzke, baita ere. 
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4.4.- IRISGARRITASUN PLANAREN ESPARRUA 

 

Irisgarritasun Plan batek, Legeak eta haren garapenerako Dekretuak hala derrigortuta, 

lau esparru nagusietako irisgarritasunaren azterketa hartzen du bere baitan: hirigintza, 

eraikuntza, garraioa eta komunikazioa.  

 

Irisgarritasun Plana Udalaren planeamendu eta kudeaketarako tresna bat denez, bere 

baitan aztertutako elementuak soilik izango dira udalaren jabegokoak direnak. Edo 

behintzat, udalak haien gain jarduketak proposatzeko edo burutzeko aukera dutenak. Ez 

dira, beraz, udalaz kanpoko jabegopekoak diren elementuak. Horrek bermatuko du 

Udalaren eskumena izatea, soilik, Planean jasotako ekimenen garapena, bera izanik 

horren ardura duen agente nagusiena. 

 

Badago, halere, udalaren jabegokoak ez diren elementuak Planean jasotzeko aukera, 

Udalak kudeatzen duelako jabegoko ez duen elementu hori edo, besterik gabe, interes 

berezia duelako. Kasu horietan, Plana idazteko garaian zerikusia duten alde guztiekin 

adostuko da azterketa-esparrua. 

 

Esparru bakoitzaren baitan definitzen diren irizpideak dira ondoren aipatuko direnak: 

 

Hirigintza - bide publikoak 

Planaren baitan jasotzen dira oinezkoentzako interesgarriak diren ibilbide guztiak. Ez dira 

jasotzen: hiri-bilbeak kohesioa galtzen duen inguruak (mendi-bideak eta abar), ibilbideen 

erabilerak berak ezin irisgarri egitea eragiten dutenak (industriagune batzuk, portuak eta 

abar), Udalak ingurunearen morfologian aldaketa esanguratsuak aurreikusita dituen 

inguruneak eta hiritartu gabeko guneak. 

 

Udalerria irisgarri egitea da bilatzen dena. Horretarako proposamen mota ezberdinak 

egingo dira. Adibidez, espaloiak zabalatzea proposatuko da kasu batzutan, neurri 

nahikoa emanaz oinez doan pertsona bat eta gurpil-aulkian doan beste bat modu 

erosoan gurutzatzeko aukera izan dezaten. Edo plataforma bakarreko kalea bihurtzea ere 

proposatuko da, kalearen zabalerak aukerarik ematen ez badu espaloiak modu nahikoan 

zabaltzeko. Galtzadaren mailan kokaturiko oinezkoen pasabideak ere proposatuko dira. 

Baita hiri-altzarien edo seinaleen kokapena aldatzea ere, fatxadaren aldean ibilbideak 

oztoporik izan ez dezan. Elementuak irisgarriak ez direnean, horiek aldatzea ere 

proposatuko da, irisgarritasun irizpideak betetzen dituzten beste batzuengatik. 
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Eraikinak 

Udalaren jabegokoak diren eraikin guztiak sartzen dira Planean. Kanpo geratuko dira, 

ordea: Hondatuta edo hondamen egoeran dauden eraikinak, Udalaren plangintzaren 

arabera desagertzekoak direnak, edo eraldaketa proiekturen bat behintzat jadanik 

badutenak, horietan jasota egongo direlakoan irisgarritasunaren baldintzak. Kasuren 

batean, proiektu horiek aztertuko dira, betetzen dutela ziurtatzeko. Honako helburuak 

izango ditu: 

� Ibilbide alternatiboen beharrik gabeko eraikinetarako sarrerak proposatzea. 

� Barruko ibilbideetan dauden maila aldaketa guztiak konpontzea.. 

� Goiko solairuetara iristeko igogailuak kokatzea. 

� Solairu bakoitzean, gutxienez, komun egokitu bat izatea. 

� Gizonen zein emakumeen komunak egokitzea. 

� Beste administrazioekin konbenioak sustatzea haien eraikinak ere egokitu 

ditzaten. 

� Zabalkunde kanpainak proposatzea eta merkatariei pizgarriak eskaintzea, 

beraien lokalak irisgarriak egin ditzaten. 

 

Garraioa 

Garraioaren atalean, azpiegitura horietako elementu guztiak sartzen dira Planean, izan 

finkoak (markesinak, adibidez) edo mugikorrak (autobusak), beti ere udalaren 

jabegopekoak baldin badira. Era berean, udaleko aparkaleku erreserbatuen analisia ere 

egiten da. Helburuak, honakoak: 

� Geraleku erosoak izatea. 

� Udaleko interesguneen inguruetan aparkaleku erreserbatuak izatea. 

 

Komunikazioa 

Azkenik, komunikazioaren esparruan, aurreko atal guztietan komunikazio irisgarriarekin 

zerikusia duten alderdi guztiak jasoko dira Planean. Hala nola: informazio sistemak, 

herritarren arretarako guneak, seinaleak… beti ere Udalaren menpekoak diren 

esparruetan. Helburua: 

� Zentzumenetako arazoak dituzten pertsonek aukera izatea komunikatzeko, 

informazioa lortzeko eta hirian, eraikinetan eta garraio azpiegituretan orientatu 

ahal izateko. Halaber, espazioak arazoak dituenean, haiek hautemateko 

baliabideak izan ditzatela bermatzea. 
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4.5.- LEHENTASUN-IRIZPIDEAK  

 

Ezinbestekoa da, Plana jasangarria izan dadin, proposaturiko lanen lehentasun-maila 

zehaztea. Halaxe lortuko da Etapa-Plana. 

  

Lehentasunak ezartzerako garaian, dela bide publikoetako esparruetan, dela eraikin 

publikoetan edo jardun behar den elementuen gainean (hots, irisgarritasun planak 

artikulatzen dituen ibilbideen gainean), ondoren garatzen diren irizpideak hartzen dira 

kontuan. 

 

Bi lehentasun maila daude: lehena, ibilbide, eraikin edo garraio sistema bakoitzaren 

interes maila ezartzen duena eta, bigarrena, proposatzen diren jarduketen beharra edo 

presazkotasuna zehatzago aztertzen duena.  

 

Lehentasunen lehenengo maila: interes maila ezartzea.  

Datuak jasotzeko fasean egiten da jadanik lehenengo mailako lehentasunen 

ezarpera, planaren baitan jasoko diren lau esparruetarako. Lehentasun maila honek 

aztergai dugun elementuaren interes maila azaltzen du. Lurraldea, eraikinak eta 

garraio-azpiegiturak sailkatzeko balio du, aldagai xumeenaren arabera, hots: 

erabilera, jende kopurua eta abar. 

 

Lehentasunen bigarren maila: beharra edo presazkotasunaren azterketa.  

Goian ezarritako lehentasunak baloratzen ditugunean kale-tarte bakoitzeko, 

eraikinen sarrera eta gela bakoitzeko zein garraio-azpiegituren elementu 

bakoitzeko, honakoaz jabetzen gara: badirela lan batzuk presazkoak direnak baina 

interes maila txikia duten eraikin edo zonaldeetan eta badirela beste lan batzuk ez 

direnak hain presazkoak baina interes handiko eraikin edo gunetan egin 

beharrekoak direla. 

Orokorrean, lehentasun mailarik altuena ezartzen zaie interes handiko eraikin eta 

zonaldeetan egin beharreko lan presazkoenei. Hala ere, lanetako batzuek utz 

daitezke geroko faseetarako. Gerta baititeke lehentasun maila ez hain handia izatea 

eta ez eragoztea ingurune edo ibilbidearen irisgarritasun maila orokorra. 

 

Inofrmazio horiek biak bateratuz egingo da, hasiera baten, etapa-plana. Lehenik ibilbide, 

eraikin edo lan-ildoen sailkapena egingo da, interes eta presa handiena duten lanak 

planaren baitako lehen urteetan egin daitezen proposatuz. Gero, aldiz, egin beharreko 
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lanen lehentasun mailaren arabera, ibilbide, eraikin edo lan-ildo bakoitza programatuko 

da. 

 

Behin betiko etapa-plana egiteko zera faltako da: burutu beharreko jarduketen balorazio 

ekonomikoa egitea. Izan ere, udalaren diru-baliabideen araberakoa izan beharko baita.  

 

Interes eta presazkotasun maila definitzeko erabiliko diren lehentasunerako irizpideak 

honakoak dira:  
 

 

- Presazkotasuna 

- Mugikortasun arazoak dituzten erabiltzaile kopuru zehatza (adinekoen egoitzak). 

- Arriskuak (zoladura irristakorrak, babesik gabeko maila-aldaketak…). 

- Badira arrisku hainbat edozein herritarrei eragiten dietenak, batik bat 

mugikortasuna murriztua duten pertsonentzat.  

 

- Gizarte-errentagarritasuna 

- Pertsona kopuru handienari onura ekarriko dieten lanak izango dira egiten lehenak.  

 

- Planaren onurak lurralde osoan zehar banatzea 

- Planaren onurak herriko auzo guztietan nabaritu behar dira. Herritarren nahia 

horixe izaten da. Hala izanik, nahiz eta arazorik larri eta presazkoenak 

herriguneetan izan ohi diren (gehienbat alde zaharrak badira), auzo guztietara 

zabaldu behar dira ekimenak. Hala egin ezean, planarekiko atxikimendu herritarra 

txikia izango da, horrek duen eragin kaltegarriarekin. 
 

- Udalaren (edo bestelako erakundeen) ekimen-programa aurrikustea 

- Udalak edo bestelako erakundeek hiriaren berrikuntzarako aurreikusita dituzten lan 

eta ekimenak, jasota dauden programazioan duten lehentasun-maila berberarekin 

jasoko dira Irisgarritasun Planean ere. Halere, lehentasun berezie duenik tartean 

bada, udal arduradunei jakinaraziko zaie lan horiek aurreratzearen beharra. Hala 

eginda, Planean jasotzen diren jarduketetan diru-aurrezpen handiak lortu daitezke, 

berariaz egin beharreko lanak ekidinda. 

 

- Elkarteen edota parte-hartze prozesuetako eskakizunak 

- Herritarren elkarteek edo herriko bestelako erakundeek duten jakituriari garrantzia 

eman behar zaio eta oso kontuan hartzekoa da, herritarren irisgarritasunarekiko 
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ikuspegia adierazten duelako. Gerta daiteke, esparruren batean, Legeak berak 

eskatutako neurriez haratago doazen irizpideak ere eskatzea. 
 

- Ekonomia 

- Noski, udalaren aurrekontuaren arabera, eskuragarri dauden baliabideak ere 

kontuan izango dira jarduketa ezberdinen inguruko erabakiak hartzeko garaian. 

Baita gastu hainbati aurre egiteko unerik egokiena zein izango den ebazterakoan 

ere. Garrantzia handia du horrek. Udaletako aurrekontuak urtez-urtekoak izan ohi 

diren bitartean, plana lau-urterakoa izango delako. Epe ertainerako gastuen 

programaziorako aukera ikusi beharko da lehentasuna ezartzerakoan. 

- Bestalde, inbertsioen koordinazioa eta eraginkortasuna areagotzeko, analisi 

ekonomikoa egin beharko da, bere baitan jasoz aukeran egon daitezkeen diru-

laguntzekin edo beste erakundeek udalerrian egin behar dituzten inbertsioekin. 
 

- Bestelako ondura sozialekiko elkarreraginkortasun hobeak 

- Irisgarritasunaren aitzakiarekin egindako hainbat jarduketek eragin zuzena dute 

udal-jardueraren bestelako eremuekiko ere. Hala nola: udalerriaren biziberritzea, 

ingurumenarena… 

- Garraio-azpiegiturei zehazki dagozkien erabakien ondorioz, auto pribatuen 

erabilera gutxitu daiteke, garriobide kolektiboen onurarako. Horrek kutsaduraren 

txikitzea eta buxamenduen gutxitzea ere badakartza. 

 

- Erabilgarritasuna eta burutzeko erraztasun teknikoa 

- Jarduketa batzuen zailtasun zehatzek edo beharko dituzten proiektuen idazketak 

atzeratu egin ditzake denboran. Proiekturik behar ez duten ekimenak, aldiz, 

lehenago has daitezke. 
 

- Eraikinen erabileraren araberako abagunea 

- Aztergai diren eraikinetako areto eta gelek zein erabilera izango duten jakin behar 

da ezinbestean. Izan ere, eraikinetan hartu beharreko neurriak barruan gertatuko 

diren erabileren menpekoak baitira. 
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4.6.- IRISGARRITASUN-EKIMENEN ERAGINA 

 

Jarraian ikusiko ditugun adibideek adierazten dute zer nolako onurak lortu daitezkeen 

irisgarritasun eta mugikortasun politika egokiak burutzen badira. Horietan, hiriaren 

irisgarritasunean eragin positiboa duten jarduketa eta konponbide hainbat aipatzen dira. 

 

• Kaleen oinezkotzea. Ibilgailuentzako pasabidea itxi eta oinezkoentzat berreskuratzen 

dira kaleak. Hauxe da irisgarritasunaren ikuspegitik arrakasta eta jandartean eraginik 

positiboenak lortzen dituen jarduketa. Batzutan kontrako iritziak izan ohi dira, berehala 

baretzen direnak lanak amaitu ostean, duten arrakastagatik. 

 

• Zabalera handiko espaloi berriak sortzea. Gutxienik 2 metro zabal diren espaloiez ari 

gara. Hiritartzen diren gune berrietan halakoxeak izan ohi dira, araudiak behartuta. 

 

• Zuhaitzen txorkoak babestea, estalki egokiekin, ikusmen arazoak diztuen pertsonek 

arazorik izan ez dezaten. 

 

• Trafiko eta oinezkoen dentsitate handia den guneetan soinudun semaforoak jartzea. 

Pertsona itsuek, hala, errazago izan ohi dute galtzada gurutzatzea. Zabaldua da 

ikusmen arazoak dituztenen artean, urrutiko mandotxo bat poltsikoan eramatea. 

Semaforo batetara hurbiltzean, mandoari eragin eta semaforoak, oinezkoentzat berde 

jartzean, soinua aterako du, nondik gurutzatu behar duten adieraziz. Halako mando 

baten bitartez aktibatzen ez denean ez du soinurik egiten semaforoak, gehiegizko 

zaratak sahiestuz.  

 

• Oinezkoentzako ibi irisgarriak eraikitzea. Espaloiaren mailatik altzadaren mailara jaitsi 

ahal izateko malda egokiak dituzten ibiak behar dituzte gurpil-aulkian doazenek. 

Halaber, zoladuran textura eta kolore aldaketak behar dituzte ibietan ikusmen arazoak 

dituzten pertsonek. Bereziki aipatu beharrekoa da inguruan aparkalekuak dituzten ibiak, 

izan hauek lerroan aparkatzekoak ala baterian. Kasu horietan ezinbestekoa da espaloia 

galtzadan barneratzea, oinezkoek autorik datorren ala ez modu seguruan ikusi ahal 

dezaten. 

 

• Beste aukera bat da galtzada izatea espaloiaren maialararte igotzen dena. Galtzada 

goratua deritzo oinezkoen pasabide mota honi. Ibilgailuei derrigortzen zaie gora eta 

behera egitea, oinezkoek malda aldaketarik pairatzen ez dutelarik ibilbidearen eta 

pasabidearen artean. Egokienak dira hauek oinezkoen joan-etorria handiena den 

kasuetan. 

Elgoibarko Irisgarritasun Plana Eguneratzea (2018)

1. Liburua: ALDERDI OROKORRAK 49



  

 

 

 

 

• Obrak dauden kasuan, babes eta seinaleztapen egokia jartzea: hesiak, aldamioak 

eta abar egokiak izatea, normalean arazoa suposatzen baitute. 

  

• Irekiera automatikoa duten ateak jartzea eraikin publikoetan. Pertsona ororen 

irisgarritasuna bermatzeko konponbiderik egokiena dira.  

 

• Eraikinetako seinaleak egokiak izatea, ikusmen edo entzumen arazoak dituzten 

pertsonak modu egokian aritu daitezen. 

 

• Komunak egokitzea eraikin publikoetan, mugikorasuna murriztua duten pertsonek 

modu egokian erabili ahal ditzaten. 

 

• Suteen kontrako babes neurri egokien sistema jartzea eraikin publikoetan. 

 

• Mugikortasuna murriztua duten pertsonentzat aparkaleku erreserbatuak kokatzea, 

eraikin publikoetarako sarreren inguruetan. 

 

• Eraikinen barrukalde zein kanpokaldeko seinaleak egokiak izatea, kasu guztietan. 

 

• Maila-aldaketak gainditu ahal izateko arrapala egokiak edo igogailu irisgarriak 

jartzea.  
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4.7.- PERTSONA ORORENTZAKO PLANTEAMENDUA 

Esan dugu irisgarritasuna ingurunearen ezaugarri bat dela, tokian bizi edo bisita egiten 

duten herritar orori eragiten diona, eta ez soilik eragin zuzena pairatzen duten kolektibo 

zehatzei. Esan dezakegu irisgarritasuna beharrezkoa dela pertsona askorentzat, baina 

guztientzat ere izan daitekeela. 

 

Baina hiriek badituzte bestelako arazo ugari eta konplexu hainbat. Horiek denak ere 

kontuan izan beharrekoak dira zorroztasunez helduko bazaie irisgarritasunaren eta 

mugikortasunaren arazoei. Beharrezkoa da, hortaz, egindako lanak osatzea, benetan 

erabilgarri egingo dituen plangintza orokor baten baitan integratuz. Bertako esperientzia 

horietatik bezala, kanpoan egindako beste hainbatetik ikasi dezakegu helburu hobeak 

lortzeko bidean. Hainbeste urtetako lanak, ezinbestean, ekarpen esanguratsuak egin 

izatea ekarri behar baitu. 

 

Daukagun ingurune hiritartuak herritargoaren jarreren gain eragina du, oztopoak 

daudelako. Herritarren zati bati egoera onartezinak ere suposatzen dizkio. Hori 

eraldatzeko, modu integratuan, zera beharko da egin: 

 

- Oztoporik gabeko geroaldia proiektatu eta definitzea. 

- Daukagun ingurune hiritartua egokitzea, dauden oztopoak kentzeko. 

  

Ingurune integratuak zera esan nahi du: oztopoak kentzeko lanak modu elkartu eta 

armonikoan burutu direla, aldi berean, ekipamenduak, kanpoko espazioak, garraiobideak 

eta komunikazio sistemetan. Azken baten, horretxek bermatuko du batetik bestera lan 

handirik gabe mugitzeko eta espazio zein zerbitzuetara erosotasunez iristeko aukera 

izatea. 

 

Ez da gomendagarria irisgarriak ez diren kaleetan eraikin irisgarriak egotea, edo horietara 

iristeko dauden garraiobideak egokituak ez izatea. Halaber, sahiestu beharrekoak dira 

jarraiak ez diren ibilbideak ere. Kasu horietan guztietan, zerbitzu edo ekipamendu horien 

erabilera urriagoa da, behintzat, pertsona-mota zehatz batzuentzat, haientzat, espresuki, 

eginak zirenean lanak. 

 

Helburu bi horiekin betetzeko asmoz idatzi da honako Irisgarritasun Plan hau. Hiriak gaur 

egun duen irisgarritasun mailaren azterketa izan da oinarrian, dela errealitate fisikoa 

berarena, dela ezagutza, kontzientzia eta lehentasun mailarena ere. 
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5.- ERABILITAKO METODOLOGIA 

 

Behin Irisgarritasun Plana burutzea erabakita dagoenean egin beharreko lehenengo lana 

zera da: hiriak une horretan duen irisgarritasun maila ezagutzea bide publikoei, udal 

eraikinei, garraio azpiegiturei eta komunikazio sistemei dagozkien esparruetan.. 

 

 

1 ANALISIA ETA PLANGINTZA 
 

2 DATU-BILKETA 
 

3 EGOERAREN DIAGNOSTIKOA 
 

4 JARDUKETEN DEFINIZIOA 
 

5 IDAZKETA ETA AURKEZPENA 
 
Horretarako, aurretiaz izan daitekeen informazio guztia aztertu ondoren, hirian zehar 

landa-lan zorrotza egin behar da. Lan horretan aurkituko baitira, izan ere, dauden 

oztopoak eta lekuan bertan ikusiko baitira oztopo horiek kentzeko dauden aukera 

ezberdinak. Horretarako, hiriaren egitura, baldintza geografikoak, bide-sarea, 

ekipamenduak, garraio-sistemak, hiri-altzariak, informazioa eta sainalizazioaren inguruko 

baldintzak aztertzen dira. 

 

Jarraian, landa-lanean aurkitutako arazoak baloratzen dira eta konponbide posibleak 

proposatzen, beti ere kontuan izanik beraien bideragarritasuna eta inguru osoari ahalik 

eta erantzun integratu, koherente eta armonikoena eskainiz. 

  

Behin aurkitutako arazoen garrantzia baloratuta eta lehentasunak aztertuta, beraien 

konponbide edo hobekuntzarako proposamenak egoten dira, dagozkien balorazio 

ekonomikoekin.  

 

Etapakako Plana egiteko berriro aztertzen dira proposaturiko jarduketak, modu 

bateratuan. Hala jaiotzen da Irisgarritasun Planaren baitako Ekimen-Planaren lehenengo 

proposamena, bertan jasoz bide publikoetako, eraikinetako garraio-azpiegituretako eta 
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komunikazio esparruetako lau-urteko plana. Plana bideragarria izan dadin, lehentasunak 

jaso behar ditu bere baitan, etapa ezberdinetan banatuz burutu beharreko lanak. 

 

Lehenengo proposamen horrek kostuen estimazio bat egiten du, orokorra. Horrek aukera 

ematen du emaitza gisa ateratzen denaren berrikusketa egitekoa, nolabait ere, 

aurrekontuen oreka bilatu eta lehentasunen zerrenda argiago bat erdiesteko.  

 

Honakoak dira lehentasunak ezartzerako garaian kontutan izaten diren irizpideak. Horien 

ondorioz garatuko dira ibilbide, eraikin, garraio-azpiegitura eta komunikazio sistema 

lehenetsiak (ikus “Lehentasunerako Irizpideak” atala): 

1. Eraikin esanguratsuen inguruneak.  

2. Zonalde bakoitzak aurretiaz duen irisgarritasun maila. 

3. Garraio publikoaren eragin-esparruak. 

4. Aurrikusitako inbertsioen programa. 

 

Plana egikaritzean, lehentasunezko ibilbideek oinarrizko sare irisgarria osatuko dute, 

herriko kale eta gune garrantzitsu eta interesagarrienak lotuz. Ordea, gerta daiteke, 

herritarren batek berariaz eskatzen duelako-edo, ibilbide zehatz batzuen gain jardun 

beharra, ekimen-planetik kanpo geratu den arren. Halako kasuak, beharra agerikoa 

dutelako eta presazkoak direlako, egokitu egin beharko dira, nahiz eta ekimen-planetik 

kanpo izan.  

 

Ulertu behar dena zera da: planaren emaitza gisa ateratako jarduketak udalaren epe 

luzerako plangintzaren baitan jasota gera daitezkeela, berariazko kostua gutxituz. Hala, 

kaleren baten, adibidez, zoladura aldatu behar bada, lan horiek probestu daitezke 

irisgarritasuna ere hobetzeko, planean ezarritako irizpideak jarraotuz. Gauza bera 

mantenu-lanak egingo diren guneetan. Horrela, planaren baitako kostuak eta epeak ere 

murritzagoak izango dira, berariaz arituta baino. 
 

Irisgarritasun Planaren azterketa-eremua eraikitako hiria denez (dela espazio 

publikoetan, dela eraikinetan ere), ponarri gisa hartu diren baldintza teknikoak dira Eusko 

Jaurlaritzaren 68/2000 Dekretuaren V. Eranskinean jasotakoak.Halaber, Estatuko 

VIV/561/2010 Agindua eta 173/2010 Erret-Dekretua ere izan dira kontutan, biek eragiten 

baitiete obra berriei eta birgaitze obrei ere, dela espazio publikoetan (lehenak) edo 

eraikinetan (bigarrenak). 
 

Irizpide orokor gisa, Plana idazterako garaian, zera hartu da espazio edo zerbitzu 

irisgarritzat: 68/2000 Dekretuko Eranskinetako baldintza teknikoak betetzen dituena. 
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Halaber, goian aipaturiko Estatuko araudiak ere hartu dira haintzat, euskal araudiak diona 

baino irizpide zorrotzagoak ezartzen dituen kasutan. 
 

Aldiz, erabilgarri gisa kontsideratu dira, goiko irizpide horiek bete ez arren, mugikortasun 

murriztua duen pertsona batek modu autonomoan erabili ditzakeen espazio edo 

zerbitzuak. Erabilgarritasun irizpide horiek dira 68/2000 Dekretuaren V. Eranskineko 3.2 

artikuluan jasota daudenak. 
 

Aztertzen ari garen elementuak erabilgarritasun irizpideak ere betetzen ez dituenean, ez 

dela irisgarria esango dugu. 

  

Kasu batzutan, ordea, indarrean dauden araudi ezberdinek ez dute erabat finakzten 

teknikoki zein betebehar izan behar dituen espazio edo zerbitzu batek irisgarri izateko. 

Hala gertatu ohi da, batik bat, eskaintzen diren zerbitzuetako komunikazio gaietan, gerta 

daitekeelako araudia argitaratu ondoren aurrerapen teknologikoak gertatu izana, 

orokortuz pertsona orok erabiltzeko moduko zerbitzuak ematea. Halakotan, gure 

eskarmentua hartzen dugu oinarri proposamenak egiterako garaian. Lanean 

daramatzagun urteetan gaitasunak murriztuak dituztenen elkarte ezberdinekin 

harremanak izan ditugunez, beraien ikuspegiak jaso eta idatzi izan ditugu Irisgarritasun 

Planetan. 

 

Datozen orrialdeetan, aipaturiko esparru bakoitza aztertzerako garaian erabili ohi dugun 

metodologia azalduko dugu. 
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5.1.- HIRIGINTZA 

 

Behin aztertu beharreko eremuaren definizioa egin denean (udaleko teknikarien 

lehentasunak eta irizpideak oinarri hartuta egin ohi duguna), bide publikoen analisia 

burutzen dugu. Hala, ibilbideak zein elementu urbanoak aztertzen ditugu espazio 

publikoetan. Haien irisgarritasun maila ikusita, eraldaketa eta hobekuntza proposamenak 

egiten ditugu, horien balorazio ekonomikoa ere eginez, batik bat ibilbide lehenetsien 

kasuetan.  

 

Honako informazioa jasotzen da, fitxen eta planuen oinarrian: 

• Espaloi estuak, 1,80 metro baino zabalera txikiagokoak 

• Espaloirik gabeko eremuak 

• Dauden plataforma bakarrak 

• Bideak 

• Urbanizatu gabeko tarteak 

• Malden ikerketa 

• Oinezko pasabide irisgarriak eta erabilgarriak 

• Oinezko pasabideen gabeziak 

• Arriskuguneak, kokapen edo diseinuagatik arriskua dakarten hiri-altzariak 

• Zoladuren tipologia eta egoera 

• Seinaleztapena 

• Hiri-elementuak 

• Hiri-altzariak 

• Txorkoen babesak 

• Soinudun semaforoak 

• Eskudelen gabeziak 

• Obrak eta bestelako elementuak 

 

Kale-tarte bat irisgarria den ala ez ikusteko honakoak aztertuko dira: espaloiaren 

ezaugarriak (zabalera, tipologia, zoladura), maldak eta hiri-altzarien diseinua eta 

kokapena.  

 

Jarduketa-proposamenak egiten direnean ondorio hauek izan ditzakete: espaloiak 

zabaltzea (ala eraikitzea, ez daudenean), hiri-altzariak lekuz aldatzea, kaleen 

urbanizazioa edo kaleak plataforma bakar bihurtzea. 
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Proposamen horiek guztiak prezioen datu-

basearekin, berariaz sortuta daukagun hiri-

inguruneen egokitzapenerako prezioen 

datu-basearekin, gurutzatzen dira. Hala, 

kale-tarte bakoitzaren egokitzapenerako 

aurrekontua lortzen dugu eta, horien 

oinarrian, lehenetsi diren ibilbilbide guztien 

egokitzapenerako aurrekontu orokorrak ere 

lortzen dira. Hala burutzen da bide 

publokoetako ekimen-planarentzako 

aurrekontua. 

 

Ondoren, lortu diren emaitzak aztertzen 

dira, begirada orokorrarekin. Orduan, 

kostuak jada ezagututa, lehenetsitako kale-

tarteen birdefinizio bat burutzen da, aukera 

emanten duena, dauden baliabideen 

oinarrian, lau urteko planaren baitan jasoko 

diren kale-tarte zehatzak definitzeko. Plan 

horren baitan jaso gabe gertazen diren 

tarteak, planaren ondorengo faseetan 

burutzeko geratzen dira.  
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5.2.- ERAIKINAK 

 

Udalaren jabegokoak diren eraikinak aztertzen dira, gaur egun duten irisgarritasun 

mailaren diagnostikoa egiten zaielarik. Ondoren, kasu bakoitzerako proposamenak egiten 

dira, berariaz. Proposamen horiek ekonomikoki baloratzen dira. Analisi horren guztiaren 

ondorioz, eraikin bakoitzerako proposamen zehatza lortzen da, bertan proposaturiko 

jarduketen aurrekontu propioarekin. 

 

Irizpide orokor gisa zera hartzen da: proposaturiko jarduketa guztien ondorioz, eraikina 

irisgarri bihurtzea. Hala, eraikinean egin beharreko egokitzapenak eraikina beraren 

osotasunean egin beharrekoak direla, zatikako lanak saihestuz. 

 

Udaleko teknikariek aztergai diren eraikinetako planoak ematen dizkigutenean hasten da 

analisi honen guztiaren prozesua. Ondorioz, eraikin bakoitzerako, txosten tekniko bat 

sortzen da, honako informazioa jasotzen duena: 
A. Diagnostikoa eta egungo egoeraren balorazioa 
B. Konponbiderako proposamenak 
C. Proposatu diren konponbideen balorazio ekonomikoa 

 

Datu horiek guztiak eraikinen ikuskaritzarako fitxetan biltzen dira. Fitxa hori eraikinaren 

eremu edo esparru desberdinen arabera dago banatua. Hala, esparru horietako 

bakoitzaren baitan dauden kategoriak aztertzen dira, aplikagarri den araudiaren 

araberako parametro guztiak jasoz. 
 

1. KANPOKALDEA: Eraikinaren baitako espazioa den arren, kanpokaldean dagoena 
da, bide publikoen eta eraikinerako sarreraren artean dagoena.  

 

Esparruak Kategoriak 

1.1. Sarrera nagusia - beste sarrerak 1.1.1. Ibilbidea  

 1.1.2. Kanpoko atea 

1.2. Kanpoko espazioak 1.2.1. Ibilbidea 

 1.2.2. Aparkaleku erreserbatua 

 1.2.3. Harmailak 

 1.2.4. Kirol-pista 

 1.2.5. Igerilekua 
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2. ERAIKINERAKO SARRERA: Atal honetan aztertzen da eraikinaren barrukalderako 
sarrera. Kasu batzutan, zuzenean gertatuko da kaletik. Besteetan, aldiz, goian 
aipaturiko kanpokaldeko espazioetatik. 

Esparruak Kategoriak 

2.1. Ate nagusia / bestelako ateak 2.1.1. Ibilbidea 

 2.1.2. Atea 

 

3. ERAIKINAREN BARRUKALDEA: Hemen aztertzen dira eraikinaren barruko ibilbide 
guztiak eta baita gelak ere, nahiz eta batzuk erabilera publikorik ez izan. 

Esparruak Kategoriak 

3.1. Harrera 3.1.    Harrera 

3.2. Ibilbide horizontala 3.2.    Ibilbidea 

3.3. Ibilbide bertikala 3.3.1. Igogailua 

 3.3.2. Eskailera 

 3.3.3. Arrapala 

 3.3.4. Atea 

3.4. Gelak eta aretoak 3.4.1. Erabilera komuneko gela 

3.5. Komunak 3.5.1. Komun egokitua 

 3.5.2. Egokitu gabeko komuna 

3.6. Aldagelak eta dutxak 3.6.1. Aldagela egokitua 

 

Ikuskaritzako fitxan jasotako datuekin, plano gainean marraztutako eraberrtze-

proposamenak egiten dira eta, horien oinarrian, egin beharreko lanak zehazten. 

Txostenetan, esparru eta kategoria bakoitzerako deskribapenak jasotzen dira, 

proposamen zehatzekin batera, irisgarritasunarekin harremana duen edozein gai ikusten 

delarik ere.  

 

Proposamen horiek guztiak prezioen datu-basearekin gurutzatu eta eraikinaren 

egokitzapenerako aurrekontua lortzen da. Lanaren emaitza osoa eraikin bakoitzaren 

txostenean jasotzen da. 
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5.3.- GARRAIOA 

 

Garraio-azpiegituren analisiaren baitan honakoak jasotzen dira: garraiobide publikoak 

zerbitzatzen dituzten elementu finkoak, hala nola, markesinak eta geralekuen seinale 

bertikalak. Horien kokapena eta diseinua aztertzen dira eta egokitzapenerako behar 

dituzten lanak proposatzen. Halaber, aparkaleku erreserbatuen kokapena eta diseinua 

aztertzen dira, erabilera publikoa dutenean. Herrian zehar kokatzen diren lekuen inguruko 

azterketa eta proposamenak ere egiten dira. 

 

Udalak bere jabegokoak dituen bestelako garraio-azpiegiturak dauden kasuetan, horiek 

ere eztertzen dira, adibidez, udalaren baitako autobus zerbitzuetako ibilgailuak. Kasu 

horietan, ibilgailuetarako sarreraz gain, barruan dauden elkarrekintzarako sistemak ere 

aztertzen dira. 

 

Hasteko, azpiegitura horietako guztietako elementuen datuak biltzen dira. Datu horiek, 

berariaz sorturiko fitxen bidez biltzen dira. 

 

Aztertu diren elementuak, irisgarritasun araudiak ezertzen dituen alderdi guztien gain 

aztertzen dira, kokapenari, seinaleztapenari eta jasotzen duten informazioari 

dagokionean. Kasu batzutan, araudia lausoa denetan, Pertsona Ororentzako Diseinuaren 

irizpideak ere izaten dira kontuan. 

 

Azkenik, analisi hori paperera eramaten da, txosten moduan, Irisgarritasun Planaren 

baitako Garraio-sistemei dagokion liburukian jasoz proposamen oro. 

 

 

5.4.- KOMUNIKAZIOA 

 

Azkenik, komunikazioaren gaia dago. Ez da esparru independente bat, gainerakoetan 

(bide publikoetan, eraikinetan eta garraioan) zeharka agertzen dena baizik. Hala, esparru 

bakoitzeko analisia egiten denean kontutan izaten dira: seinaleztapen grafiko eta 

akustikoa bide publikoetan zein eraikinetan eta autobus geltokietan. Analisi horren 

ondorioz proposatzen diren hobekuntzak dagokion esparruan biltzen dira, helburu 

bakarrarekin: esparru horretarako egiten diren proposamenak osoak izan daitezela 

(dagozkien komunikazio lanak ere beraietan jasoz). Halere, berariazko liburuki bat ere 

egiten da, komunikazioaren arazoari ikuspegi propio bat edukitzeko aukera emanez. 
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6.- TRESNAK 

 

Irisgarritasun Plana idazteko garaian tresna desberdinak erabili dira, aplikazio 

informatikoetatik hasi eta datu-bilketarako fitxa zehatzetaraino. Metodologian deskribatu 

den moduan, Irisgarritasun Plana idazterako prozesuan profesional eta teknikari 

ezberdinek hartu dute parte eta, gainera, baliabide tekniko eta material anizkunak erabili 

dira, gehiengoa lan honetarako berariaz sortuak izan direlarik. 

 

Jarraian adieraziko dira erabilitako tresna horiek guztiak zeintzuk izan diren, hasi 

informatika softweretik eta analisirako fitxak, kartografia eta prezioen kalkulurako 

erabilitako datu-baseak arte: 

 

Softwarea 
 

� “TRAMOS” Datu-basea: Microsoften Access programan oinarritua, bide publikoetan 

jasotako datuak biltzeko erabiltzen da. Bertatik sortzen dira azken txostenak.  
 

�  “ZONAS LIBRES” Datu-basea: Microsoften Access programan oinarritua, gune 

libreetan (parkeak, plazak, lorategiak eta abar) jasotako datuak biltzeko erabiltzen da. 

Bertatik sortzen dira azken txostenak. 

 

� “EDIFICIOS” Datu-basea: Microsoften Access programan oinarritua, udal eraikinetan 

jasotako datuak biltzeko erabiltzen da. Bertatik sortzen dira azken txostenak. 

 

�  “PARADAS DE BUS” Datu-basea: Microsoften Access programan oinarritua, autobus 

geltokietan jasotako datuak biltzeko erabiltzen da. Bertatik sortzen dira azken 

txostenak. 

 

� “APARCAMIENTOS RESERVADOS” Datu-basea: Microsoften Access programan 

oinarritua, aparkaleku erreserbatuetan jasotako datuak biltzeko erabiltzen da. Bertatik 

sortzen dira azken txostenak. 

 

Datu-bilketarako fitxak 
 

� Bide publikoetako datuak biltzeko fitxa: kale-tarte bakoitzeko datu orokorrak biltzeko 

erabiltzen dira. Gainera, bertan jasotzen dira hiri-altzariei buruzko informazioak 

(kokapenari zein diseinuari buruzkoak). Halaber, oinezkoen ibilbideen inguruko 

informazioa ere bertan jasotzen da. Fitxa taldeak berak sortua da.  
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� Gune libreetako datuak biltzeko fitxa: gune libre bakoitzeko (parkeak, plazak, 

lorategiak eta abar) datu orokorrak biltzeko erabiltzen dira. Gainera, bertan jasotzen 

dira hiri-altzariei buruzko informazioak (kokapenari zein diseinuari buruzkoak). 

Halaber, oinezkoen ibilbideen inguruko informazioa ere bertan jasotzen da. Fitxa 

taldeak berak sortua da.  

 

� Bide publikoetako elementuen erreferentzia-fitxa: hiri-altzariek dituzten baldintzak 

jasotzeko (bai kokapenari, bai diseinuari dagokionean) pentsatutako fitxa da. Bide 

publikoetan aurkitu diren elementuen gainean proposatu beharreko neurriak hartzen 

laguntzeko balio du. Fitxa taldeak berak sortua da. 
 

� Eraikinetako datuak jasotzeko fitxa: batetik, eraikinetako elementuek bete beharreko 

neurrien erreferentzia izateko eta, bestetik, eraikin bakoitzaren datu zehatzak 

jasotzeko erabiltzen den fitxa bat da. Fitxa bera taldeak sortutakoa da. 
 

� Autobus geltokien azterketarako fitxa: autobus geltoki bakoitzak dituen ezaugarriak 

jasotzen dituen fitxa da, bai markesina duten geltokiena, baita bestelakoena ere. Fitxa 

taldeak berak sortua da. 
 

� Aparkaleku erreserbatuen azterketarako fitxa: aparkaleku erreserbatu bakoitzak 

dituen ezaugarriak jasotzen dituen fitxa da, lerroan zein baterian kokatzen direnak. 

Fitxa taldeak berak sortua da. 

 

Kartografia eta planoak 
 

� Udaleko teknikariek eskainitako kartografia digitala erabili da lan honetarako.  
 

� Eraikinen analisirako, udaleko teknikariek eskainitako udal-eraikinen planoak erabili 

dira. Kasu batzuetan digitalak, bestetan paperean eta batzuetan planorik gabe ere 

egin behar izan dira lanak. 
 

� Plana idazterako garaian, planoak eta informazio grafikoa tratatzeko honako 

programa informatikoak erabili dira: Autocad 2009 eta Mapinfo 7.5 GISa. 
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Prezioen datu-baseak 
 

Irisgarritasun gaien inguruko lanetarako espezifikoki sorturiko prezioen datu-baserik ez 

dago. Hori dela eta, erabili direnak taldeak berak sortutakoak dira, bestelako 

erreferentzietan oinarrituak gehienetan, eta eskarmentuak adierazitako irizpideetan 

oinarrituak besteetan. Merkatuan diren arkitektura eta hirigintzako prezioen datu-base 

hainbat ere kontsultatu dira, bestelako datu-baseekin horien kontrastea ere egin delarik, 

hala nola: Bartzelonako PROA SOLUTIONSenak eta Madrilgo FUNDOSA 

ACCESIBILIDADenak.  
 

Edonola ere, aurrekontuak egiteko erabili diren prezioen datu-baseak nahikoa erkatuak 

eta kontrastatuak izan dira, haien helburua ahalik eta modu egokienean bete ahal 

izateko. Hona erabilitakoen zerrenda: 
  

� Ingurune urbanoen egokitzapenerako prezioen datu-basea: prezioen datu-base hau 

egiteko erreferentzia gisa erabili da Eusko Jaurlaritzak 2008an argitaraturiko “Base de 

Precios de Edificación y Urbanización” delakoa. 
 

� Eraikinen egokitzapenerako prezioen datu-basea: hemen jasotako prezioen oinarrian 

dago Kataluniako Toki Administrazioaren Zuzendaritza Orokorrak, bere astekarian 

(QUADERNS, 24. zenbakia) argitaratutakoa. Bertan, udal ekipamenduetan oztopo 

arkitektonikoak saihesteko balorazioak agertzen dira, gutxi gora-beherakoak badira 

ere. Horien eguneraketa eta eskarmentuak erakutsitako doiketak aplikatu zaizkio 

prezioen datu-baseari. 
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7.- ADIERAZLEAK ETA PLANAREN JARRAIPENA 

 

Plan edo Programa orok behar du jarraipen egoki bat izan azken helburua erdiesteko. 

Hala, beraien garapena egokia izaten ari dela berresteko eta, bide batez, helburuaren 

norabidea galdu ez dela frogatzeko, Planaren indarraldian zuzenketak sartzeko eta 

estrategiak berriro bideratzeko aukera ematen du jarraipenak. 

 

Horretarako, gure helburu nagusia da ELGOIBARko Irisgarritasun Planaren eguneratzea 

osatzen duen dokumentu hau tresna bat izatea, udaleko teknikariak ia egunero 

erabiltzekoa. Hala, liburuki bakoitzean jasotako txostenetan aurkezten diren ekimenak, 

Ekimen-plana osatzen dutenak, bi modutara burutu daitezke: 

 

- Planaren zati bat (edo batzuk) berariaz programatzen direnean, irisgarritasuna 

hobetzeko ekimen zehatz gisa. Hala egin ohi dira ekimen zehatza estrategikoa 

delako udal-plangintzaren baitan. Kasu horretan, egin beharreko lanak (eta lan 

horiek eskatuko dituzten baliabideak) definitzeko balio dute liburukietako 

txostenek. Alegia, Planaren baitan, Fase ezberdinetan eta aztergai izan diren 

esparru bakoitzeko, jaso diren txostenetara jo eta han jasotakoak helburu hartuta 

burutuko lirateke lanak. 

 

- Aldiz, eskarmentuak diosku, ohikoagoak izaten direla bestelako ekimenak, 

irisgarritasuna zuzenean helburu ez dutenak, baina egunerokoan udaletan 

burutzen direnak. Gure asmoa da entregatu den materiala egunerokotasun 

horretan erabilgarri izango den tresna bilakatzea, edozein delarik ere udala 

burutzera doan lan edo obren helburua. Hala, edozein izanik ere ekimen publiko 

baten helburua, kontua litzateke lan horiek burutuko diren esparrurako Plan 

honetan jaso diren ekimen zehatzak ere barneratzea. Horrek, poliki-poliki, 

planaren helburuak lortzen lagunduko luke. Uste dugu azken dokumentuari eman 

diogun formatuak erraz egiten duela esparru zehatz batetarako proposatzen diren 

lanak identifikatzea. Hala, edozein esparrutan egin beharreko edozein lanen 

baitan, irisgarritasun planean jasotakoak txertatuta, errazago izango da azken 

helburua bera lortzen ere. 

  

Noski, burutzen goazen ekimenen jarraipen egokia eskatzen du aipaturiko bi prozedura 

horietako edozeinek ere, bikoiztasunak ekidingo baditugu eta esku-hartzeen lehentasun 

maila eguneratuta mantendu nahi badugu, aldakorra den gure errealitatearen aurrean. 
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Horregatik guztiagatik, udaleko baliabide tekniko eta pertsonalen arabera, koordinazio 

egoki bat aurkitu beharko da Planaren jarraipenerako sistema egoki bat ezartzeko 

(helburuak, metodoa, arduradunak, adierazleak eta abar ezarriz). Udalak, bere 

baliabideekin, heldu ezingo dion sistema handiegi bat ezartzea bat ere ez ezartzea 

bezain zentzugabea litzateke. 

 

ELGOIBARko Irisgarritasun Planaren Eguneratze (2017) honetan sagidan aurkeztuko 

ditugun adierazleak ezartzeko proposamena luzatzen diogu udalari. Horiek, Planaren 

denboran zeharreko garapena neurtzeaz gain, jarraipen egoki bat egiteko aukera ere 

emango luketela uste dugu. 

  

Irisgarritasun Planaren jarraipenerako adierazleak ezartzeko garaian ahalik eta eredu 

garbiena proposatze aldera, bloke ezberdinetan banatu dira adierazle horiek. Zehazki, 

Irisgarritasuna sustatzeko Legeak jasotzen dituen esparru edo blokeetan, hots: Bide 

Publikoak (Hirigintza), Udal Eraikinak, garraio azpiegiturak eta komunikazio gaiak. 

 

Hurrengo orrialdeetan adierazi dira proposatutako adierazleak. Udalaren lana izango da, 

beraien erabilgarritasuna bermatzeko barne prozedurak zehaztea, bai baliabide 

materialen aldetik, baita baliabide pertsonalen aldetik ere. 

 

 

HIRIGINTZA 

HELBURU OROKORRA: Hiriko espazio guztiak pertsona ororentzat 

irisgarriak izan daitezen lortzea 

HELBURU 

ESPEZIFIKOA 

EKIMENAK ADIERAZLEAK 

1. Hirigintzako 

agente ezberdinei 

oztopoak kentzeari 

buruzko informazioa, 

orientabidea eta 

aholkularitza 

ematea. 

 

1.1 Irisgarritasun araudiarekin 

diptikoak egitea 

1.1.1.- Egindako diptiko 

kopurua 

 

1.1.2.- Emandako diptiko 

kopurua 

1.2 Irisgarritasun gaietan 

egindako praktika egokien 

txostena egitea 

1.2.1.- Emandako 

txosten kopurua 

2. Oinezkoen sarean 

irisgarritasunaren 

egokitasuna 

sustatzea 

2.1 Bide publikoetako zoladuren 

egoera hobetzea 

2.1.1.- Zoladurak hobetzen 

egindako lanen kopurua, 

bide publikoetan. 
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2.2 Zonalde libreetako 

zoladuren egoera hobetzea 

2.2.1.- Zoladurak hobetzen 

egindako lanen kopurua, 

bide publikoetan. 

2.3 Oinezkoen pasabide irisgarri 

berriak ezartzea behar diren 

lekuetan 

2.3.1.- Ezarritako pasabide 

irisgarri berrien kopurua 

 

2.4 Irisgarritasun araudiaren 

baitan, dauden oinezkoen 

pasabideak eraberritzea 

 

2.4.1.- Eraberritutako 

oinezkoen pasabide 

kopurua 

 

2.5 Bide publikoetako oinezkoen 

ibilbideak ezartzea, beharrezko 

diren lekuetan 

2.5.1.- Bide publikoetan 

ezarritako oinezko ibilbide 

berrien kopurua 

2.6 Zonalde libreetako 

oinezkoen ibilbideak ezartzea, 

beharrezko diren lekuetan 

2.6.1.- Zonalde libreetan 

ezarritako oinezko ibilbide 

berrien kopurua 

 

2.7 Hiri-altzariak antolatzea 

oinazkoen ibilbideak egokiak 

izan daitezen 

 

2.7.1.- Burututako ekimen 

kopurua 

 

2.8 Urrutiko aginte bidez piztuko 

diren semaforo soinudunak 

jartzea 

2.8.1.- Jarritako semaforo 

soinudunen kopurua 

3. Irisgarritasuna 

hobetzea espazio 

publikoan dauden 

elementu guztien 

diseinuaren bitartez 

 

3.1 Ibilbide berrietan 

irisgarritasun araudia betetzea 

eta zaharrak egokitzea 

eraberritzen doazen heinean 

3.1.1.-Sortutako oinezkoen 

ibilbide irisgarri berrien 

kopurua. 

 

3.1.2.- Ibilbide zharretan 

egindako egokitze-lanen 

kopurua 

 

 

3.2 Oinezkoen eta ibilgailuen 

arteko elkarkidetza egokia 

bermatzeko aukeren analisia 

egitea mugikortasuna 

bermatzeko  

3.2.1.-Burututako 

ekimenen kopurua 
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3.3 Araudiaren araberako 

eskudelak jartzen joatea 

arrapaletan, eskaileretan eta 

maldetan 

 

3.3.1.- Jarritako eskudelen 

kopurua 

3.3.2.- Jarritako baranden 

kopurua 

3.4 Egoki denean, bide 

publioetako arrapaletako malda 

hobetzea 

3.4.1.- Arrapaletako 

maldak hobetzen egindako 

lanen kopurua 

3.5 Bide publiko zein zonalde 

libreetan atsedenerako eserleku 

egokituak jartzea  

 

3.5.1.- Atsedenerako 

lekuen kopurua 

3.5.2.- Jarritako eserleku 

egokituen kopurua 

 

4. Seinale irisgarrien 

erabilera sustatzea 

eta obrak modu 

egokian 

seinaleztatzea 

4.1 Kaleetako seinaleak irisgarri 

izan daitezten lan egitea, 

progresiboki 

 

4.1.1.- Irisgarriak diren 

jarritasko seinale kopurua 

 

4.2 Udal-lanen seinaleztapena 

egokia izan dadin jarraipena 

egitea 

 

4.2.1.- Modu egokian 

seinaleztatu diren udal-

lanen kopurua 

 

4.3 Obra pribatuen 

seinaleztapena egokia izan 

dadin jarraipena egitea  

 

4.3.1.- Obra pribatuen 

jarraipena egiteko 

buruturiko bisita kopurua 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES INDICADORES ÓRGANOS RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elgoibarko Irisgarritasun Plana Eguneratzea (2018)

66 1. Liburua: ALDERDI OROKORRAK



 

 
 

ERAIKINAK 

HELBURU OROKORRA: Udal-eraikin guztiak pertsona ororentzat irisgarriak 

izan daitezen lortzea 

HELBURU 

ESPEZIFIKOA 

EKIMENAK ADIERAZLEAK 

1. Diseinu irisgarria 

erabiltzea udalaren 

jabegokoak diren 

eraikinen eraikuntzan 

eta eraldaketa-

lanetan 

1.1 Udal-eraikinetarako 

sarbidea hobetzea 

 

1.1.1.- Udal-eraikinetan 

eraldaturiko sarbide 

kopurua 

1.1.2.- Sarrera kalearen 

mailan duten eta zelula 

fotoelektrikoa duten Udal-

eraikinen kopurua 

1.2 Udal-eraikinen eta 

espazioen seinaleztapena 

hobetzea 

 

1.2.1.- Udal-eraikinetan 

jarritako direktorio, 

piktograma eta erliebedun 

planoen kopurua 

1.3 Udal-eraikin eta 

espazioetako komunak 

irisgarriak izan daitezen 

eraldatzea 

1.3.1.- Udal-eraikinetako 

komunetan egindako 

bigaitze lanen kopurua 

 

1.4 Udal-eraikinetako 

komunikazio bertikalak 

hobetzea 

1.4.1.- udal-eraikinetan 

jarritako igogailuen 

kopurua 

1.5 Igogailuetan soinu bidezko 

abisuak, zelula fotoelektrikoak, 

braille bidezko zenbakiak eta 

abar jartzea 

1.5.1.- Irisgarritasun 

irizpizdeak jarraituz 

eraberrituriko igogailu 

kopurua 

 

2. Gaitasunak 

murriztuak dituzten 

pertsonei etxebizitza 

egokituak izan 

ditzaten laguntzea 

2.1 Eraikiin eta etxebizitza 

irisgarrien errejistro bat jartzea 

herritarren eskura 

2.1.1.-Informazio-

ekimenen kopurua 

2.1.2.-Paperean 

banatutako ale kopurua 

2.2 Babes publikoko 

etxebizitzetan erreserba kupoa 

jakinaraztea desgaitasunen bat 

duten herritarrei 

2.2.1.- Informazio-

ekimenen kopurua 

2.2.2.- Paperean 

banatutako ale kopurua 

2.2.3.- Etxebizitza lortzen 

duten pertsonen kopurua 
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GARRAIOA 

HELBURU OROKORRA: Garraio azpiegitura guztiak pertsona ororentzat 

irisgarriak izan daitezen lortzea eta gaitasunak murriztuak dituzten pertsonek 

garraio pribatua erabil dezaten erraztea. 

HELBURU 

ESPEZIFIKOA 

EKIMENAK ADIERAZLEAK 

1. Herrian dauden 

autobus geltokiak 

egokitzea 

1.1 Autobus geltokietako 

irisgarritasuna hobetzea, bai 

fisikoa zein ageri duten 

informazioarena ere. 

 

1.1.1.- Egokituriko geltoki 

kopurua (fisikoa) 

1.1.2.- Egokituriko geltoki 

kopurua (informazioa) 

1.2 Autobus geltokiek duten 

irisgarritasun mailaren 

zabalkundea egitea. 

1.2.1.- Egindako informazio 

ekimenen kopurua 

2. Gaitasunak 

murriztuak diztuten 

pertsonei aparkatzea 

erraztea 

2.1 Mugikortasun urriko 

pertsonei aparkatzeko txartelak 

ematea 

2.1.1.- Aparkatzeko 

txartelen eskaera kopurua 

2.2 Herrian dauden 

aparkalekuak egokitzea, bai 

kopuruz eta baita duten 

tamainaz ere (norberaren etxe 

inguruetan daudenak zein udal 

eraikinen inguruetakoak). 

2.2.1.- Dauden aparkaleku 

erreserbatuen kopurua 

2.3 Aparkaleku 

erreserbatuetako 

seinaleztapena (bertikala eta 

horizontala) egokitzea. 

2.3.1.- Seinaleztapena 

egokitu den aparkaleku 

kopurua 

2.4 Erreserbaturiko 

aparkalekuetako seinale 

bertikalak berrikustea, 

mantentzea eta berritzea. 

2.4.1.- Dagoen seinale 

kopurua 

2.4.2.- Jarri diren seinale 

berrien kopurua 

2.5. Udal webgunean 

aparkaleku erreserbatuei 

buruzko informazioa zabaltzea 

2.5.1.- Webguneak 

izandako bisita kopurua 
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KOMUNIKAZIOA 

HELBURU OROKORRA: Komunikazio irisgarria lortzea, dauden tresna eta 

teknologiak baliatuz 

HELBURU 

ESPEZIFIKOA 

EKIMENAK ADIERAZLEAK 

1. Udal informazio 

guztia irisgarri izatea 

pertsona ororentzat 

 

1.1 Udal webgunea egokitu eta 

mantentzea 

 

1.1.1.- Burututako ekimen 

kopurua 

1.1.2.- Izandako kontaktuen 

kopurua 

1.2 Udal zerbitzuetan, pertsona 

gorrak hartzeko garaian, zeinu-

hizkuntzaren itzulpenerako 

zerbitzuak erabiltzea erraztea. 

1.2.1.- Eskatutako iztulpen 

zerbitzuen kopurua 

1.2.2.- Erabilitzako iztulpen 

zerbitzuen kopurua 

1.3 Eskuliburu bat sortzea, udal 

inprimakiak sortzerakoan zein 

oinarrizko neurri bete behar 

diren adierazteko (letren 

tamaina, kolorea, kontrastea, 

irakurterraztasuna …) 

1.3.1.- Banatutako 

eskuliburu kopurua 

1.4 Herritarren arretarako 

langilegoaren artean zeinu-

hizkuntzari buruzko berarioazko 

formazioa ematea 

1.4.1.- Egindako formazio 

ekimenen kopurua 

1.4.2.- Parte hartu duten 

pertsonen kopurua 

1.5 Udalaren zerbitzu 

nagusietan bukle magnetikoak 

ezartzea (areto nagusiak, 

informazio guneak …)  

1.5.1.- Ezarri diren bukle 

magnetikoen kopurua 
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