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1.- AURKEZPENA 

 

Honako Planaren memorian garraioari buruz era orokor batean hitz egin da, hiri-irisgarri 

baten zutabetako bat baita. Pertsona ororentzat garraio irisgarria proiektatzeak eta 

eraikitzeak esan nahi du edozein iritsi, erabili eta utzi dezakeela sistema hori 

segurtasunez, erosotasunez eta eraginkortasunez. 

 

Mugikortasun eta komunikazio mugatua duten erabiltzaileen eskakizunak beste pertsona 

guztienen berdinak dira: garraio publiko bizkor, eroso, seguru eta ekonomikoa izatea.  

 

Mugikortasun mugatua duten pertsonen proportzio handi bat adindunak dira. Beraien 

garraio beharrak jarduera pertsonalak, domestikoak eta aisialdirako dira eta beste agure 

guztiek izaten dituzten toki eta eguneko momentu berean gertatzen dira.  

 

Ezin dugu ahaztu, adin horretako pertsonen jarduerak eta desplazamenduak 

askotarikoak direla, euren jarrera psikiko eta mentalak bezala. Jarduera horietako batzuk 

ordutegi malguak izan ditzakete – erosketak, familia eta lagunei bisitak-, beste batzuk, 

ordea, aldez aurretik finkatuak daude, adibidez, medikuari bisita edo ospitalera joan 

beharra.  

 

Orokorrean, mugikortasun problemak dituzten pertsona gazteagoak, bere adineko 

pertsonek bezala, lanera joan behar dute, beharrezko eguneroko zereginak eta familia 

bizitza egin eta aisialdirako eta denbora librerako hainbat jarduera praktikatu. Beraien 

desplazamendu beharrak premiazkoagoak eta denboran mugatuagoak izan daitezke, 

jubilatuak dauden pertsonen kasukoak baino, eta agian, mugikortasun problemarik ez 

dituzten gazteen kasukoak baino larriagoak.  

 

Horregatik guztiagatik, begi-bistakoa da, mugikortasun problemak dituzten pertsonak 

laguntzeko ibilgailuetan egiten diren aldaketak, orokorrean, beste bidaiari guztiei 

garraioaren erabilera errazten die, beraz, eskainitako zerbitzuaren kalitatea urritu gabe.  

 

Egokitutako garraio klasikoak egoteak, hau da, mugikortasun arazoak dituzten 

pertsonentzat ere egokituak daudenak, larri ezgaituak dauden pertsonentzako egin behar 

diren zerbitzu berezien kopurua murrizten dute. Zerbitzu bereziak soilik erabiliko dira 

ohikoak diren zerbitzu publikoak eskaini ezin dituzten desplazamenduak egiteko.  

 

Hiriguneko eta hiriarteko autobusak dira garraio sistema nagusiak. Erakunde guztien 

konpromisoa izan beharko da ahalik eta hiritar gehienei iristen den zerbitzua eskaintzeko, 
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bizkortasuna, ekonomia eta erosotasun berme hoberekin. Helburu horiek aintzat harturik 

lana egin beharko da, etorkizunean, pertsona ororentzako hiri irisgarri bat lortzeko. 

 

Garraioari buruzko azterketa egiteko erabili den lan sistematikak saiatu da identifikatzen, 

lokalizatzen, errepikatzen, zuzentzen eta ekonomikoki kuantifikatzen autobus-linea 

erregularren geltokietako erabiltzaileak diren pertsonen ororen egoerak edo mugak, 

ibilbide hipotetiko baten azaldu daitezkeen elementu estatikoak ere kontuan hartuz, eta 

erabilera publikoa duen edozein puntuetara heltzea ahalbidetzen dituztenak. Halaber, 

mugikortasun mugatua duten pertsonentzat erreserbatutako aparkaleku plazak 

erabiltzerako momentuan aurkitu dezaketen egoerak ere aztertu dira.  

 

Honako liburukiaren edukiak lan horren emaitzan datza, hau da, aurkitutako oztopo eta 

gabezien diagnostikoa da, beharrezkoak diren jarduketak eta horien balorazio 

ekonomikoekin batera. Plan honek duen dokumentazioa ondorengoa da:  
 

• Erabilerarako jarraibideak 

Liburuki hau nola erabili behar den azaltzen du. Garraiorako Ekimen-Planean 

jasotako jarduketen informazioa nola kontsultatu behar den deskribatzen du. 

 

• Azterketa eremua 

Hiri eskumena duten aztertutako elementuak zehazten dira: autobus geltokiak eta 

mugikortasun mugatua duten pertsonentzako erreserbatutako aparkalekuak.  

 

• Egungo egoeraren analisia 

Garraio linea ohikoak deskribatzen dira eta autobus geltokien eta hauek osatzen 

dituzten elementu estatikoen egoera, baita mugikortasun mugatua duten 

pertsonentzako aparkaleku erreserbatuak ere.  

 

• Jarduketa proposamenak 

Autobus parada eta erreserbatutako aparkalekuetan egin beharreko jarduketak 

proposatzen dira. Hiribarneko eremuen azterketa eta aparkaleku erreserbatu 

kokapen berrien proposamena inguruan.  
 

• Etapa plana 

Etapa planaren deskribapena da, hau da, etapa bakoitzean dauden elementuen 

zerrenda, bakoitzaren diagnostikoa, soluzio proposamena eta kostuarekin..   
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• Gutxi gorabeherako aurrekontua 

Proposatutako egokitzapenak gauzatzeko behar diren obren balioespen ekonomikoa 

da. Garraioari dagokion aurrekontuen laburpena.  
 

• Eranskina: Autobus geltoki txostenak 

Aztertutako autobus parada guztien txostenak. Txosten hauek geltokien datuak 

dituzte, irisgarritasunari buruzko diagnostikoa, esku-hartzen proposamenak, eta 

egokitzeko behar diren obren aurrekontu zehaztuak, aipatutako irizpideen arabera.  

 

• Eranskina: Erreserbatutako aparkaleku txostenak 

Mugikortasun mugatua duten pertsonentzat erreserbatutako aparkaleku guztien 

txostenak. Txostenak dituzten plazaren datuak, irisgarritasunari buruzko 

diagnostikoa, esku-hartze proposamena, eta bakoitza egokitzeko behar diren 

aurrekontu zehaztuak, aipatutako irizpideen arabera. 

 

2010. urtearen hasieran, Gobernu Zentraleko Etxebizitza Ministerioak, VIV/561/2010 

Aginduaren bitartez, urbanizatutako espazio publikoek bete behar dituzten gutxieneko 

baldintzak ezartzen ditu. Bertan, RD 1544/2007 Errege Dekretuak irisgarritasun irizpideei 

eta autobus geltokietan diskriminazioa saihesteari buruz dioena kontuan hartzeaz gain, 

mugikortasun murritza duten pertsonentzako erreserbatutako aparkalekuak, bidegorriak 

edo oinezkoentzako ibilbideetan dauden ibiak nolakoak izan behar diren esaten du.  

 

Horrek guztiak, analisia egiterakoan, Ministerioko gutxieneko baldintzak kontuan hartzea 

behartzen gaitu, eta aldi berean, erkidegoan aurretik indarrean zegoen 68/2000 Dekretua, 

autobus geltokietan eta erreserbatutako geltokietan irisgarritasuna arautzen duena.  

 

Hortaz, Irisgarritasun Planean Garraio azpiegiturak aztertzeko momentuan erabili den 

estrategia bi araudien ezarpenak aintzat hartzea izan da, betiere, irisgarritasunari buruz 

zorrotzena hautatuz, aipatutako bi araudien artean kontraesanak antzeman diren 

momentuan.  
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2.- LIBURUKIAREN ERABILERARAKO JARRAIBIDEAK 

 

Liburuki hau osatzen duten edukia aipatu dugu. Honako Plana garatzen den aztertze 

eremua deskribatu eta garraio azpiegituren inbentarioa (autobus geltokiak eta 

erreserbatutako aparkalekuak) egin ondoren, elementu horietan antzemandako hutsune 

nagusienak zehazten dira, irisgarritasunari buruz.  

 

Ondoren, antzemandako mugak konpontzeko behar diren esku-hartzeak lehenesteko 

irizpideak deskribatzen ditugu, eta Etapa Plana zehaztu eta balioesten da. Hortik, 

Garraiorako Ekimen Planeko aurrekontuak eratorri dira.  

 

 

Horrek guztiak Udalak eskumena duen garraio azpiegiturak irisgarritasun irispideetara 

egokitzeko beharrezkoak diren jarduketen ikuspegi orokor bat ematen dugu. Planaren 

eguneroko erabilerarako, ordea, interesgarriagoa da toki zehatzentzako jarduketa 

zehatzak ezagutzea (ezin dugu ahaztu Udal Irisgarritasun Plana lantzearen helburu 

nagusienetako bat bulego teknikoko eguneroko erreminta baliagarri gisa erabiltzea dela). 

 

Horretarako, geltoki eta erreserbatutako aparkaleku bakoitzaren txostenak eransten dira 

Liburuki honen Eranskinean.  

 

 

Bilaketa prozedura: 

 

Honako Irisgarritasun Planeko Garraiorako Ekimen Plan hau lantzeko momentuan, bide 

publikoan ikusi diren geltokiak eta erreserbatutako aparkalekuak inbentariatu dira. Horiek 

zenbatu eta kodifikatu dira (PB01, PB02, e.a. autobus geltokietarako eta AR01, AR02, 

e.a. erreserbatutako aparkalekuetarako). 

 

Geltoki edo erreserbatutako aparkaleku zehatz baten txostena aurkitzeko, dagokigun 

Eranskinera jo beharko dugu, geltokiak edo aparkalekuak duen zenbaki-kodearen 

arabera. Eranskinean zenbakiaren arabera ordenatu dira geltokien eta erreserbatutako 

aparkalekuaren txostenak (lehenik autobus geltokiak, eta ondoren erreserbatutako 

aparkalekuak).  

 

Txostenen egitura: 

Eranskinean jasotako autobus geltokien eta erreserbatutako aparkalekuaren txostenak 

ondorengo edukia dute: 
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Lehen atalean geltokiaren datuak azaltzen dira: izena, kodea, lehentasun maila, jasotzen 

duten autobus-linea, argazkia eta kokapen planoa. Bigarren atalean, geltokiaren 

irisgarritasun diagnosia azaltzen da, eta jarraian egokitzeko behar diren esku-hartzeak 

eta hauen gutxi gorabeherako aurrekontua.  
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3.- AZTERKETA EREMUA 

 

Plana udal kudeaketarako erreminta izanik, udalak eskumena duten alderdiak soilik 

aztertu dira. ELGOIBARek ez du garraio-linea propiorik edo udalak kudeatzen dituenik. 

Lurraldebuseko lineak, ordea, udalerriari zerbitzua ematen diote, baina kudeaketa mailan 

ez daude udalaren menpe. Horrengatik guztiagatik, planak ez du udal titulartasuna duten 

linearik aztertzen.  

 

Halaber, Euskotreneko hiru geltoki daude udalerrian, hain zuzen ere, Bilbo- Donostia 

lineakoak. Hala ere, udalak ez du eskumenik ez trenetako materiak mugikorrean, ezta 

geltokietan ere. Eusko Trenbide Sarea (ETS) konpainiak kudeatzen du hori. Beraz, 

2018ko ELGOIBARko Irisgarritasun Planaren Eguneratze honetan ez da elementu horien 

analisia kontuan hartzen. Geltokietarako sarbideak aztertu dira (eta hobekuntzarako 

jarduketa proposatu ere). Honako Planeko, Bide Publikoari buruzko 3. Liburukian daude 

aipatutako jarduketak. 

 

Udalaren arduradunekin izandako elkarrizketetan adostutako jarduketa eremuak, Plan 

honen azterketa hiri-eremuan dauden autobus geltoki eta, mugikortasun mugatua duten 

pertsonentzat, erreserbatutako aparkaleku plazak barne hartzen ditu.  

 

Irizpide hau kontuan izanez gero, garraioaren atalean, berariazkoak diren autobus-

lineako elementu estatikoak (markesinak eta geltoki-zutoinak) eta seinaleztapena, eta 

erreserbatutako aparkalekuetako neurriak aztertzen dira, betiere bide publikorako 

azterketan daudenei buruz.  

 

Jarduketa proposamenak soilik autobus geltokiak eta erreserbatutako aparkalekuak 

egokitzeko behar diren jarduketak jasotzen ditu. 

 

Erreserbatutako aparkaleku plazen egungo egoeraren azterketa egiteaz gain, baita 

indarreko araudian jasotzen diren irizpidek aplikatuz gero, beharrezkoak diren plaza 

kopurua ere aztertzen da, egun ELGOIBARen dauden plaza kopuruaren arabera (40 

plazako edo zatikiko gutxienez plaza bat egongo da); eta biztanleria ororentzat izango 

diren plaza berriak non kokatu zenbatesten da. 

 

Edonola, autobus geltoki eta aztertutako erreserbatutako aparkaleku plazak ondorengo 

hauek dira (planoak ondorengo orrietan daude) 
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Autobus geltokiak: 

 

PB01 AUTONOMIA KALEA (SIGMA) 

PB02 AUTONOMIA KALEA, 12 

PB03 AUTONOMIA KALEA (SIGMA OLASO) 

PB04 DEBA KALEA (TXANKAKOA) 

PB05 DEBA KALEA (URAZANDI) 

PB06 DEBA KALEA (MUPEN) 

PB07 DEBA KALEA (MUPEN) 

PB08 DONOSTIA KALEA, 9 (ALTZOLA) 

PB09 DONOSTIA KALEA, 16 (ALTZOLA) 

PB11 SAN ANTOLIN KALEA (MELITONEKO ZUBIA) 

 
 
Mugikortasun mugatua duten pertsonentzako erreserbatutako aparkalekuak: 
 

AR01 AGIRRETORRE KALEA (APARKALEKUA) 

AR02 AGIRRETORRE KALEA, 2 

AR03 AITA AGIRRE PLAZA (APARKALEKUA) 

AR04 AITA AGIRRE PLAZA, 1 

AR05 AIZKORRI KALEA, Z/G 

AR06 AIZKORRI KALEA, 7 PAREAN 

AR07 AIZKORRI KALEA, 13 PAREAN 

AR08 ANTONIO ARRILLAGA KALEA, 4 

AR09 ARTETXE KALEA, 10 

AR10 AUTONOMIA KALEA (APARKALEKUA) 

AR11 AUTONOMIA KALEA (APARKALEKUA) 

AR12 AZKUE AUZOA 1 

AR13 AZKUE AUZOA, 2 

AR14 AZKUE AUZOA (MINTXETA APARKALEKUA) 

AR15 AZKUE AUZOA (MINTXETA APARKALEKUA) 

AR16 AZKUE AUZOA (MINTXETA APARKALEKUA) 

AR17 AZKUE AUZOA (MINTXETA APARKALEKUA) 
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AR18 AZKUE AUZOA (MINTXETA APARKALEKUA) 

AR19 BASARTE KALEA, Z/G 

AR20 BASARTE KALEA, 1 

AR21 BASARTE KALEA, 2 PAREAN 

AR22 BASARTE KALEA, 33 PAREAN 

AR23 BERNARDO EZENARRO KALEA, Z/G 

AR24 BERNARDO EZENARRO KALEA, 2 

AR25 DEBA KALEA, 2 

AR26 DEBA KALEA  (APARKALEKUA) 

AR27 DEBA KALEA  (APARKALEKUA) 

AR28 DEBA KALEA  (APARKALEKUA) 

AR29 DONOSTIA KALEA, 8 PAREAN 

AR30 ERMUARANDIDE, 7 (APARKALEKUA) 

AR31 ERMUARANDIDE, 7 (APARKALEKUA) 

AR32 ERRETSUNDI KALEA, 1 

AR33 ERRETSUNDI KALEA, 1 (ATZEALDEA) 

AR34 GRABRIEL KRUTZELAEGI KALEA, 14 

AR35 GRABRIEL KRUTZELAEGI KALEA, 16 

AR36 IÑIGEZ KARKIZAO KALEA, 5 (APARKALEKUA) 

AR37 KALAMUA KALEA, 17 PAREAN 

AR38 MORKAIKU KALEA, 5 PAREAN 

AR39 PEDRO MIGEL URRUZUNO, 2 PAREAN 

AR40 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 21 PAREAN 

AR41 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 21 PAREAN 

AR42 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 31 

AR43 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 31 

AR44 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 75 PAREAN 

AR45 
PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 10 PAREAN 
(APARKALEKUA) 

AR46 
PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 22 PAREAN 
(APARKALEKUA) 

AR47 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 22 PAREAN 

AR48 SAN PEDRO KALEA 
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AR49 SAN ROKE KALEA, 2 PAREAN 

AR50 SAN ROKE KALEA, 1 

AR51 SAN ROKE KALEA, 20 

AR52 SAN ROKE, 28 

AR53 SAN ROKE, 34 

AR54 SANTA KLARA KALEA, 2 

AR55 SANTA KLARA KALEA, 17 

AR56 SANTA KLARA KALEA, 28 PAREAN 

AR57 SANTA KLARA KALEA, 32 

AR58 TRENBIDE KALEA, 3 

AR59 TRENBIDE KALEA, 19 PAREAN 

AR60 UBITARTE KALEA, 3 PAREAN 

AR61 UPARITZAGA KALEA, 8 

AR62 UPARITZAGA KALEA, 16 PAREAN 

AR63 URASANDI KALEA, Z/G 

AR64 URASANDI KALEA, 7 

AR65 URASANDI KALEA, 61 PAREAN ATZEALDEA  

AR66 URASANDI KALEA, 57 PAREAN ATZEALDEA  

AR67 URASANDI KALEA (APARKALEKUA) 

ARNI01 KARMEN PLAZA 

ARNI02 SANTA ANA KALEA (APARKALEKUA) 
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Azterturiko aparkaleku erreserbatuak



 

 

 

 

4.- EGUNGO EGOERAREN ANALISIA 

 

2018ko ELGOIBARko Irisgarritasun Planaren Eguneratzeko Bide Publikorako Liburukian 

azaldu dugun bezala, udalerria ondo komunikatuta dago, Deba ibaiaren ardatzean 

kokatzen baita. Hala, probintziako bi komunikazio-ardatz nagusienetakoak pasatzen dira: 

AP-8 eta N-634, lotzen du hiriburuarekin, Donostiarekin, Bizkaiko hiriburuarekin, 

Bilborekin, eta eskualdeko buruarekin Eibarrekin.  

 

Maltzagan, GI-627 errepideak Debagoieneko eskualdearekin, Arabako lurraldearekin eta 

Gasteizekin komunikazioa ahalbidetzen du. GI-2634 eta GI-2636 probintzia -errepideen 

bitartez Azpeitia, Urolako eskualdea eta Etxeberriarekin, Lea Artibaiko eskualdean, 

komunikatzen da. 

 

ELGOIBARko kokapenak eskualde, probintzia eta lurralde errepide sarearekin ondo 

komunikatzen da, biztanleriak behar dituen ondasunak eta zerbitzuak lortzeko behar 

diren erlazio funtzionalei erantzuna emanez. 

 

Funtzionalki, ELGOIBARek eskualdearekin du harremana (Debabarrena) eta Bilborekin 

ere, non lor daitezke holako tamainako udalerriak eskaini ezin ditzaken zerbitzuak. 

 

Garraio publiko-sistemak holako harreman funtzionalak jarraitzen ditu. ELGOIBAR 

zuzenean Donostiarekin lotzen dituen autobus-lineak daude, baina baita inguruarekin 

lotzen dituen lineak ere badaude, izan ondokoekin zein eskualde mugakideekin. Beste 

garraio- puntu garrantzitsuekin ere badu zeharkako harremana, Mendaroko 

ospitalearekin alegia.  

 

Bestalde, Eusko Trenbideko lineak ELGOIBAR Donostia eta Bilborekin lotzen du, baita 

inguruko herriekin ere. Linea honek hiru geltoki ditu udalerrian: Elgoibar, Toletxegain y 

Altzola. 

 

Honako Planeko Bide Publikoari buruzko Liburukian aipatu dira jada ELGOIBARko 

garraio sistemen garrantzia ulertzeko gakoak. Udalerriaren tamainagatik badaude hainbat 

zerbitzu bertan eskaintzea zaila direnak, eta hortaz, biztanleriaren garraio beharrak 

nabarmenak dira (erosketak, zenbait kudeaketa- lan, goi mailako hezkuntza, aisialdia, …) 
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Aipatutako garraio beharren jatorriaren arrazoiengatik, garraiatzeko, batez ere ibilgailu 

pribatua erabiltzen da, bereziki, autobus sistema eraginkor batek zerbitzatzen ez dituen 

zirkulazioetan. Edonola, ibilgailu pribatuan oinarritutako garraio sistemen gainbehera 

ukaezina da arraizoi ezberdinengatik (funtzionaletik ingurumenekoetara), eta horrek 

guztiak garraio publikorantz norabidetzen gaituen egungo estrategietara zuzentzen gaitu, 

baina beti ez dituzte pertsona orori zerbitzua emateko irizpideak betetzen.  

 

Irisgarritasun Planari begira, udalerriaren hirigunean topatzen diren garraio-elementu 

guztiak jaso dira, hau da, autobus geltoki eta erreserbatutako aparkalekuak, guztira 78 

garraio-elementu jasoz, eta ondorengo taulan azaltzen ditugu: 

 

AZTERTUTAKO GARRAIO ELEMENTUAK 

Autobus geltokiak 11 

Markesinadun ohiko autobus geltokia 9 

Geltoki- zutoindun ohiko autobus geltokia 2 

Seinaleztatu gabeko geltokia 0 

Erreserbatutako aparkaleku plazak 67 

Baterian dauden plazak 38 

Ilaran dauden plazak 29 

TOTAL 78 

 

ELGOIBARen autobus geltoki bakoitzak zerbitzua eskaintzen dien biztanleria kopurua 

altua da (1.320 biztanleko geltoki bat), kohesiodun hiri eremu jarraian dauden geltokiak 

kontuan izanik. Aurrerago ikusiko dugu, kopuru estatistiko honek erantzuna ematen dion 

geltokien hurbiltasun geografiko irizpideei. Hirigunearen egitura trinkoak lagunduko 

dezake geltoki gutxiagoekin biztanleria ondo hornitzera. 

 

Bestalde, 156 biztanleko erreserbatutako aparkaleku bat dago, berez, kopuru nahiko 

egokiagoa. Baina bakoitzaren eragin erradioa autobus geltokirena baina txikiagoa izan 

behar du (eta da, noski), horregatik bakoitzaren kokapena eta eragin-gunearen analisia 

izango dira erabakigarriak pertsona desgaituentzako erreserbatutako aparkaleku kopurua 

nahikoa den ala ez zehazteko.  

 

Lortutako datuetatik proposamenak egin ahal izan dira, eta hauetatik garraioaren 

eremuko jarduketen aurrekontuak.  
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Atal honetan garraioko elementu hauen egoera eta ezaugarriak ezagutuko ditugu, 

antzeman diren mugak eta hutsuneak identifikatuz, eta baita bete behar dituzten 

irisgarritasun baldintzak ere.  

 

Lehenik udalerriari zerbitzua ematen dioten ohiko autobus-lineak deskribatzen dira, eta 

ondoren, aztertutako garraio- elementuekin erlazionatutako alderdiak aztertuko ditugu.  
 
 

4.1.- Autobus-lineak 

 

ELGOIBARtik zazpi autobus-linea pasatzen dira. Denak hiriarteko zerbitzua eskaintzen 

dute eta Lurraldebusen esku daude, Gipuzkoako Garraio Partzuergoaren barnean.  

 

 

 
Debabarrenako eskualdeko Lurradelbusen autobus-lineak 
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Debabarrenako eskualdeko Lurraldebusen autobus-lineen eskema eta hauen konexioa 

ondoko udalerriekin eta probintziekin.  

 

 

- DB02 Ermua-Donostia linea 

Lurraldebusek egiten du linea hau. Ermua-Eibar -Elgoibar -Zarautz- Donostia  

ibilbidea egiten du. Egunean behin Amorebietatik ateratzen da eta Durangon du 

geltokia. Orduko bi aldiz pasatzen da bi zentzuetan, lan egunetan. Ez dugu lineako 

elementu mugikorren irisgarritasunari buruzko informaziorik lortu. 

 

- DB04 Mallabia- Ondarroa linea  

Lurraldebusek egiten du linea hau. Mallabia –Ermua –Eibar –Elgoibar –Mendaro –

Deba –Mutriku –Ondarroa ibilbidea egiten du. Orduko hiru aldiz pasatzen da bi 

zentzuetan, lan egunetan. Ez dugu lineako elementu mugikorren irisgarritasunari 

buruzko informaziorik lortu. 

 

- DB44G Mallabia-Ondarroa linea 

Lurraldebusek egiten du linea hau. Aurreko linearen ibilbide egiten du, baina 

gaueko ordutegian, 00.05-tik 5.45-ra. 

 

- DB06 Soraluze-Ondarroa linea 

Lurraldebusek egiten du linea hau. Soraluze – Eibar – Elgoibar - Mendaro – Deba 

– Mutriku –Ondarroa ibilbidea egiten du. Orduko bi aldiz pasatzen da bi 

zentzuetan, lan egunetan. Eskualdeko ospitaleari zerbitzua ematen dio. Ez dugu 

lineako elementu mugikorren irisgarritasunari buruzko informaziorik lortu. 
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- DG07-DB47G Eskori

Lurraldebusek egiten ditu linea

Bergara - Soraluze

Eskaintzen duten zerbitzuak ez du ordutegi erregularra: goizeko lehen orduetan

orduko behin pasatzen da, eta gutxi gorabehera

zehar, lan egunetan. 

buruzko informaziorik

 

- UK05 Zestoa- Ermua

Lurraldebusek egiten du linea hau.

Ermua ibilbidea egiten du. Orduko

Ez dugu lineako elementu mugikorren irisgarr

 

- UK45G Zestoa- Eibar

Lurraldebusek egiten du linea hau. Zestoa

ibilbidea egiten du. Gabeko zerbitzua eskaintzen du eta bi orduko behin pasatzen 

da bi zentzuetan, lan egunetan. 

 

Linea guztiak Gipuzkoako Garraio Partzuergoan egoteagatik abantaila garr

dituzte aspalditik. MUGI txartelaren erabilerak

deskontuak eskaintzen dituenez, garraio kolektiboaren

eragingarri izan da.  

DB47G Eskoriatza- Donostia lineak 

Lurraldebusek egiten ditu linea hauek. Eskoriatza – Aretxabaleta 

Soraluze- Elgoibar – Zarautz – Donostia. ibilbidea eg

en zerbitzuak ez du ordutegi erregularra: goizeko lehen orduetan

orduko behin pasatzen da, eta gutxi gorabehera, bi orduko beste behin egunean 

zehar, lan egunetan. Ez dugu lineatako elementu mugikorren irisgarritasunari 

informaziorik lortu. 

Ermua linea 

Lurraldebusek egiten du linea hau. Zestoa -Azpeitia – Azkoitia 

ibilbidea egiten du. Orduko behin pasatzen da bi zentzuetan

Ez dugu lineako elementu mugikorren irisgarritasunari buruzko 

Eibar linea 

egiten du linea hau. Zestoa- Azpeitia – Azkoitia 

ibilbidea egiten du. Gabeko zerbitzua eskaintzen du eta bi orduko behin pasatzen 

da bi zentzuetan, lan egunetan.  

Linea guztiak Gipuzkoako Garraio Partzuergoan egoteagatik abantaila garr

dituzte aspalditik. MUGI txartelaren erabilerak, partzuergoko sareko bida

dituenez, garraio kolektiboaren sarearen

 

 

 

 
 

 

Aretxabaleta – Arrasate – 

ibilbidea egiten dute. 

en zerbitzuak ez du ordutegi erregularra: goizeko lehen orduetan, 

bi orduko beste behin egunean 

ko elementu mugikorren irisgarritasunari 

Azkoitia – Elgoibar – Eibar – 

da bi zentzuetan, lan egunetan. 

buruzko informaziorik lortu. 

Azkoitia – Elgoibar – Eibar 

ibilbidea egiten du. Gabeko zerbitzua eskaintzen du eta bi orduko behin pasatzen 

Linea guztiak Gipuzkoako Garraio Partzuergoan egoteagatik abantaila garrantzitsuak 

sareko bidai guztietan 

sarearen hobekuntzarako 
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4.2.- Autobus geltokiak 

Udalerriari zerbitzua eskaintzen dizkien autobus geltokien analisia, ezinbestez, bide 

publikoaren azterketaren ondorioetara lotuta egon behar da. 

 

Ezer gutxirako balio izango du autobus geltoki erabat pertsona ororentzat egokituak, bide 

publikotik horietara egiten diren sarbideak ez badaude egokituak, edo ez badira 

irisgarriak biztanleria gehiengoarentzat.  

 

Honako Planaren Bide Publikoari buruzko Liburukian, azaltzen dira ezinbestekotzat hartu 

ditugun jarduketak, ELGOIBARen dauden geltokietara pertsona oro iritsi ahal dezan.  

 

Behin ibilbide irisgarriak sortzeko jarduketak gauzatu direnean (espaloiak zabaldu edo 

eraiki, arrapalak eraiki, eta abar), geltokien kopuru eta kokapen egokiena birpentsatu 

beharko da, zerbitzu egokiagoa eman ez ezik, erabat irisgarriak izateko.  

 

 

Momentu hori iristen den bitartean, eta Irisgarritasun Plan honi dagokionez, geltokien 

egungo analisira mugatuko gara, eta beharrezkoak diren jarduketetara, geltokiak 

irisgarritasun araudira egokitzeko.  

 

Ondoren plano bat dago non aztertutako autobus geltokiak azaltzen diren eta garraio 

publikoaren eragin-gunearen zehaztasuna. Autobus geltoki bakoitzarentzako, 200m-ko 

erradioari eragin-gunea deitzen zaio.  
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Plano honetan ikus dezakegu udalerriko hiri-egituraren zati handi batean hedatzen dela 

geltokien eragin-gunea. Baina, badaude hornitu gabeko guneak, bereziki udalerriko 

iparraldeko eta mendebaldeko ertzetan. Zona hauetan zaindu beharko da geltokien 

hornidura, eta baita etorkizunean garatuko direnetan ere.  

 

Egun dauden geltokien irisgarritasunari dagokionez, aipatu behar da, ELGOIBARen 

aztertutako 11 geltokietatik 9-k markesina dutela. Geltoki bakoitzaren berezitasunak alde 

batera utziz (bakoitzaren txostena Eranskinean aurki dezakegu), esan dezakegu 

irisgarritasunari buruzko antzemandako arazo nagusiak hauek direla: seinaleztapen 

egokiturik ez izatea eta egokitutako eserlekurik eta berme iskiatikorik ez egotea, 

markesinen barruan.   

 

  

 

Markesinen barruan jasotzen den informazioak ez ditu araudiak ezartzen dituen 

parametroak betetzen, letra tamaina, erliebea, braillea eta kontrasteari dagokionez, 

gainera, bere kokapena ez da egokiena.  

 

Halaber, bi geltokik markesina ez izateaz gain ez dute geltoki seinaleztapen – zutoinik. 
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Bestalde, gaur egun, ez dago geltokirik autobuserako sarbide plataforma duenik 

espaloian, bidaiarientzat lagungarria izaten dena. Gainera, plataforma hauek ez izateak 

beste ibilgailu batzuk aparkatzea ahalbidetzen du, autobusera iristea saihestuz.  

 

4.3.- Erreserbatutako aparkaleku plazak 
 

Ondoren, ELGOIBARren dauden erreserbatutako aparkalekuen egungo egoera aztertu 

behar dugu. Irisgarritasuna sustatzeko 20/1997 Legeak dionez, erreserbatutako bi 

aparkaleku plazen arteko gehienezko distantzia 250m izan behar da. Honen arabera, 

plaza bakoitzaren eragin-gunea 125m dela esango dugu.  

 

Hurrengo orrian plano bat dago, non aztertutako erreserbatutako aparkalekuen kokapena 

azaltze den, eta baita bakoitzaren eragin- gunea ere. Argi dago udalerriko erdigunea 

ondo hornitua dagoela geografikoki, beraz, erreserbatutako aparkalekuen egoera aise 

onargarria dela esan dezakegu.  

 

Egun, ELGOIBARen mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzat erreserbatutako 

aparkalekuetan detektatutako arazo nagusienak hauek dira: seinaleztapen bertikalik ez 

izatea, bai plazarena (Nazioarteko Irisgarritasun Sinboloa) eta baita gainerako ibilgailuek 

aparkatzea debekatzen duen seinalerik ez izatea ere.  

 

 

 

Gainera, aztertutako hainbat aparkaleku plazak ez dute betetzen araudiak ezartzen 

dituen gutxieneko neurriak (gutxienez 5,00 x 3,60 m baterian dauden aparkalekuentzat, 

eta 6,00m luze eta gainontzeko plazen zabalera, lerroan dauden aparkalekuentzat), hala, 

txikiegiak dira.  
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Gainera, zenbait plazetan oinezkoen ibilbideetako espaloi-ertza ez dago beheratuta, eta 

ibilgailutik espaloiraino igarotze irisgarria egiteko beharrezkoa izango da ertza 

beheratzea.  
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5.- JARDUKETA PROPOSAMENA 

 

Jarduketa proposamena irisgarritasun Planaren garraio- elementuetarako proposatutako 

esku-hartzeak osatzen dute (material mugikorra, autobus geltokiak eta aparkaleku 

plazak), eta planaren barnean gauzatuko dira. Baita erreserbatutako aparkaleku 

erreserba berrien kokapena ere planaren aurrekontuan sartzen da.  

 

Garraiorako jarduketa proposamena egiteko 78 elementu aztertu dira: 11 autobus geltoki 

eta 67 erreserbatutako aparkaleku. Denak 2018ko ELGOIBARko Irisgarritasun Planaren 

Eguneratzearen lehentasunetan daude, udalerriaren irisgarritasunari dagokionez, euren 

garrantzia eta egokitzapen kostu baxu samarra kontuan izanik. 

 

5.1.- Autobus geltokiak 

 

Taula honetan lehentasuna duten autobus geltokiak, bakoitzean egin behar diren lanen 

aurrekontua eta geltoki bakoitzaren portzentajea, inbertsioen gauzatze materialaren 

aurrekontu totalarekiko, azaltzen dira, 

 
Autobus geltokiak Total % 

PB01 AUTONOMIA KALEA (SIGMA) 600,00 € %3,21 

PB02 AUTONOMIA KALEA, 12 6.310,00 € %33,78 

PB03 AUTONOMIA KALEA (SIGMA OLASO) 1.911,00 € %10,23 

PB04 DEBA KALEA (TXANKAKOA) 1.631,00 € %8,73 

PB05 DEBA KALEA (URAZANDI) 1.631,00 € %8,73 

PB06 DEBA KALEA (MUPEN) 1.836,00 € %9,83 

PB07 DEBA KALEA (MUPEN) 735,00 € %3,94 

PB08 DONOSTIA KALEA, 9 (ALTZOLA) 1.136,00 € %6,08 

PB09 DONOSTIA KALEA, 16 (ALTZOLA) 1.256,00 € %6,72 

PB11 SAN ANTOLIN KALEA (MELITONEKO ZUBIA) 1.631,00 € %8,73 

TOTALA 18.677,00 € %100 

 

ELGOIBARko geltokien hobekuntza proposamenak, nagusiki, geltokietan seinaleztapen 

eta informazio egokia jartzean datza, informazio garrantzitsuena era irisgarrian azaldu 

dadin. Halaber, markesinen egokitzapena proposatzen da, behar diren elementuak ipiniz 

(berme iskiatikoak, eserlekuak, beiretan zerrenda seinalatzaileak jartzea, zintarriak 

margotzea …). Gainera, ikusmen-urritasuna duten pertsonak geltokiaren kokapena 
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detektatzeko, zoladura-zerrenda seinalatzaileak jartzea proposatzen da, eta zintarrian 

zerrenda horia margotzea ere, RD 1544/2007 errege dekretuak adierazten duen bezala.  

 

Era berean geltoki- zutoinak jartzea proposatzen da markesina ez duten geltokietan, 

behar den informazio egokituarekin (makro-erliebea, Braille, e.a.), eta behar diren 

osagarriekin (zoladura, espaloi-ertza, e.a.) 

 

Ondorengo taulan jarduketen laburpena azaltzen da. Hola, geltokietarako jarduketen 

aurrekontu totalaren kontzeptu bakoitzak duen garrantzia ikus dezakegu.  

 

Jarduketak Aleak Totala 

Beiratan zerrenda seinalatzaileak jartzea. 4 940,00 € 

Berme iskiatikoa jartzea, hornidura barne. 7 2.800,00 € 
Dagoen eserlekua aldatzea, egokia jarriz, hornidura 
barne. 5 3.050,00 € 

Geltokiko zutoin egokitua jartzea, hornidura barne. 2 960,00 € 

Markesina egokitua hornitu eta jartzea. 1 6.000,00 € 
Markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa 
jartzea. 7 2.352,00 € 

Zintarrian zerrenda horia margotzea, metroa. 98 980,00 € 
Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, 
hornidura barne 29 1.595,00 € 

 

Egokitutako markesina jartzea da portzentaje altuena duen jarduketa, autobus geltokiei 

dagokionez inbertsioaren herena izanik. Bigarrena, dauden eserlekuek aldatzea, egokia 

jarriz, osatzen dute, eta hirugarrena berme iskiatikoa jartzea izango litzateke.   
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5.2.- Erreserbatutako aparkaleku plazak 

 

Aparkalekuei dagokionez, ondorengo taulan lehentasuna duten aparkalekuak 

zerrendatzen dira, bakoitzean egin beharreko jarduketen aurrekontu totala eta inbertsio 

guztien gauzatze materialaren aurrekontu totalarekiko portzentajeak jasotzen ditu: 

 

Erreserbatutako aparkalekuak Totala % 

AR01 AGIRRETORRE KALEA (APARKALEKUA) 150,00 € %0,57 

AR02 AGIRRETORRE KALEA, 2 345,00 € %1,31 

AR03 AITA AGIRRE PLAZA (APARKALEKUA) 300,00 € %1,14 

AR04 AITA AGIRRE PLAZA, 1 300,00 € %1,14 

AR05 AIZKORRI KALEA, S/N 345,00 € %1,31 

AR06 AIZKORRI KALEA, FTE 7 345,00 € %1,31 

AR07 AIZKORRI KALEA, FTE 13 345,00 € %1,31 

AR08 ANTONIO ARRILLAGA KALEA, 4 45,00 € %0,17 

AR09 ARTETXE KALEA, 10 345,00 € %1,31 

AR10 AUTONOMIA KALEA (APARKALEKUA) 345,00 € %1,31 

AR11 AUTONOMIA KALEA (APARKALEKUA) 345,00 € %1,31 

AR12 AZKUE AUZOA 1 810,00 € 3,09% 

AR13 AZKUE AUZOA, 2 345,00 € %1,31 

AR14 AZKUE AUZOA (MINTXETA APARKALEKUA) 150,00 € %0,57 

AR15 AZKUE AUZOA (MINTXETA APARKALEKUA)   0 

AR16 AZKUE AUZOA (MINTXETA APARKALEKUA)   0 

AR17 AZKUE AUZOA (MINTXETA APARKALEKUA)   0 

AR18 AZKUE AUZOA (MINTXETA APARKALEKUA) 150,00 € %0,57 

AR19 BASARTE KALEA, Z/G 810,00 € %3,09 

AR20 BASARTE KALEA, 1 810,00 € %3,09 

AR21 BASARTE KALEA, 2 PAREAN 345,00 € %1,31 

AR22 BASARTE KALEA, 33 PAREAN 855,00 € %3,26 

AR23 BERNARDO EZENARRO KALEA, Z/G 345,00 € %1,31 

AR24 BERNARDO EZENARRO KALEA, 2 555,00 € %2,11 

AR25 DEBA KALEA, 2 345,00 € %1,31 

AR26 DEBA KALEA  (APARKALEKUA) 300,00 € %1,14 
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Erreserbatutako aparkalekuak Totala % 

AR27 DEBA KALEA  (APARKALEKUA) 345,00 € %1,31 

AR28 DEBA KALEA  (APARKALEKUA) 345,00 € %1,31 

AR29 DONOSTIA KALEA, 8 PAREAN 345,00 € %1,31 

AR30 ERMUARANDIDE, 7 (APARKALEKUA) 345,00 € %1,31 

AR31 ERMUARANDIDE, 7 (APARKALEKUA) 45,00 € %0,17 

AR32 ERRETSUNDI KALEA, 1 195,00 € %0,74 

AR33 ERRETSUNDI KALEA, 1 (ATZEALDEA) 195,00 € %0,74 

AR34 GRABRIEL KRUTZELAEGI KALEA, 14 855,00 € %3,26 

AR35 GRABRIEL KRUTZELAEGI KALEA, 16 855,00 € %3,26 

AR36 IÑIGEZ KARKIZAO KALEA, 5 (APARKALEKUA) 195,00 € %0,74 

AR37 KALAMUA KALEA, 17 PAREAN 555,00 € %2,11 

AR38 MORKAIKU KALEA, 5 PAREAN 345,00 € %1,31 

AR39 PEDRO MIGEL URRUZUNO, 2 PAREAN 345,00 € %1,31 

AR40 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 21 PAREAN 45,00 € %0,17 

AR41 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 21 PAREAN 45,00 € %0,17 

AR42 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 31 855,00 € %3,26 

AR43 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 31 45,00 € %0,17 

AR44 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 75 PAREAN 345,00 € %1,31 

AR45 
PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 10 PAREAN 
(APARKALEKUA) 345,00 € %1,31 

AR46 
PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 22 PAREAN 
(APARKALEKUA)   %0,00 

AR47 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 22 PAREAN   %0,00 

AR48 SAN PEDRO KALEA 855,00 € %3,26 

AR49 SAN ROKE KALEA, 2 PAREAN 810,00 € %3,09 

AR50 SAN ROKE KALEA, 1 855,00 € %3,26 

AR51 SAN ROKE KALEA, 20 345,00 € %1,31 

AR52 SAN ROKE, 28 705,00 € %2,69 

AR53 SAN ROKE, 34 705,00 € %2,69 

AR54 SANTA KLARA KALEA, 2 345,00 € %1,31 

AR55 SANTA KLARA KALEA, 17 345,00 € %1,31 

AR56 SANTA KLARA KALEA, 28 PAREAN 300,00 € %1,14 
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Erreserbatutako aparkalekuak Totala % 

AR57 SANTA KLARA KALEA, 32 345,00 € %1,31 

AR58 TRENBIDE KALEA, 3 195,00 € %0,74 

AR59 TRENBIDE KALEA, 19 PAREAN 150,00 € %0,57 

AR60 UBITARTE KALEA, 3 PAREAN 195,00 € %0,74 

AR61 UPARITZAGA KALEA, 8 810,00 € %3,09 

AR62 UPARITZAGA KALEA, 16 PAREAN 810,00 € %3,09 

AR63 URASANDI KALEA, Z/G 345,00 € %1,31 

AR64 URASANDI KALEA, 7 345,00 € %1,31 

AR65 URASANDI KALEA, 61 ATZEALDEKO PAREAN  855,00 € %3,26 

AR66 URASANDI KALEA, 57 ATZEALDEKO PAREAN 855,00 € %3,26 

AR67 URASANDI KALEA (APARKALEKUA) 400,00 € %1,52 

TOTALA  26.245,00 € %100 

 

Erreserbatutako aparkalekuetako hobekuntza proposamenak, nagusiki, hauek dira: 

seinaleztapen bertikala, bai erreserbarena (Nazioarteko irisgarritasun sinboloarekin) zein 

gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala jartzea, baita 

trantsizioa errazteko espaloi-ertza beheratzea edo behar den tamaina ez duten plazak 

birmarraztea ere. Halaber, gerta daiteke aparkaleku plazak seinaleztapen horizontalik ez 

izatea (nazioarteko irisgarritasun seinalea), beraz, margotzea proposatzen dugu.  

 

Ondorengo taulan erreserbatutako aparkaleku plazei buruz proposatzen diren jarduketa 

mota bakoitzaren garrantzia ikus daiteke, bai kantitateari zein behar den inbertsioari 

buruz.  

 

Jarduketak Aleak Totala 

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 
 45 6.750,00 € 
Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale 
bertikala jartzea. 54 8.100,00 € 

Espaloi-ertza beheratzea 18 9.180,00 € 

Nazioarteko irisgarritasun sinbolo horizontala margotzea 1 100,00 € 

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 47 2.115,00 € 
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5.3.- Aparkaleku erreserba plana 

 

Dauden erreserbatutakoa aparkalekuen egungo egoera aztertu eta hauek hobetzeko eta 

egokitzeko proposamenak egiteaz gain, kapitulu honetan, baita erreserbatutako plaza 

berriak sortzeko proposamena ere egiten da, horren inguruan indarreko araudiak 

ezartzen dituen irizpideak aplikatuz, aurreko kapituluan azaldu den bezala.  

 

Erreserbatutako plazen banaketa udalerrian orekatua izan behar da, eta aurreikusitako 

plazen eragin-eremuak, aldi berean, interesa duten eraikinak eta udalerriko bizitegirako 

auzoak barne hartu behar ditu. Komeni da gogoraraztea erreserbatutako plazak erabilera 

publikoa dutela, eta ez direla inoiz erabiltzaile jakin batentzat.  

 

Irisgarritasuna Sustatzeko 20/1997 Legearen arabera, ibilgailu arinak aparkatzeko eremu 

guztietan, bai bide publikoan, bai eraikinen aparkalekuetan eta garajeetan, 40 plazako 

edo zatikiko gutxienez plaza bat egongo da etengabe erreserbatuta mugikortasun urria 

duten pertsonak garraiatzen dituzten ibilgailuentzat. 

 

Atxikita dagoen planoan eragin-guneak azaltzen dira, aipatutako irizpideak kontuan hartu 

ondoren, eta bi aparkalekuen arteko gehienezko distantzia errespetatuz (250m). 

Udaletxearentzat lagungarriak izango dira plaza hauek kokatzeko momentuan.  

 

Plano horretan aparkaleku plaza bakoitzaren eragin-guneak azaltzen dira, ia udalerriko 

erdigune osoa eta aztertutako guneak estali arte. Honela, orokorrean aparkaleku 

eremuen kokapena kontuan izan gabe, Udaletxeak jakingo du gune bakoitzeko 

erreserbatutako plaza bat jarri beharko duela, nahiz eta gomendagarria izan plaza hauek 

eraikin publiko eta interes-guneetatik gertu egotea.  

 

Irizpide hauek aplikatuz, 2 erreserbatutako plaza berri kokatzea proposatzen da, 

udalerriko eremu zabalek ez daitezen erreserbatutako plaza -eremutik kanpo geratu, eta 

eraikin publikoei zerbitzua eman dezaten.  

 

Erreserbatutako plaza berriak sortzeko aurrekontuari dagokionez, bakoitzarentzat 

balioetsitako aleko prezioa 900,00€-koa da. Beraz, ELGOIBARen, bi plaza proposatzen 

direnez, aurrekontu totala 1.800,00 €-koa izango da. 
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Jarduketa honek duen eragin ekonomiko txikia kontuan izanik, halaz ere, garrantzitsua, 

plaza berri hauek lehen etapan gauzatzea proposatzen da; honela, aparkalekuetako 

jarduketa guztiak momentu berean egingo dira, eta udalerria araudiak ezartzen duen 

erreserba kopurura (40 plazako edo zatikiko gutxienez plaza 1) ahalik eta lehen 

hurbiltzen joango da.  

 

Ondorengo taulan erreserbatutako aparkaleku berrien gutxi gorabeherako kokapena 

azaltzen da. Liburuki honetako eranskinean azaltzen diren bakarkako txostenetan 

proposatutako plaza berri bakoitzaren eragin-gunea hautematen da: 

 

Erreserbatutako aparkaleku berriak Totala 

ARNI01 KARMEN PLAZA 900,00 € 

ARNI02 SANTA ANA KALEA (APARKALEKU) 900,00 € 

TOTALA 1800.00 € 

 

 

5.4.- Laburpena 

 

Irisgarritasun Planeko garraiorako inbertsioen gauzatze materialaren aurrekontu totalak, 

material mugikorrean, erreserbatutako aparkalekuetan eta aparkaleku berrien ezartze-

planean, proposatutako jarduketak osatzen dute: 

 

 

Garraioa Totala (G.M.A.) 

Autobus geltokiak 18.677,00 € 

Aparkalekuak 26.245,00€  

Aparkaleku berriak 1800,00 €  

Totala 46.722,00 € 
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ALTZOLA

EZARPEN PROPOSAMENA
Eragin-eremua

Proposaturiko aparkaleku erreserbatuak
Dauden aparkaleku erreserbatuak



 

 

 

 

6.- ETAPA PLANA 
 
 

Etapa planak urteko jarduketa etapak egituratzen ditu, eta irisgarritasuna bermatzeko 

hurrengo urteetan lehentasuna duten garraio-elementuetan egin behar diren jarduketa 

guztiak jasotzen ditu, lehentasunak kontuan izanik.  

 

 

Plana lauhilekoa da, baina geltokiak egokitzeko lanen aurrekontua txikia izanik, eta 

autobus geltokiak eta mugikortasun murriztua duten pertsonentzako erreserbatutako 

aparkalekuak egokitzea premiazkoa denez, jarduketa guztiak lehentasun etapan egotea 

erabaki da, ahalik eta lehen garraio publikoa biztanleria osoari bermatzeko,  

 

 

Aipatu behar da Bide Publikorako Ekimen Planean jarraitu behar diren pausuen ordena 

errespetatzea garrantzitsua den bitartean, koherentzia eta jarraipena izateko 

proposatutako ibilbideetan, garraioaren kasuan, ordea, ez da horrela. Arlo honetan, nahiz 

eta gomendagarria izan Etapa Planak ezartzen duen ordena jarraitzea, ordenaren 

aldaketak, edonolako arrazoiak direla medio, Planaren proposamenaren kalitatea ez da 

kaltetua izango. Soilik aurrekontu orokorrak aldatuko litzateke.  

 

 

Liburukiaren bukaeran, aztertutako autobus geltoki eta aparkaleku bakoitzaren txostenak 

daude, hauen ezaugarri nagusienekin, diagnostikoa, jarduketa proposamena, eta 

egokitzapenen aurrekontu zehatza azaltzen dira.  

 

 

Dauden autobus geltoki eta erreserbatutako aparkaleku guztien egokitzapena proposatu 

dugu. Halaber, erreserbatutako bi aparkaleku berri sortzea proposatzen da, udalerri 

batean egon behar diren plazen kopuruari dagokionez, legeak ezartzen dituen 

parametroak bete ahal izateko.  
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Autobus geltokiak Totala 

PB01 AUTONOMIA KALEA (SIGMA) 600,00 € 

PB02 AUTONOMIA KALEA, 12 6.310,00 € 

PB03 AUTONOMIA KALEA (SIGMA OLASO) 1.911,00 € 

PB04 DEBA KALEA (TXANKAKOA) 1.631,00 € 

PB05 DEBA KALEA (URAZANDI) 1.631,00 € 

PB06 DEBA KALEA (MUPEN) 1.836,00 € 

PB07 DEBA KALEA (MUPEN) 735,00 € 

PB08 DONOSTIA KALEA, 9 (ALTZOLA) 1.136,00 € 

PB09 DONOSTIA KALEA, 16 (ALTZOLA) 1.256,00 € 

PB11 SAN ANTOLIN KALEA (MELITONEKO ZUBIA) 1.631,00 € 

TOTALA 18.677,00 € 

 

 

Erreserbatutako aparkalekuak Totala 

AR01 AGIRRETORRE KALEA (APARKALEKUA) 150,00 € 

AR02 AGIRRETORRE KALEA, 2 345,00 € 

AR03 AITA AGIRRE PLAZA (APARKALEKUA) 300,00 € 

AR04 AITA AGIRRE PLAZA, 1 300,00 € 

AR05 AIZKORRI KALEA, Z/G 345,00 € 

AR06 AIZKORRI KALEA, 7 PAREAN 345,00 € 

AR07 AIZKORRI KALEA, 13 PAREAN 345,00 € 

AR08 ANTONIO ARRILLAGA KALEA, 4 45,00 € 

AR09 ARTETXE KALEA, 10 345,00 € 

AR10 AUTONOMIA KALEA (APARKALEKUA) 345,00 € 

AR11 AUTONOMIA KALEA (APARKALEKUA) 345,00 € 

AR12 AZKUE AUZOA 1 810,00 € 

AR13 AZKUE AUZOA, 2 345,00 € 

AR14 AZKUE AUZOA (MINTXETA APARKALEKUA) 150,00 € 

AR15 AZKUE AUZOA (MINTXETA APARKALEKUA) 

AR16 AZKUE AUZOA (MINTXETA APARKALEKUA) 

AR17 AZKUE AUZOA (MINTXETA APARKALEKUA) 

AR18 AZKUE AUZOA (MINTXETA APARKALEKUA) 150,00 € 

AR19 BASARTE KALEA, Z/G 810,00 € 
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Erreserbatutako aparkalekuak Totala 

AR20 BASARTE KALEA, 1 810,00 € 

AR21 BASARTE KALEA, 2 PAREAN 345,00 € 

AR22 BASARTE KALEA, 33 PAREAN 855,00 € 

AR23 BERNARDO EZENARRO KALEA, Z/G 345,00 € 

AR24 BERNARDO EZENARRO KALEA, 2 555,00 € 

AR25 DEBA KALEA, 2 345,00 € 

AR26 DEBA KALEA  (APARKALEKUA) 300,00 € 

AR27 DEBA KALEA  (APARKALEKUA) 345,00 € 

AR28 DEBA KALEA  (APARKALEKUA) 345,00 € 

AR29 DONOSTIA KALEA, 8 PAREAN 345,00 € 

AR30 ERMUARANDIDE, 7 (APARKALEKUA) 345,00 € 

AR31 ERMUARANDIDE, 7 (APARKALEKUA) 45,00 € 

AR32 ERRETSUNDI KALEA, 1  195,00 € 

AR33 ERRETSUNDI KALEA, 1 (ATZEALDEA) 195,00 € 

AR34 GRABRIEL KRUTZELAEGI KALEA, 14 855,00 € 

AR35 GRABRIEL KRUTZELAEGI KALEA, 16 855,00 € 

AR36 IÑIGEZ KARKIZAO KALEA, 5 (APARKALEKUA) 195,00 € 

AR37 KALAMUA KALEA, 17 PAREAN 555,00 € 

AR38 MORKAIKU KALEA, 5 PAREAN 345,00 € 

AR39 PEDRO MIGEL URRUZUNO, 2 PAREAN 345,00 € 

AR40 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 21 PAREAN 45,00 € 

AR41 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 21 PAREAN 45,00 € 

AR42 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 31 855,00 € 

AR43 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 31 45,00 € 

AR44 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 75 PAREAN 345,00 € 

AR45 
PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 10 PAREAN 
(APARKALEKUA) 345,00 € 

AR46 
PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 22 PAREAN 
(APARKALEKUA) 

AR47 PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA, 22 PAREAN 

AR48 SAN PEDRO KALEA 855,00 € 

AR49 SAN ROKE KALEA, 2 PAREAN 810,00 € 
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Erreserbatutako aparkalekuak Totala 

AR50 SAN ROKE KALEA, 1 855,00 € 

AR51 SAN ROKE KALEA, 20 345,00 € 

AR52 SAN ROKE, 28 705,00 € 

AR53 SAN ROKE, 34 705,00 € 

AR54 SANTA KLARA KALEA, 2 345,00 € 

AR55 SANTA KLARA KALEA, 17 345,00 € 

AR56 SANTA KLARA KALEA, 28 PAREAN 300,00 € 

AR57 SANTA KLARA KALEA, 32 345,00 € 

AR58 TRENBIDE KALEA, 3 195,00 € 

AR59 TRENBIDE KALEA, 19 PAREAN 150,00 € 

AR60 UBITARTE KALEA, 3 PAREAN 195,00 € 

AR61 UPARITZAGA KALEA, 8 810,00 € 

AR62 UPARITZAGA KALEA, 16 PAREAN 810,00 € 

AR63 URASANDI KALEA, Z/G 345,00 € 

AR64 URASANDI KALEA, 7 345,00 € 

AR65 URASANDI KALEA, 61 PAREAN ATZEALDEA 855,00 € 

AR66 URASANDI KALEA, 57 PAREAN ATZEALDEA 855,00 € 

AR67 URASANDI KALEA (APARKALEKUA) 400,00 € 

TOTALA  26.245,00 € 
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7.- GUTXI GORABEHERAKO AURREKONTUA 

 

Ondoren jasotzen den proposamen ekonomikoak Irisgarritasun Planean inoiz eragina 

izango luketen kontzeptuak jasotzen ditu, eta zehazki udal eraikinen jarduketen 

aurrekontuetan. Komeni da kontuan izatea, aurkezten diren aurrekontuak nabarmen 

txikiagotu daitezkeela, proposatutako jarduketak udal jarduketa programetan sartuko 

balira, esaterako, udal ekipamendu eraberritze eta mantenu lanetan. 

 

Hasteko, komeni da aipatzea, orain arte erabilitako datu ekonomikoak soilik eta zehazki 

autobus geltokiak eta erreserbatutako aparkalekuak irisgarriak bihurtzeko beharrezkoak 

diren jarduketa materialak kontuan hartzen dituela. Azkeneko aurrekontuak kalkulatzeko 

beste kontzeptu batzuk kontuan hartu behar dira eta ondoren azaltzen ditugu. 

 

Aurkezten den aurrekontua gutxi gorabeherakoa da eta aldaketak izan ditzake gauzatze 

prozesuan. Nahiz eta aurrekontuan azaltzen diren jarduketa bakoitzean ezustekoen 

gastuen portzentaje bat kontuan hartu izan, obrak gauzatzerakoan, analisi eta azterketa 

fasean ziurtatzea posible ez diren baldintzatzaileak sortzen dira. Gainera, aplikatutako 

aleko prezioak jarduketa orokorrei dagokie eta ez dituzte aintzat hartzen posible diren 

berezitasunak.  

 

Edonola, aurrekontu hauek egiteko erabilitako prezio-baseak nahiko erkatuak eta 

egiaztatuak daude, fidagarritasun egokia bermatzeko. Datu baseak idazketa taldeak 

diseinatu ditu, irisgarritasunari dagokionez erreferentziazko prezio base zehatzen 

gabeziagatik. Horretarako Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Hirigintza eta Arkitektura 

Prezio-basea erabili da. Baita kontsulatu dira ere arkitektura eta hirigintzako merkatuan 

aurkitu diren beste prezio erreferentziak, eta irisgarritasunaren eremuan aplikatutako 

beste prezio base batzuekin kontrastatu dira, hala nola, CRID (Bartzelona) eta 

Desarrollos Vía Libre (Madril)-eko prezio-basea.  

 

Irisgarritasun Planeko Lauhileko Garraiorako ekimenen azken aurrekontua, gauzatze 

jarduketen aurrekontu totalari zenbait kontzeptu aplikatuz kalkulatzen da, eta Gauzatze 

Materialaren Aurrekontua deituko diogu. Beraz, azken aurrekontuak ondorengo 

kontzeptuak izango ditu: 

 

1. Lehenik, Gauzatze Materialaren Aurrekontua (G.M.A.) fase bakoitzean 

aurreikusitako jarduketen obra-lanen kostu erreala batzen du, hau da, geltoki eta 

aparkaleku bakoitzean egin beharreko jarduketen aurrekontua.  
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2. Bigarrenik, zerga-oinarria (Z.O.) kontzeptua dugu, gauzatze proiektuen aurrekontuak 

egiterakoan kontuan hartzea komeni den beste kontzeptu batzuk batzen dituena. 

Zerga-oinarria (Z.O) Gauzatze Materialaren Aurrekontuaren gainean kalkulatzen da 

eta Gastu Orokorrak, Etekin Industriala eta Gauzatze Proiektuen Idazketa eta Obra 

Zuzendaritza kontzeptuak barne hartzen ditu.  

 

3. Hirugarren atala zergei dagokio eta aplikagarria den Balio Erantsiaren gaineko 

Zerga (B.E.Z) kontuan hartzen da, aurreko ataletako (G.M.A. eta Z.O.) batuketaren 

emaitzaren gainean kalkulatzen dena. Hiru atal horien batuketak udal eraikinen azken 

aurrekontua osatzen dute.   

 

Irisgarritasun Planaren Kudeaketa erreminta gisa ikusten dugu, Udalari laguntza 

emateko, udalerriak etengabe izaten dituen aldaketa urbanistikoetara Plana egokitzeko. 

Planaren Kudeaketak irisgarritasunarekin zerikusia duten udal sail ezberdinen jarduketak 

koordinatzea posible egiten du, eraginkortasuna eta baliabide ekonomikoak indartuz. 

Horrela, Planaren betetzea ziurtatzen da egin beharreko proiektuei eta epeei dagokionez, 

eta udalerria eraikitzen parte-hartzen duten eragile guztien eraginkortasuna handitzen da.  
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Gauzatze Materialaren Aurrekontua (G.M.A.)

EGOKITU BEHARREKO 11 AUTOBUS GELTOKI 18.677,00 €    

18.677,00 €    

Zerga Oinarria (Z.O.)

Proiektuen idazketa eta zuzendaritza (7%) 1.307,39 €      

Etekin Industriala (6%) 1.120,62 €      

Gastu Orokorrak (13%) 2.428,01 €      

Zerga Oinarri totala (Z.O.)   23.533,02 €    

Zergak

Balio Erantsiaren gaineko Zerga (B.E.Z) 21% 4.941,93 €      

28.474,95 €    

AUTOBUS GELTOKIAK- IRISGARRITASUN PLANAREN AURREKONTUA

Gauzatze Materialaren Aurrekontu Totala (GMA)

Autobus Geltokien Aurrekontu Totala
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Gauzatze Materialaren Aurrekontua (G.M.A.)

67 26.245,00 €    

2 APARKALEKU BERRIAK 1.800,00 €      

28.045,00 €    

Zerga Oinarria (Z.O.)

Proiektuen idazketa eta zuzendaritza (7%) 1.963,15 €      

Etekin Industriala (6%) 1.682,70 €      

Gastu Orokorrak (13%) 3.645,85 €      

Zerga Oinarri Totala (Z.O.)   35.336,70 €    

Zerga

Balio Erantsiaren gaineko Balioa (B.E.Z.) 21% 7.420,71 €      

42.757,41 €    

APARKALEKUAK - IRISGARRITASUN PLANAREN AURREKONTUA

Gauzatze Materialen Aurrekontu Totala (GMA)

Erreserbatutako Aparkalekuen Aurrekontu Totala

EGOKITU BEHARREKO ERRESERBATUTAKO 

APARKALEKUAK
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Gauzatze Materialaren Aurrekontua (G.M.A.) Geltokiak Aparkalekuak Totala

Aurrekontu Totala 18.677,00 €  28.045,00 €       46.722,00 €    

18.677,00 €  28.045,00 €       46.722,00 €    

Zerga Oinarria (Z.O.)

Proiektuen idazketa eta zuzendaritza (7%) 1.307,39 €    1.963,15 €         3.270,54 €      

Etekin Industriala (6%) 1.120,62 €    1.682,70 €         2.803,32 €      

Gastu Orokorrak (13%) 2.428,01 €    3.645,85 €         6.073,86 €      

Zerga Oinarriaren Totala (Z.O)   23.533,02 €  35.336,70 €       58.869,72 €    

Zergak

Balio Erantsiaren gaineko Zerga (B.E.Z.) 21% 4.941,93 €    7.420,71 €         12.362,64 €    

28.474,95 €  42.757,41 €       71.232,36 €    

Gauzatze Materialaren Aurrekontu Totala 

Aurrekontu Orokorraren Totala

GARRAIOA - IRISGARRITASUN PLANAREN AURREKONTUA 
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Gauzatze Materialaren Aurrekontua (G.M.A) 

Autobus Geltokiak 18.677,00 €    

Erreserbatutako Aparkalekuak 26.245,00 €    

Erreserbatutako Aparkaleku Berriak 1.800,00 €      

46.722,00 €    

Zerga Oinarria (Z.O.)

Proiektuen idazketa eta zuzendaritza (7%) 3.270,54 €      

Etekin Industriala (6%) 2.803,32 €      

Gastu Orokorrak(13%) 6.073,86 €      

Zerga Oinarri Totala (Z.O)   58.869,72 €    

Zergak

Balio Erantsiaren gaineko Zerga (B.E.Z.) 21% 12.362,64 €    

71.232,36 €    

GARRAIOA - IRISGARRITASUN PLANAREN AURREKONTUA 

Gauzatze Materialaren Aurrekontu Totala (GMA)

Garraiorako Aurrekontu Totala
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ERANSKINA: 
 

EGUN DAUDEN AUTOBUS GELTOKI ETA 
ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEN 

TXOSTENAK  
 
 

AUTOBUS GELTOKIAK.................................................... 39 
  

ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK (EGUN 
DAUDENAK)……… 

59 

  

ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK 
(PROPOSATUTAKOAK) 

126 
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 Autobus geltokia: PB01 Fasea: 1

Autobus geltoki honek ez du markesinarik ezta geltokiko zutokin egokiturik ere, 
horregatik, zutoia jartzea proposatzen da. Gainera zintarrian zerrenda horia margotzea 
proposatzen da.

 EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Batura

Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean) BAI

Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik -

Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik -

Sarbidea du espaloiaren maila berean, edo arrapala egokia du -

Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna -

Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan BAI

Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia EZ

Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan -

1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik. BAI

Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da EZ

Helbidea: Autonomia kalea (SIGMA) Autobus-lineak
DB04-DB44G Mallabia- 
Ondarroa
DB06 Soraluze-Ondarroa

Geltoki mota:Seinalerik gabeko gelto

Fasea:1

Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan -

Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna -

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik BAI

Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar EZ

Informaziorako pantaila elektronikoa du EZ

Pantailako informazioa entzutekoa ere bada -

Berme iskiatikoa dago geltokian -

Geltokiko zutoin egokitua jartzea, hornidura barne. 1 480,00 €•
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 Autobus geltokia: PB01 Fasea: 1

Zintarrian zerrenda horia margotzea, metroa. 12 120,00 €•

600,00 €Aurrekontua guztira: 
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 Autobus geltokia: PB02 Fasea: 1

Markesinadun autobus geltokia da. Maila bat sortzen duen zolataren gainean dago, 
beraz, horren ordezkapena proposatzen dugu, zolata kenduz. Baita zoladura-zerrenda 
seinalizatzaile ukigarria jartzea ere eta zintarrian zerrenda horia margotzea proposatzen 
da.

 EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Batura

Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean) BAI

Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik -

Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik -

Sarbidea du espaloiaren maila berean, edo arrapala egokia du EZ

Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna EZ

Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan BAI

Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia EZ

Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan EZ

1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik. BAI

Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da BAI

Helbidea: Autonomia kalea, 12 Autobus-lineak
DB04 Mallabia- Ondarroa
DB06 Eskoriatza-Donostia

Geltoki mota:Markesina

Fasea:1

Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan -

Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna EZ

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik EZ

Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar EZ

Informaziorako pantaila elektronikoa du EZ

Pantailako informazioa entzutekoa ere bada -

Berme iskiatikoa dago geltokian EZ

Markesina egokitua hornitu eta jartzea. 1 6.000,00 €•
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 Autobus geltokia: PB02 Fasea: 1

Zintarrian zerrenda horia margotzea, metroa. 9 90,00 €•

Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m². 4 220,00 €•

6.310,00 €Aurrekontua guztira: 
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 Autobus geltokia: PB03 Fasea: 1

Autobus geltoki honek egokitua ez den markesina du; altzairuzko egituraz osatua eta 
beirazko itxiturak dituena. 
Zenbait hutsune antzeman dira. Horregatik proposatzen da itxiturak osatzen dituzten 
beiretan zerrenda seinalizatzaileak jartzea, zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria 
jartzea, zintarrian zerrenda horia margotzea, markesinan egokitutako informazio eta 
seinalizazioa jartzea, dagoen eserlekua aldatzea egokia jarriz, eta berme iskiatikoa 
jartzea.

 EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean) BAI

Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik BAI

Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik BAI

Sarbidea du espaloiaren maila berean, edo arrapala egokia du BAI

Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna EZ

Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan BAI

Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia EZ

Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan BAI

1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik. BAI

Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da BAI

Helbidea: Autonomia kalea (SIGMA OLASO) Autobus-lineak
DB04-DB44G Mallabia- 
Ondarroa
DB06 Eskoriatza-Donostia

Geltoki mota:Markesina

Fasea:1

Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan EZ

Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna EZ

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik EZ

Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar EZ

Informaziorako pantaila elektronikoa du EZ

Pantailako informazioa entzutekoa ere bada -

Berme iskiatikoa dago geltokian EZ
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 Autobus geltokia: PB03 Fasea: 1

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Batura
Beiratan zerrenda seinalatzaileak jartzea. 1 235,00 €•

Berme iskiatikoa jartzea, hornidura barne. 1 400,00 €•

Dagoen eserlekua aldatzea, egokia jarriz, hornidura barne. 1 610,00 €•

Markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea. 1 336,00 €•

Zintarrian zerrenda horia margotzea, metroa. 11 110,00 €•

Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m². 4 220,00 €•

1.911,00 €Aurrekontua guztira: 
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 Autobus geltokia: PB04 Fasea: 1

Geltoki honek markesina du. Honek metalezko itxiturak eta estalki kurbatua ditu. 
Informazio panelak eta bankua ditu, baina zenbait hutsune antzeman dira. Zoladura-
zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, zintarrian zerrenda horia margotzea, 

 EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean) BAI

Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik BAI

Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik -

Sarbidea du espaloiaren maila berean, edo arrapala egokia du BAI

Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna EZ

Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan BAI

Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia EZ

Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan EZ

1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik. BAI

Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da BAI

Helbidea: Deba kalea (TXANKAKOA) Autobus-lineak
DB02 Ermua-Donostia
DB04-DB44G Mallabia-
Ondarroa
DB06 Soraluze-Ondarroa
DG07-DG47G Eskoriatza-
Donostia
UK05-UK45G Zestoa-Ermua

Geltoki mota:Markesina

Fasea:1

Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan -

Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna EZ

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik EZ

Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar EZ

Informaziorako pantaila elektronikoa du EZ

Pantailako informazioa entzutekoa ere bada -

Berme iskiatikoa dago geltokian EZ
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 Autobus geltokia: PB04 Fasea: 1

markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea, dagoen eserlekua aldatzea 
egokia jarriz eta berme iskiatikoa jartzea proposatzen da.

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Batura
Berme iskiatikoa jartzea, hornidura barne. 1 400,00 €•

Dagoen eserlekua aldatzea, egokia jarriz, hornidura barne. 1 610,00 €•

Markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea. 1 336,00 €•

Zintarrian zerrenda horia margotzea, metroa. 12 120,00 €•

Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m². 3 165,00 €•

1.631,00 €Aurrekontua guztira: 
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 Autobus geltokia: PB05 Fasea: 1

Geltoki honek markesina du. Honen diseinua aurreko geltokiaren berdina da. Ez dago 
egokitua, eta horregatik zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, zintarrian 
zerrenda horia margotzea, markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea, 

 EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean) BAI

Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik BAI

Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik -

Sarbidea du espaloiaren maila berean, edo arrapala egokia du BAI

Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna EZ

Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan BAI

Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia EZ

Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan EZ

1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik. BAI

Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da BAI

Helbidea: Deba kalea (URAZANDI) Autobus-lineak
DB02 Ermua-Donostia
DB04-DB44G Mallabia- 
Ondarroa
DB06 Eskoriatza-Donostia
DG07-DG47G Eskoriatza-
Donostia
UK05-UK45G Zestoa-Ermua

Geltoki mota:Markesina

Fasea:1

Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan -

Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna EZ

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik EZ

Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar EZ

Informaziorako pantaila elektronikoa du EZ

Pantailako informazioa entzutekoa ere bada -

Berme iskiatikoa dago geltokian EZ
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 Autobus geltokia: PB05 Fasea: 1

dagoen eserlekua aldatzea egokia jarriz eta berme iskiatikoa jartzea proposatzen da.

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Batura
Berme iskiatikoa jartzea, hornidura barne. 1 400,00 €•

Dagoen eserlekua aldatzea, egokia jarriz, hornidura barne. 1 610,00 €•

Markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea. 1 336,00 €•

Zintarrian zerrenda horia margotzea, metroa. 12 120,00 €•

Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m². 3 165,00 €•

1.631,00 €Aurrekontua guztira: 
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 Autobus geltokia: PB06 Fasea: 1

Metalezko egitura eta beirazko itxitura gardenak dituen markesina du geltoki honek. 
Zenbait hutsune antzeman dira, hortaz, itxiturak osatzen dituzten beiretan zerrenda 
seinalizatzaileak jartzea, zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, zintarrian 
zerrenda horia margotzea, markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea, 
dagoen eserlekua aldatzea egokia jarriz, eta berme iskiatikoa jartzea proposatzen da.

 EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean) BAI

Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik BAI

Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik -

Sarbidea du espaloiaren maila berean, edo arrapala egokia du BAI

Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna EZ

Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan BAI

Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia BAI

Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan BAI

1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik. BAI

Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da BAI

Helbidea: Deba kalea (MUPEN) Autobus-lineak
DB04-DB44G Mallabia- 
Ondarroa
DB06 Eskoriatza-Donostia
UK05 Zestoa-Ermua

Geltoki mota:Markesina

Fasea:1

Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan EZ

Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna EZ

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik EZ

Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar EZ

Informaziorako pantaila elektronikoa du EZ

Pantailako informazioa entzutekoa ere bada -

Berme iskiatikoa dago geltokian EZ
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 Autobus geltokia: PB06 Fasea: 1

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Batura
Beiratan zerrenda seinalatzaileak jartzea. 1 235,00 €•

Berme iskiatikoa jartzea, hornidura barne. 1 400,00 €•

Dagoen eserlekua aldatzea, egokia jarriz, hornidura barne. 1 610,00 €•

Markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea. 1 336,00 €•

Zintarrian zerrenda horia margotzea, metroa. 9 90,00 €•

Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m². 3 165,00 €•

1.836,00 €Aurrekontua guztira: 
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 Autobus geltokia: PB07 Fasea: 1

Markesinarik gabeko geltokia da. Zenbait hutsune antzeman dira, eta horregatik 
egokitutako zutoia jartzea, zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea eta 
zintarrian zerrenda horia margotzea proposatzen da,

 EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Batura

Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean) BAI

Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik -

Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik -

Sarbidea du espaloiaren maila berean, edo arrapala egokia du -

Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna -

Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan BAI

Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia BAI

Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan -

1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik. EZ

Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da EZ

Helbidea: Deba kalea (MUPEN) Autobus-lineak
DB04-DB44G Mallabia- 
Ondarroa
DB06 Eskoriatza-Donostia
UK05 Zestoa-Ermua

Geltoki mota:Seinalerik gabeko gelto

Fasea:1

Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan -

Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna -

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik EZ

Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar EZ

Informaziorako pantaila elektronikoa du EZ

Pantailako informazioa entzutekoa ere bada -

Berme iskiatikoa dago geltokian -

Geltokiko zutoin egokitua jartzea, hornidura barne. 1 480,00 €•
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 Autobus geltokia: PB07 Fasea: 1

Zintarrian zerrenda horia margotzea, metroa. 9 90,00 €•

Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m². 3 165,00 €•

735,00 €Aurrekontua guztira: 
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 Autobus geltokia: PB08 Fasea: 1

Metalezko egitura eta beirazko itxitura gardenak dituen markesina du geltoki honek. 
Zenbait hutsune antzeman dira, horregatik, itxiturak osatzen dituzten beiretan zerrenda 
seinalizatzaileak jartzea, zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, zintarrian 
zerrenda horia margotzea, markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea, 
dagoen eserlekua aldatzea egokia jarriz eta berme iskiatikoa jartzea proposatzen da.

 EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Batura

Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean) BAI

Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik BAI

Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik -

Sarbidea du espaloiaren maila berean, edo arrapala egokia du -

Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna EZ

Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan BAI

Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia BAI

Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan BAI

1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik. BAI

Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da BAI

Helbidea: Donostia kalea, 9 (ALTZOLA) Autobus-lineak
DB04-DB44G Mallabia- 
Ondarroa
DB06 Eskoriatza-Donostia

Geltoki mota:Markesina

Fasea:1

Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan EZ

Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna BAI

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik EZ

Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar -

Informaziorako pantaila elektronikoa du EZ

Pantailako informazioa entzutekoa ere bada -

Berme iskiatikoa dago geltokian EZ

Elgoibarko Irisgarritasun Plana Eguneratzea (2018)

5. Liburua: GARRAIOA 53



 Autobus geltokia: PB08 Fasea: 1

Beiratan zerrenda seinalatzaileak jartzea. 1 235,00 €•

Berme iskiatikoa jartzea, hornidura barne. 1 400,00 €•

Markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea. 1 336,00 €•

Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m². 3 165,00 €•

1.136,00 €Aurrekontua guztira: 
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 Autobus geltokia: PB09 Fasea: 1

Metalezko egitura eta beirazko itxitura gardenak dituen markesina du geltoki honek. 
Zenbait hutsune antzeman dira, horregatik, itxiturak osatzen dituzten beiretan zerrenda 
seinalizatzaileak jartzea, zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, zintarrian 
zerrenda horia margotzea, markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea, 
dagoen eserlekua aldatzea egokia jarriz eta berme iskiatikoa jartzea proposatzen da.

 EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Batura

Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean) BAI

Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik EZ

Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik -

Sarbidea du espaloiaren maila berean, edo arrapala egokia du BAI

Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna EZ

Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan BAI

Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia EZ

Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan BAI

1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik. EZ

Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da BAI

Helbidea: Donostia kalea, 16 (ALTZOLA) Autobus-lineak
DB04-DB44G Mallabia- 
Ondarroa
DB06 Eskoriatza-Donostia

Geltoki mota:Markesina

Fasea:1

Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan EZ

Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna BAI

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik EZ

Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar EZ

Informaziorako pantaila elektronikoa du EZ

Pantailako informazioa entzutekoa ere bada -

Berme iskiatikoa dago geltokian EZ
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 Autobus geltokia: PB09 Fasea: 1

Beiratan zerrenda seinalatzaileak jartzea. 1 235,00 €•

Berme iskiatikoa jartzea, hornidura barne. 1 400,00 €•

Markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea. 1 336,00 €•

Zintarrian zerrenda horia margotzea, metroa. 12 120,00 €•

Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m². 3 165,00 €•

1.256,00 €Aurrekontua guztira: 
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 Autobus geltokia: PB11 Fasea: 1

Egurrezko egitura, egurrezko itxiturak eta bi isurialdeko estalkia dituen markesina du 
geltoki honek. Zenbait hutsune antzeman dira, horregatik, itxiturak osatzen dituzten 
beiretan zerrenda seinalizatzaileak jartzea, zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria 
jartzea, zintarrian zerrenda horia margotzea, markesinan egokitutako informazio eta 
seinalizazioa jartzea, dagoen eserlekua aldatzea egokia jarriz eta berme iskiatikoa 
jartzea proposatzen da.

 EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean) BAI

Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik BAI

Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik -

Sarbidea du espaloiaren maila berean, edo arrapala egokia du BAI

Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna EZ

Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan BAI

Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia -

Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan EZ

1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik. BAI

Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da BAI

Helbidea: San Antolin kalea (MELITONEKO ZUBIA) Autobus-lineak
DB04-DB44G Mallabia- 
Ondarroa
DB06 Eskoriatza-Donostia

Geltoki mota:Markesina

Fasea:1

Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan -

Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna EZ

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik EZ

Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar EZ

Informaziorako pantaila elektronikoa du EZ

Pantailako informazioa entzutekoa ere bada -

Berme iskiatikoa dago geltokian EZ
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 Autobus geltokia: PB11 Fasea: 1

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Batura
Berme iskiatikoa jartzea, hornidura barne. 1 400,00 €•

Dagoen eserlekua aldatzea, egokia jarriz, hornidura barne. 1 610,00 €•

Markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea. 1 336,00 €•

Zintarrian zerrenda horia margotzea, metroa. 12 120,00 €•

Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m². 3 165,00 €•

1.631,00 €Aurrekontua guztira: 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR01 Fasea: 1

Aparkaleku hau irisgarria da. Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale 
bertikal bat jartzea soilik proposatzen da

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,8 m.Neurriak:

Luze - 5 m.

Helbidea: Agirretorre kalea (aparcamiento)

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

150,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR02 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Orobat, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale 
bertikala eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea proposatzen 
da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,1 m.Neurriak:

Luze - 6,5 m.

Helbidea: Agirretorre kalea, 2

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR03 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez du seinale bertikalik. Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen 
duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea 
proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,8 m.Neurriak:

Luze - 5,1 m.

Helbidea: Aita Agirre plaza (aparcamiento)

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

300,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR04 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez du seinale bertikalik. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea 
debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak 
jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,7 m.Neurriak:

Luze - 4,9 m.

Helbidea: Aita Agirre plaza, 1

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

300,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR05 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,5 m.Neurriak:

Luze - 4,5 m.

Helbidea: Aizkorri kalea, s/n

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR06 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,1 m.Neurriak:

Luze - 4,9 m.

Helbidea: Aizkorri kalea, fte 7

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago EZ

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR07 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,2 m.Neurriak:

Luze - 5 m.

Helbidea: Aizkorri kalea, fte 13

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago EZ

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 

Elgoibarko Irisgarritasun Plana Eguneratzea (2018)

5. Liburua: GARRAIOA 65



 Aparkaleku erreserbatua - AR08 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3 m.Neurriak:

Luze - 4,7 m.

Helbidea: Antonio Arrillaga kalea, 4

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag BAI

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

45,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR09 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2 m.Neurriak:

Luze - 6 m.

Helbidea: Artetxe kalea, 10

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) EZ
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR10 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 3,5 m.Neurriak:

Luze - 4,7 m.

Helbidea: Autonomia kalea (aparcamiento)

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR11 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,5 m.Neurriak:

Luze - 4,7 m.

Helbidea: Autonomia kalea (aparcamiento)

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR12 Fasea: 1

Aparkaleku honek behar diren neurriak ditu baina espaloi-ertza beheratu beharko da 
ibilbide irisgarri baten (espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin. 
Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko 
irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,8 m.Neurriak:

Luze - 4,9 m.

Helbidea: Azkue auzoa 1

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

810,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR13 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,5 m.Neurriak:

Luze - 6,4 m.

Helbidea: Azkue auzoa, 2

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) EZ
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR14 Fasea: 1

Aparkaleku hau hurrengo lau aparkalekuen aldamenean dago (AR15, AR16, AR17 y 
AR18). Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bat jartzea 
proposatzen da aparkaleku-multzoarentzat. Internacional de accesibilidad

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,75 Neurriak:

Luze - 4,5 m.

Helbidea: Azkue auzoa (aparcamiento Mintxeta)

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

150,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR15 Fasea: 1

Aparkaleku hau aurrekoaren (AR14) eta ondorengo hiru aparkalekuen (AR16. AR17 y 
AR18) artean dago. Beharrezkoak diren esku-hartzeak lehenengoan eta azkenekoan 
proposatzen dira.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,75 Neurriak:

Luze - 4,5 m.

Helbidea: Azkue auzoa (aparcamiento Mintxeta)

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

•

Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR16 Fasea: 1

Aparkaleku hau aurreko bi aparkalekuen (AR14 eta AR15) eta ondorengo bi 
aparkalekuen (AR17 eta AR18) artean dago. Beharrezkoak diren esku-hartzeak 
lehenengoan eta azkenekoan proposatzen dira.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,75 Neurriak:

Luze - 4,5 m.

Helbidea: Azkue auzoa (aparcamiento Mintxeta)

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

•

Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR17 Fasea: 1

Aparkaleku hau aurreko hiru aparkalekuen (AR14, AR15 eta Ar16) eta ondorengo 
aparkalekuaren (AR18) aldamenean dago. Beharrezkoak diren esku-hartzeak 
lehenengoan eta azkenekoan proposatzen dira.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,8 m.Neurriak:

Luze - 4,5 m.

Helbidea: Azkue auzoa (aparcamiento Mintxeta)

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

•

Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR18 Fasea: 1

Aparkaleku hau aurreko lau aparkalekuen (AR 14, AR15, AR16 y AR17) aldamenean 
dago. Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea proposatzen da 
aparkaleku-multzoarentzat.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,75 Neurriak:

Luze - 4,5 m.

Helbidea: Azkue auzoa (aparcamiento Mintxeta)

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

150,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR19 Fasea: 1

Aparkaleku honek behar diren neurriak ditu baina espaloi-ertza beheratu beharko da, 
ibilbide irisgarri baten (espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin. 
Orobat, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko 
irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 4,1 m.Neurriak:

Luze - 4,8 m.

Helbidea: Basarte kalea, s/n

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

810,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR20 Fasea: 1

Aparkaleku honek behar diren neurriak ditu baina espaloi-ertza beheratu beharko da, 
ibilbide irisgarri baten (espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin. 
Orobat, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko 
irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,7 m.Neurriak:

Luze - 4,7 m.

Helbidea: Basarte kalea, 1

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

810,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR21 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,5 m.Neurriak:

Luze - 4,7 m.

Helbidea: Basarte kalea, fte 2

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR22 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Gainera espaloi-ertza beheratu beharko da, ibilbide irisgarri baten 
(espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin. Halaber, gainerako 
ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun 
sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,1 m.Neurriak:

Luze - 5,2 m.

Helbidea: Basarte kalea, fte 33

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

855,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR23 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,4 m.Neurriak:

Luze - 6,2 m.

Helbidea: Bernardo Ezenarro kalea, s/n

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR24 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Gainera espaloi-ertza beheratu beharko da, ibilbide irisgarri baten 
(espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,3 m.Neurriak:

Luze - 6,15 

Helbidea: Bernardo Ezenarro kalea, 2

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag BAI

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

555,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR25 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,55 Neurriak:

Luze - 4,15 

Helbidea: Deba kalea, 2

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR26 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez du seinale bertikalik. Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen 
duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea 
proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,7 m.Neurriak:

Luze - 6,4 m.

Helbidea: Deba kalea  (aparcamiento)

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

300,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR27 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,1 m.Neurriak:

Luze - 6,1 m.

Helbidea: Deba kalea  (aparcamiento)

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR28 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,4 m.Neurriak:

Luze - 4,7 m.

Helbidea: Deba kalea  (aparcamiento)

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR29 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2 m.Neurriak:

Luze - 6 m.

Helbidea: Donostia kalea, fte 8

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 

Elgoibarko Irisgarritasun Plana Eguneratzea (2018)

5. Liburua: GARRAIOA 87



 Aparkaleku erreserbatua - AR30 Fasea: 1

Aparkaleku hau ondorengoaren aldamenean dago (AR31), ez ditu behar diren neurriak 
eta horregatik bere mugak birmargotzea proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek 
aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale 
bertikalak jartzea proposatzen da, elkarren ondoan dauden bi aparkaleku plazentzat.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,2 m.Neurriak:

Luze - 5,2 m.

Helbidea: Ermuarandide, 7 (aparcamiento)

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR31 Fasea: 1

Aparkaleku hau aurrekoaren aldamenean dago (AR30), ez ditu behar diren neurriak eta 
horregatik bere mugak birmargotzea proposatzen da. Beharrezkoak diren seinale 
bertikalak aurreko aparkalekuan (AR30) jartzea proposatu da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,2 m.Neurriak:

Luze - 5,2 m.

Helbidea: Ermuarandide, 7 (aparcamiento)

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

45,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR32 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,6 m.Neurriak:

Luze - 4,2 m.

Helbidea: Erretsundi kalea, 1

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

195,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR33 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,1 m.Neurriak:

Luze - 4,6 m.

Helbidea: Erretsundi kalea, 1 (trasera)

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

195,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR34 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Gainera espaloi-ertza beheratu beharko da, ibilbide irisgarri baten 
(espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin. Halaber, gainerako 
ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun 
sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 1,7 m.Neurriak:

Luze - 5,15 

Helbidea: Grabriel Krutzelaegi kalea, 14

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

855,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR35 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Gainera espaloi-ertza beheratu beharko da, ibilbide irisgarri baten 
(espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin. Halaber, gainerako 
ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun 
sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 1,7 m.Neurriak:

Luze - 6,2 m.

Helbidea: Grabriel Krutzelaegi kalea, 16

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

855,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR36 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 2,6 m.Neurriak:

Luze - 5 m.

Helbidea: Iñigez Karkizao kalea, 5 (aparcamiento)

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

195,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR37 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Gainera espaloi-ertza beheratu beharko da, ibilbide irisgarri baten 
(espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,1 m.Neurriak:

Luze - 6 m.

Helbidea: Kalamua kalea, fte 17

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag BAI

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

555,00 €Aurrekontua GUZTIRA 

Elgoibarko Irisgarritasun Plana Eguneratzea (2018)

5. Liburua: GARRAIOA 95



 Aparkaleku erreserbatua - AR38 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,6 m.Neurriak:

Luze - 5 m.

Helbidea: Morkaiku kalea, fte 5

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR39 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,4 m.Neurriak:

Luze - 4,5 m.

Helbidea: Pedro Migel Urruzuno, fte 2

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) EZ
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR40 Fasea: 1

Aparkaleku hau hurrengoaren (AR41) aldamenean dago eta ez ditu behar diren 
neurriak, bere mugak birmargotu beharko dira.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,4 m.Neurriak:

Luze - 5,3 m.

Helbidea: Pedro Mugurutza etorbidea, fte 21

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag BAI

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

45,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR41 Fasea: 1

Aparkaleku hau aurrekoaren (AR40) aldamenean dago eta ez ditu behar diren neurriak, 
beraz, bere mugak birmargotzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,4 m.Neurriak:

Luze - 5,5 m.

Helbidea: Pedro Mugurutza etorbidea, fte 21

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) EZ
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

45,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR42 Fasea: 1

Este aparcamiento reservado es colindante con el siguiente. En éste se proponen las 
intervenciones comunes para ambos.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 3,5 m.Neurriak:

Luze - 5,7 m.

Helbidea: Pedro Mugurutza etorbidea, 31

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

855,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR43 Fasea: 1

Aparkaleku hau hurrengoaren (AR43) aldamenean dago eta ez ditu behar diren 
neurriak, beraz, bere mugak birmargotzea proposatzen da. Gainera espaloi-ertza 
beheratu beharko da, ibilbide irisgarri baten (espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa 
egokia izan dadin. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da. 
Seinale hauek eta espaloi-ertza beheratzea aparkaleku honentzat eta hurrengoarentzat 
izango dira.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,5 m.Neurriak:

Luze - 5,7 m.

Helbidea: Pedro Mugurutza etorbidea, 31

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

45,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR44 Fasea: 1

Aparkaleku hau aurrekoaren (AR42) aldamenean dago eta ez ditu behar diren neurriak, 
beraz, bere mugak birmargotzea proposatzen da. Seinale bertikalak eta espaloi-ertza 
beheratzea aurreko Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere 
mugak birmargotzea proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea 
debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak 
jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 1,9 m.Neurriak:

Luze - 6 m.

Helbidea: Pedro Mugurutza etorbidea, fte 75

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago EZ

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR45 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 2,2 m.Neurriak:

Luze - 4,7 m.

Helbidea: Pedro Mugurutza etorbidea, fte 10 (aparcamiento)

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR46 Fasea: 1

Aparkaleku hau hurrengoaren (AR47) aldamenean dago. Alboko transferentzia gune 
partekatua badu eta ez da beste esku-hartzerik behar.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 2,6 m.Neurriak:

Luze - 4,5 m.

Helbidea: Pedro Mugurutza etorbidea, fte 22 (aparcamiento)

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag BAI

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

•

Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR47 Fasea: 1

Aparkaleku hau aurrekoaren (AR46) aldamenean dago. Alboko transferentzia gune 
partekatua badu eta ez da beste esku-hartzerik behar.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 2,6 m.Neurriak:

Luze - 4,5 m.

Helbidea: Pedro Mugurutza etorbidea, fte 22

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag BAI

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

•

Aurrekontua GUZTIRA 

Elgoibarko Irisgarritasun Plana Eguneratzea (2018)

5. Liburua: GARRAIOA 105



 Aparkaleku erreserbatua - AR48 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Gainera espaloi-ertza beheratu beharko da, ibilbide irisgarri baten 
(espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin. Halaber, gainerako 
ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun 
sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,3 m.Neurriak:

Luze - 4,7 m.

Helbidea: San Pedro kalea

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

855,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR49 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,8 m.Neurriak:

Luze - 4,7 m.

Helbidea: San Roke kalea, fte 2

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

810,00 €Aurrekontua GUZTIRA 

Elgoibarko Irisgarritasun Plana Eguneratzea (2018)

5. Liburua: GARRAIOA 107



 Aparkaleku erreserbatua - AR50 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Gainera espaloi-ertza beheratu beharko da, ibilbide irisgarri baten 
(espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin. Halaber, gainerako 
ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun 
sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,2 m.Neurriak:

Luze - 6 m.

Helbidea: San Roke kalea, 1

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

855,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR51 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 2,6 m.Neurriak:

Luze - 3,3 m.

Helbidea: San Roke kalea, 20

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR52 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Gainera espaloi-ertza beheratu beharko da, ibilbide irisgarri baten 
(espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin. Halaber, gainerako 
ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun 
sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 2,9 m.Neurriak:

Luze - 5,2 m.

Helbidea: San Roke, 28

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

705,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR53 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Gainera espaloi-ertza beheratu beharko da, ibilbide irisgarri baten 
(espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin. Halaber, gainerako 
ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun 
sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,6 m.Neurriak:

Luze - 4,9 m.

Helbidea: San Roke, 34

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

705,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR54 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2 m.Neurriak:

Luze - 6,15 

Helbidea: Santa Klara kalea, 2

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR55 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 1,85 Neurriak:

Luze - 5,7 m.

Helbidea: Santa Klara kalea, 17

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR56 Fasea: 1

Aparkaleku honek behar diren neurriak ditu. Gainerako ibilgailuek aparkatzea 
debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak 
jartzea soilik proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2 m.Neurriak:

Luze - 6,7 m.

Helbidea: Santa Klara kalea, fte 28

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

300,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR57 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,2 m.Neurriak:

Luze - 4,8 m.

Helbidea: Santa Klara kalea, 32

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR58 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
bertikala jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 3,4 m.Neurriak:

Luze - 6,1 m.

Helbidea: Trenbide kalea, 3

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

195,00 €Aurrekontua GUZTIRA 

Elgoibarko Irisgarritasun Plana Eguneratzea (2018)

116 5. Liburua: GARRAIOA



 Aparkaleku erreserbatua - AR59 Fasea: 1

Aparkaleku honetan gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
bertikala jarri beharko da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,8 m.Neurriak:

Luze - 5,9 m.

Helbidea: Trenbide kalea, fte 19

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

150,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR60 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
bertikala jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,2 m.Neurriak:

Luze - 6,1 m.

Helbidea: Ubitarte kalea, fte 3

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

195,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR61 Fasea: 1

Aparkaleku honetan espaloi-ertza beheratu beharko da, ibilbide irisgarri baten (espaloia) 
eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin. Halaber, gainerako ibilgailuek 
aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale 
bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,8 m.Neurriak:

Luze - 5,2 m.

Helbidea: Uparitzaga kalea, 8

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

810,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR62 Fasea: 1

Aparkaleku honetan espaloi-ertza beheratu beharko da, ibilbide irisgarri baten (espaloia) 
eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin. Halaber, gainerako ibilgailuek 
aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale 
bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,8 m.Neurriak:

Luze - 5,4 m.

Helbidea: Uparitzaga kalea, fte 16

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

810,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR63 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,2 m.Neurriak:

Luze - 6,5 m.

Helbidea: Urasandi kalea, s/n

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR64 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,15 Neurriak:

Luze - 5,1 m.

Helbidea: Urasandi kalea, 7

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

390,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR65 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Gainera espaloi-ertza beheratu beharko da, ibilbide irisgarri baten 
(espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin. Halaber, gainerako 
ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun 
sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,1 m.Neurriak:

Luze - 5,2 m.

Helbidea: Urasandi kalea, fte trasera 61

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

855,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR66 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Gainera espaloi-ertza beheratu beharko da, ibilbide irisgarri baten 
(espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin. Halaber, gainerako 
ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun 
sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,1 m.Neurriak:

Luze - 5 m.

Helbidea: Urasandi kalea, fte trasera 57

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

855,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR67 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 5,1 m.Neurriak:

Luze - 5,6 m.

Helbidea: Urasandi kalea (aparcamiento)

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean EZ
Seinale horizontala irristaezina da -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale horizontala margotzea 1 100,00 €•

400,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - ARNI01 Fasea: 1

El plano refleja la zona de influencia de este nuevo aparcamiento reservado propuesto 
en el presente Plan de Accesibilidad. La plaza deberá ubicarse en la zona central del 
círculo para satisfacer su radio de acción.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota:

Fasea:1

Zabal - 0 m.Neurriak:

Luze - 0 m.

Helbidea: Karmen plaza

Neurri egoki eta nahikoak ditu -

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean -
Seinale horizontala irristaezina da -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean -
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag -

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

Aparkaleku erreserbatu berri bat sortzea 1 900,00 €•

900,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - ARNI02 Fasea: 1

El plano refleja la zona de influencia de este nuevo aparcamiento reservado propuesto 
en el presente Plan de Accesibilidad. La plaza deberá ubicarse en la zona central del 
círculo para satisfacer su radio de acción.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota:

Fasea:1

Zabal - 0 m.Neurriak:

Luze - 0 m.

Helbidea: Santa Ana kalea (aparcamiento)

Neurri egoki eta nahikoak ditu -

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean -
Seinale horizontala irristaezina da -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean -
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag -

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

Aparkaleku erreserbatu berri bat sortzea 1 900,00 €•

900,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Autobus geltokia: PB01 Fasea: 1

Autobus geltoki honek ez du markesinarik ezta geltokiko zutokin egokiturik ere, 
horregatik, zutoia jartzea proposatzen da. Gainera zintarrian zerrenda horia margotzea 
proposatzen da.

 EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Batura

Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean) BAI

Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik -

Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik -

Sarbidea du espaloiaren maila berean, edo arrapala egokia du -

Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna -

Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan BAI

Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia EZ

Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan -

1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik. BAI

Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da EZ

Helbidea: Autonomia kalea (SIGMA) Autobus-lineak
DB04-DB44G Mallabia- 
Ondarroa
DB06 Soraluze-Ondarroa

Geltoki mota:Seinalerik gabeko gelto

Fasea:1

Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan -

Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna -

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik BAI

Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar EZ

Informaziorako pantaila elektronikoa du EZ

Pantailako informazioa entzutekoa ere bada -

Berme iskiatikoa dago geltokian -

Geltokiko zutoin egokitua jartzea, hornidura barne. 1 480,00 €•
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 Autobus geltokia: PB01 Fasea: 1

Zintarrian zerrenda horia margotzea, metroa. 12 120,00 €•

600,00 €Aurrekontua guztira: 
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 Autobus geltokia: PB02 Fasea: 1

Markesinadun autobus geltokia da. Maila bat sortzen duen zolataren gainean dago, 
beraz, horren ordezkapena proposatzen dugu, zolata kenduz. Baita zoladura-zerrenda 
seinalizatzaile ukigarria jartzea ere eta zintarrian zerrenda horia margotzea proposatzen 
da.

 EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Batura

Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean) BAI

Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik -

Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik -

Sarbidea du espaloiaren maila berean, edo arrapala egokia du EZ

Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna EZ

Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan BAI

Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia EZ

Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan EZ

1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik. BAI

Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da BAI

Helbidea: Autonomia kalea, 12 Autobus-lineak
DB04 Mallabia- Ondarroa
DB06 Eskoriatza-Donostia

Geltoki mota:Markesina

Fasea:1

Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan -

Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna EZ

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik EZ

Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar EZ

Informaziorako pantaila elektronikoa du EZ

Pantailako informazioa entzutekoa ere bada -

Berme iskiatikoa dago geltokian EZ

Markesina egokitua hornitu eta jartzea. 1 6.000,00 €•
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 Autobus geltokia: PB02 Fasea: 1

Zintarrian zerrenda horia margotzea, metroa. 9 90,00 €•

Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m². 4 220,00 €•

6.310,00 €Aurrekontua guztira: 
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 Autobus geltokia: PB03 Fasea: 1

Autobus geltoki honek egokitua ez den markesina du; altzairuzko egituraz osatua eta 
beirazko itxiturak dituena. 
Zenbait hutsune antzeman dira. Horregatik proposatzen da itxiturak osatzen dituzten 
beiretan zerrenda seinalizatzaileak jartzea, zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria 
jartzea, zintarrian zerrenda horia margotzea, markesinan egokitutako informazio eta 
seinalizazioa jartzea, dagoen eserlekua aldatzea egokia jarriz, eta berme iskiatikoa 
jartzea.

 EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean) BAI

Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik BAI

Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik BAI

Sarbidea du espaloiaren maila berean, edo arrapala egokia du BAI

Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna EZ

Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan BAI

Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia EZ

Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan BAI

1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik. BAI

Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da BAI

Helbidea: Autonomia kalea (SIGMA OLASO) Autobus-lineak
DB04-DB44G Mallabia- 
Ondarroa
DB06 Eskoriatza-Donostia

Geltoki mota:Markesina

Fasea:1

Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan EZ

Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna EZ

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik EZ

Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar EZ

Informaziorako pantaila elektronikoa du EZ

Pantailako informazioa entzutekoa ere bada -

Berme iskiatikoa dago geltokian EZ
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 Autobus geltokia: PB03 Fasea: 1

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Batura
Beiratan zerrenda seinalatzaileak jartzea. 1 235,00 €•

Berme iskiatikoa jartzea, hornidura barne. 1 400,00 €•

Dagoen eserlekua aldatzea, egokia jarriz, hornidura barne. 1 610,00 €•

Markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea. 1 336,00 €•

Zintarrian zerrenda horia margotzea, metroa. 11 110,00 €•

Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m². 4 220,00 €•

1.911,00 €Aurrekontua guztira: 
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 Autobus geltokia: PB04 Fasea: 1

Geltoki honek markesina du. Honek metalezko itxiturak eta estalki kurbatua ditu. 
Informazio panelak eta bankua ditu, baina zenbait hutsune antzeman dira. Zoladura-
zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, zintarrian zerrenda horia margotzea, 

 EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean) BAI

Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik BAI

Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik -

Sarbidea du espaloiaren maila berean, edo arrapala egokia du BAI

Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna EZ

Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan BAI

Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia EZ

Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan EZ

1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik. BAI

Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da BAI

Helbidea: Deba kalea (TXANKAKOA) Autobus-lineak
DB02 Ermua-Donostia
DB04-DB44G Mallabia-
Ondarroa
DB06 Soraluze-Ondarroa
DG07-DG47G Eskoriatza-
Donostia
UK05-UK45G Zestoa-Ermua

Geltoki mota:Markesina

Fasea:1

Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan -

Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna EZ

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik EZ

Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar EZ

Informaziorako pantaila elektronikoa du EZ

Pantailako informazioa entzutekoa ere bada -

Berme iskiatikoa dago geltokian EZ
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 Autobus geltokia: PB04 Fasea: 1

markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea, dagoen eserlekua aldatzea 
egokia jarriz eta berme iskiatikoa jartzea proposatzen da.

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Batura
Berme iskiatikoa jartzea, hornidura barne. 1 400,00 €•

Dagoen eserlekua aldatzea, egokia jarriz, hornidura barne. 1 610,00 €•

Markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea. 1 336,00 €•

Zintarrian zerrenda horia margotzea, metroa. 12 120,00 €•

Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m². 3 165,00 €•

1.631,00 €Aurrekontua guztira: 
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 Autobus geltokia: PB05 Fasea: 1

Geltoki honek markesina du. Honen diseinua aurreko geltokiaren berdina da. Ez dago 
egokitua, eta horregatik zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, zintarrian 
zerrenda horia margotzea, markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea, 

 EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean) BAI

Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik BAI

Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik -

Sarbidea du espaloiaren maila berean, edo arrapala egokia du BAI

Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna EZ

Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan BAI

Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia EZ

Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan EZ

1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik. BAI

Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da BAI

Helbidea: Deba kalea (URAZANDI) Autobus-lineak
DB02 Ermua-Donostia
DB04-DB44G Mallabia- 
Ondarroa
DB06 Eskoriatza-Donostia
DG07-DG47G Eskoriatza-
Donostia
UK05-UK45G Zestoa-Ermua

Geltoki mota:Markesina

Fasea:1

Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan -

Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna EZ

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik EZ

Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar EZ

Informaziorako pantaila elektronikoa du EZ

Pantailako informazioa entzutekoa ere bada -

Berme iskiatikoa dago geltokian EZ
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 Autobus geltokia: PB05 Fasea: 1

dagoen eserlekua aldatzea egokia jarriz eta berme iskiatikoa jartzea proposatzen da.

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Batura
Berme iskiatikoa jartzea, hornidura barne. 1 400,00 €•

Dagoen eserlekua aldatzea, egokia jarriz, hornidura barne. 1 610,00 €•

Markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea. 1 336,00 €•

Zintarrian zerrenda horia margotzea, metroa. 12 120,00 €•

Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m². 3 165,00 €•

1.631,00 €Aurrekontua guztira: 
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 Autobus geltokia: PB06 Fasea: 1

Metalezko egitura eta beirazko itxitura gardenak dituen markesina du geltoki honek. 
Zenbait hutsune antzeman dira, hortaz, itxiturak osatzen dituzten beiretan zerrenda 
seinalizatzaileak jartzea, zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, zintarrian 
zerrenda horia margotzea, markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea, 
dagoen eserlekua aldatzea egokia jarriz, eta berme iskiatikoa jartzea proposatzen da.

 EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean) BAI

Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik BAI

Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik -

Sarbidea du espaloiaren maila berean, edo arrapala egokia du BAI

Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna EZ

Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan BAI

Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia BAI

Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan BAI

1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik. BAI

Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da BAI

Helbidea: Deba kalea (MUPEN) Autobus-lineak
DB04-DB44G Mallabia- 
Ondarroa
DB06 Eskoriatza-Donostia
UK05 Zestoa-Ermua

Geltoki mota:Markesina

Fasea:1

Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan EZ

Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna EZ

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik EZ

Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar EZ

Informaziorako pantaila elektronikoa du EZ

Pantailako informazioa entzutekoa ere bada -

Berme iskiatikoa dago geltokian EZ
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 Autobus geltokia: PB06 Fasea: 1

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Batura
Beiratan zerrenda seinalatzaileak jartzea. 1 235,00 €•

Berme iskiatikoa jartzea, hornidura barne. 1 400,00 €•

Dagoen eserlekua aldatzea, egokia jarriz, hornidura barne. 1 610,00 €•

Markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea. 1 336,00 €•

Zintarrian zerrenda horia margotzea, metroa. 9 90,00 €•

Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m². 3 165,00 €•

1.836,00 €Aurrekontua guztira: 
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 Autobus geltokia: PB07 Fasea: 1

Markesinarik gabeko geltokia da. Zenbait hutsune antzeman dira, eta horregatik 
egokitutako zutoia jartzea, zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea eta 
zintarrian zerrenda horia margotzea proposatzen da,

 EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Batura

Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean) BAI

Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik -

Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik -

Sarbidea du espaloiaren maila berean, edo arrapala egokia du -

Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna -

Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan BAI

Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia BAI

Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan -

1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik. EZ

Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da EZ

Helbidea: Deba kalea (MUPEN) Autobus-lineak
DB04-DB44G Mallabia- 
Ondarroa
DB06 Eskoriatza-Donostia
UK05 Zestoa-Ermua

Geltoki mota:Seinalerik gabeko gelto

Fasea:1

Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan -

Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna -

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik EZ

Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar EZ

Informaziorako pantaila elektronikoa du EZ

Pantailako informazioa entzutekoa ere bada -

Berme iskiatikoa dago geltokian -

Geltokiko zutoin egokitua jartzea, hornidura barne. 1 480,00 €•
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 Autobus geltokia: PB07 Fasea: 1

Zintarrian zerrenda horia margotzea, metroa. 9 90,00 €•

Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m². 3 165,00 €•

735,00 €Aurrekontua guztira: 
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 Autobus geltokia: PB08 Fasea: 1

Metalezko egitura eta beirazko itxitura gardenak dituen markesina du geltoki honek. 
Zenbait hutsune antzeman dira, horregatik, itxiturak osatzen dituzten beiretan zerrenda 
seinalizatzaileak jartzea, zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, zintarrian 
zerrenda horia margotzea, markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea, 
dagoen eserlekua aldatzea egokia jarriz eta berme iskiatikoa jartzea proposatzen da.

 EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Batura

Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean) BAI

Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik BAI

Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik -

Sarbidea du espaloiaren maila berean, edo arrapala egokia du -

Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna EZ

Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan BAI

Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia BAI

Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan BAI

1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik. BAI

Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da BAI

Helbidea: Donostia kalea, 9 (ALTZOLA) Autobus-lineak
DB04-DB44G Mallabia- 
Ondarroa
DB06 Eskoriatza-Donostia

Geltoki mota:Markesina

Fasea:1

Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan EZ

Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna BAI

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik EZ

Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar -

Informaziorako pantaila elektronikoa du EZ

Pantailako informazioa entzutekoa ere bada -

Berme iskiatikoa dago geltokian EZ
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 Autobus geltokia: PB08 Fasea: 1

Beiratan zerrenda seinalatzaileak jartzea. 1 235,00 €•

Berme iskiatikoa jartzea, hornidura barne. 1 400,00 €•

Markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea. 1 336,00 €•

Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m². 3 165,00 €•

1.136,00 €Aurrekontua guztira: 

Elgoibarko Irisgarritasun Plana Eguneratzea (2018)

5. Liburua: GARRAIOA 55



 Autobus geltokia: PB09 Fasea: 1

Metalezko egitura eta beirazko itxitura gardenak dituen markesina du geltoki honek. 
Zenbait hutsune antzeman dira, horregatik, itxiturak osatzen dituzten beiretan zerrenda 
seinalizatzaileak jartzea, zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, zintarrian 
zerrenda horia margotzea, markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea, 
dagoen eserlekua aldatzea egokia jarriz eta berme iskiatikoa jartzea proposatzen da.

 EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Batura

Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean) BAI

Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik EZ

Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik -

Sarbidea du espaloiaren maila berean, edo arrapala egokia du BAI

Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna EZ

Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan BAI

Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia EZ

Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan BAI

1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik. EZ

Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da BAI

Helbidea: Donostia kalea, 16 (ALTZOLA) Autobus-lineak
DB04-DB44G Mallabia- 
Ondarroa
DB06 Eskoriatza-Donostia

Geltoki mota:Markesina

Fasea:1

Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan EZ

Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna BAI

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik EZ

Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar EZ

Informaziorako pantaila elektronikoa du EZ

Pantailako informazioa entzutekoa ere bada -

Berme iskiatikoa dago geltokian EZ
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 Autobus geltokia: PB09 Fasea: 1

Beiratan zerrenda seinalatzaileak jartzea. 1 235,00 €•

Berme iskiatikoa jartzea, hornidura barne. 1 400,00 €•

Markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea. 1 336,00 €•

Zintarrian zerrenda horia margotzea, metroa. 12 120,00 €•

Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m². 3 165,00 €•

1.256,00 €Aurrekontua guztira: 
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 Autobus geltokia: PB11 Fasea: 1

Egurrezko egitura, egurrezko itxiturak eta bi isurialdeko estalkia dituen markesina du 
geltoki honek. Zenbait hutsune antzeman dira, horregatik, itxiturak osatzen dituzten 
beiretan zerrenda seinalizatzaileak jartzea, zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria 
jartzea, zintarrian zerrenda horia margotzea, markesinan egokitutako informazio eta 
seinalizazioa jartzea, dagoen eserlekua aldatzea egokia jarriz eta berme iskiatikoa 
jartzea proposatzen da.

 EGOKITZAPENERAKO PROPOSAMENA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN INFORMAZIO OROKORRA:

 AUTOBUS GELTOKIAREN DIAGNOSTIKOA:

Zoladura irisgarria da (jarraia, irristaezina eta egoera onean) BAI

Markesinaren zabalera metrobetekoa da gutxienik BAI

Markesinaren alboan 1,80 m-ko zerrenda bat dago libre, gutxienik -

Sarbidea du espaloiaren maila berean, edo arrapala egokia du BAI

Barruko seinaleztapena (ibilbideak/ordutegia) handia da, kontrastatua eta Brailleduna EZ

Ez dago aparkalekurik geltokiaren alboetan BAI

Oinezko pasabide batetik gertu dago geltokia -

Markesinak beirak ditu atzean eta/edo alboetan EZ

1,8 metroko diametrodun biraketa posible da, gutxienik. BAI

Kokapenaren seinaleztapena kontrastatua da eta urrutitik ikusten da BAI

Helbidea: San Antolin kalea (MELITONEKO ZUBIA) Autobus-lineak
DB04-DB44G Mallabia- 
Ondarroa
DB06 Eskoriatza-Donostia

Geltoki mota:Markesina

Fasea:1

Beira horiek kontrastedun 20 zm zabal diren zerrenak dituzte, 0,90 eta 1,20 m-tan -

Eserleku egokitua dago geltokian, heldulekuduna EZ

Oinarekin ukitzeko zoladura-zerrenda norabideduna du, fazadatik EZ

Zintarriaren gainean, 40zm-ko zerrenda horia du margotua, geltoki osoan zehar EZ

Informaziorako pantaila elektronikoa du EZ

Pantailako informazioa entzutekoa ere bada -

Berme iskiatikoa dago geltokian EZ
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 Autobus geltokia: PB11 Fasea: 1

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Batura
Berme iskiatikoa jartzea, hornidura barne. 1 400,00 €•

Dagoen eserlekua aldatzea, egokia jarriz, hornidura barne. 1 610,00 €•

Markesinan egokitutako informazio eta seinalizazioa jartzea. 1 336,00 €•

Zintarrian zerrenda horia margotzea, metroa. 12 120,00 €•

Zoladura-zerrenda seinalizatzaile ukigarria jartzea, hornidura barne, m². 3 165,00 €•

1.631,00 €Aurrekontua guztira: 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR01 Fasea: 1

Aparkaleku hau irisgarria da. Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale 
bertikal bat jartzea soilik proposatzen da

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,8 m.Neurriak:

Luze - 5 m.

Helbidea: Agirretorre kalea (aparcamiento)

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

150,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR02 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Orobat, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale 
bertikala eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea proposatzen 
da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,1 m.Neurriak:

Luze - 6,5 m.

Helbidea: Agirretorre kalea, 2

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR03 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez du seinale bertikalik. Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen 
duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea 
proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,8 m.Neurriak:

Luze - 5,1 m.

Helbidea: Aita Agirre plaza (aparcamiento)

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

300,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR04 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez du seinale bertikalik. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea 
debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak 
jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,7 m.Neurriak:

Luze - 4,9 m.

Helbidea: Aita Agirre plaza, 1

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

300,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR05 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,5 m.Neurriak:

Luze - 4,5 m.

Helbidea: Aizkorri kalea, s/n

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR06 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,1 m.Neurriak:

Luze - 4,9 m.

Helbidea: Aizkorri kalea, fte 7

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago EZ

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR07 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,2 m.Neurriak:

Luze - 5 m.

Helbidea: Aizkorri kalea, fte 13

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago EZ

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR08 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3 m.Neurriak:

Luze - 4,7 m.

Helbidea: Antonio Arrillaga kalea, 4

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag BAI

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

45,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR09 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2 m.Neurriak:

Luze - 6 m.

Helbidea: Artetxe kalea, 10

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) EZ
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR10 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 3,5 m.Neurriak:

Luze - 4,7 m.

Helbidea: Autonomia kalea (aparcamiento)

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR11 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,5 m.Neurriak:

Luze - 4,7 m.

Helbidea: Autonomia kalea (aparcamiento)

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR12 Fasea: 1

Aparkaleku honek behar diren neurriak ditu baina espaloi-ertza beheratu beharko da 
ibilbide irisgarri baten (espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin. 
Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko 
irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,8 m.Neurriak:

Luze - 4,9 m.

Helbidea: Azkue auzoa 1

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

810,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR13 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,5 m.Neurriak:

Luze - 6,4 m.

Helbidea: Azkue auzoa, 2

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) EZ
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR14 Fasea: 1

Aparkaleku hau hurrengo lau aparkalekuen aldamenean dago (AR15, AR16, AR17 y 
AR18). Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bat jartzea 
proposatzen da aparkaleku-multzoarentzat. Internacional de accesibilidad

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,75 Neurriak:

Luze - 4,5 m.

Helbidea: Azkue auzoa (aparcamiento Mintxeta)

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

150,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR15 Fasea: 1

Aparkaleku hau aurrekoaren (AR14) eta ondorengo hiru aparkalekuen (AR16. AR17 y 
AR18) artean dago. Beharrezkoak diren esku-hartzeak lehenengoan eta azkenekoan 
proposatzen dira.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,75 Neurriak:

Luze - 4,5 m.

Helbidea: Azkue auzoa (aparcamiento Mintxeta)

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

•

Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR16 Fasea: 1

Aparkaleku hau aurreko bi aparkalekuen (AR14 eta AR15) eta ondorengo bi 
aparkalekuen (AR17 eta AR18) artean dago. Beharrezkoak diren esku-hartzeak 
lehenengoan eta azkenekoan proposatzen dira.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,75 Neurriak:

Luze - 4,5 m.

Helbidea: Azkue auzoa (aparcamiento Mintxeta)

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

•

Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR17 Fasea: 1

Aparkaleku hau aurreko hiru aparkalekuen (AR14, AR15 eta Ar16) eta ondorengo 
aparkalekuaren (AR18) aldamenean dago. Beharrezkoak diren esku-hartzeak 
lehenengoan eta azkenekoan proposatzen dira.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,8 m.Neurriak:

Luze - 4,5 m.

Helbidea: Azkue auzoa (aparcamiento Mintxeta)

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

•

Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR18 Fasea: 1

Aparkaleku hau aurreko lau aparkalekuen (AR 14, AR15, AR16 y AR17) aldamenean 
dago. Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea proposatzen da 
aparkaleku-multzoarentzat.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,75 Neurriak:

Luze - 4,5 m.

Helbidea: Azkue auzoa (aparcamiento Mintxeta)

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

150,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR19 Fasea: 1

Aparkaleku honek behar diren neurriak ditu baina espaloi-ertza beheratu beharko da, 
ibilbide irisgarri baten (espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin. 
Orobat, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko 
irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 4,1 m.Neurriak:

Luze - 4,8 m.

Helbidea: Basarte kalea, s/n

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

810,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR20 Fasea: 1

Aparkaleku honek behar diren neurriak ditu baina espaloi-ertza beheratu beharko da, 
ibilbide irisgarri baten (espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin. 
Orobat, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko 
irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,7 m.Neurriak:

Luze - 4,7 m.

Helbidea: Basarte kalea, 1

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

810,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR21 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,5 m.Neurriak:

Luze - 4,7 m.

Helbidea: Basarte kalea, fte 2

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR22 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Gainera espaloi-ertza beheratu beharko da, ibilbide irisgarri baten 
(espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin. Halaber, gainerako 
ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun 
sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,1 m.Neurriak:

Luze - 5,2 m.

Helbidea: Basarte kalea, fte 33

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

855,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR23 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,4 m.Neurriak:

Luze - 6,2 m.

Helbidea: Bernardo Ezenarro kalea, s/n

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR24 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Gainera espaloi-ertza beheratu beharko da, ibilbide irisgarri baten 
(espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,3 m.Neurriak:

Luze - 6,15 

Helbidea: Bernardo Ezenarro kalea, 2

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag BAI

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

555,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR25 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,55 Neurriak:

Luze - 4,15 

Helbidea: Deba kalea, 2

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 

Elgoibarko Irisgarritasun Plana Eguneratzea (2018)

84 5. Liburua: GARRAIOA



 Aparkaleku erreserbatua - AR26 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez du seinale bertikalik. Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen 
duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea 
proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,7 m.Neurriak:

Luze - 6,4 m.

Helbidea: Deba kalea  (aparcamiento)

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

300,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR27 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,1 m.Neurriak:

Luze - 6,1 m.

Helbidea: Deba kalea  (aparcamiento)

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR28 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,4 m.Neurriak:

Luze - 4,7 m.

Helbidea: Deba kalea  (aparcamiento)

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR29 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2 m.Neurriak:

Luze - 6 m.

Helbidea: Donostia kalea, fte 8

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR30 Fasea: 1

Aparkaleku hau ondorengoaren aldamenean dago (AR31), ez ditu behar diren neurriak 
eta horregatik bere mugak birmargotzea proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek 
aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale 
bertikalak jartzea proposatzen da, elkarren ondoan dauden bi aparkaleku plazentzat.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,2 m.Neurriak:

Luze - 5,2 m.

Helbidea: Ermuarandide, 7 (aparcamiento)

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR31 Fasea: 1

Aparkaleku hau aurrekoaren aldamenean dago (AR30), ez ditu behar diren neurriak eta 
horregatik bere mugak birmargotzea proposatzen da. Beharrezkoak diren seinale 
bertikalak aurreko aparkalekuan (AR30) jartzea proposatu da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,2 m.Neurriak:

Luze - 5,2 m.

Helbidea: Ermuarandide, 7 (aparcamiento)

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

45,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR32 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,6 m.Neurriak:

Luze - 4,2 m.

Helbidea: Erretsundi kalea, 1

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

195,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR33 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,1 m.Neurriak:

Luze - 4,6 m.

Helbidea: Erretsundi kalea, 1 (trasera)

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

195,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR34 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Gainera espaloi-ertza beheratu beharko da, ibilbide irisgarri baten 
(espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin. Halaber, gainerako 
ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun 
sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 1,7 m.Neurriak:

Luze - 5,15 

Helbidea: Grabriel Krutzelaegi kalea, 14

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

855,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR35 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Gainera espaloi-ertza beheratu beharko da, ibilbide irisgarri baten 
(espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin. Halaber, gainerako 
ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun 
sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 1,7 m.Neurriak:

Luze - 6,2 m.

Helbidea: Grabriel Krutzelaegi kalea, 16

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

855,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR36 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 2,6 m.Neurriak:

Luze - 5 m.

Helbidea: Iñigez Karkizao kalea, 5 (aparcamiento)

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

195,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR37 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Gainera espaloi-ertza beheratu beharko da, ibilbide irisgarri baten 
(espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,1 m.Neurriak:

Luze - 6 m.

Helbidea: Kalamua kalea, fte 17

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag BAI

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

555,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR38 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,6 m.Neurriak:

Luze - 5 m.

Helbidea: Morkaiku kalea, fte 5

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR39 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,4 m.Neurriak:

Luze - 4,5 m.

Helbidea: Pedro Migel Urruzuno, fte 2

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) EZ
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR40 Fasea: 1

Aparkaleku hau hurrengoaren (AR41) aldamenean dago eta ez ditu behar diren 
neurriak, bere mugak birmargotu beharko dira.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,4 m.Neurriak:

Luze - 5,3 m.

Helbidea: Pedro Mugurutza etorbidea, fte 21

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag BAI

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

45,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR41 Fasea: 1

Aparkaleku hau aurrekoaren (AR40) aldamenean dago eta ez ditu behar diren neurriak, 
beraz, bere mugak birmargotzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,4 m.Neurriak:

Luze - 5,5 m.

Helbidea: Pedro Mugurutza etorbidea, fte 21

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) EZ
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

45,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR42 Fasea: 1

Este aparcamiento reservado es colindante con el siguiente. En éste se proponen las 
intervenciones comunes para ambos.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 3,5 m.Neurriak:

Luze - 5,7 m.

Helbidea: Pedro Mugurutza etorbidea, 31

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

855,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR43 Fasea: 1

Aparkaleku hau hurrengoaren (AR43) aldamenean dago eta ez ditu behar diren 
neurriak, beraz, bere mugak birmargotzea proposatzen da. Gainera espaloi-ertza 
beheratu beharko da, ibilbide irisgarri baten (espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa 
egokia izan dadin. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da. 
Seinale hauek eta espaloi-ertza beheratzea aparkaleku honentzat eta hurrengoarentzat 
izango dira.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,5 m.Neurriak:

Luze - 5,7 m.

Helbidea: Pedro Mugurutza etorbidea, 31

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

45,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR44 Fasea: 1

Aparkaleku hau aurrekoaren (AR42) aldamenean dago eta ez ditu behar diren neurriak, 
beraz, bere mugak birmargotzea proposatzen da. Seinale bertikalak eta espaloi-ertza 
beheratzea aurreko Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere 
mugak birmargotzea proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea 
debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak 
jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 1,9 m.Neurriak:

Luze - 6 m.

Helbidea: Pedro Mugurutza etorbidea, fte 75

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago EZ

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR45 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 2,2 m.Neurriak:

Luze - 4,7 m.

Helbidea: Pedro Mugurutza etorbidea, fte 10 (aparcamiento)

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR46 Fasea: 1

Aparkaleku hau hurrengoaren (AR47) aldamenean dago. Alboko transferentzia gune 
partekatua badu eta ez da beste esku-hartzerik behar.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 2,6 m.Neurriak:

Luze - 4,5 m.

Helbidea: Pedro Mugurutza etorbidea, fte 22 (aparcamiento)

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag BAI

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

•

Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR47 Fasea: 1

Aparkaleku hau aurrekoaren (AR46) aldamenean dago. Alboko transferentzia gune 
partekatua badu eta ez da beste esku-hartzerik behar.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 2,6 m.Neurriak:

Luze - 4,5 m.

Helbidea: Pedro Mugurutza etorbidea, fte 22

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag BAI

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

•

Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR48 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Gainera espaloi-ertza beheratu beharko da, ibilbide irisgarri baten 
(espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin. Halaber, gainerako 
ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun 
sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,3 m.Neurriak:

Luze - 4,7 m.

Helbidea: San Pedro kalea

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

855,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR49 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,8 m.Neurriak:

Luze - 4,7 m.

Helbidea: San Roke kalea, fte 2

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

810,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR50 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Gainera espaloi-ertza beheratu beharko da, ibilbide irisgarri baten 
(espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin. Halaber, gainerako 
ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun 
sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,2 m.Neurriak:

Luze - 6 m.

Helbidea: San Roke kalea, 1

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

855,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR51 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 2,6 m.Neurriak:

Luze - 3,3 m.

Helbidea: San Roke kalea, 20

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR52 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Gainera espaloi-ertza beheratu beharko da, ibilbide irisgarri baten 
(espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin. Halaber, gainerako 
ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun 
sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 2,9 m.Neurriak:

Luze - 5,2 m.

Helbidea: San Roke, 28

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

705,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR53 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Gainera espaloi-ertza beheratu beharko da, ibilbide irisgarri baten 
(espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin. Halaber, gainerako 
ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun 
sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,6 m.Neurriak:

Luze - 4,9 m.

Helbidea: San Roke, 34

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

705,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR54 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2 m.Neurriak:

Luze - 6,15 

Helbidea: Santa Klara kalea, 2

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR55 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 1,85 Neurriak:

Luze - 5,7 m.

Helbidea: Santa Klara kalea, 17

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR56 Fasea: 1

Aparkaleku honek behar diren neurriak ditu. Gainerako ibilgailuek aparkatzea 
debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak 
jartzea soilik proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2 m.Neurriak:

Luze - 6,7 m.

Helbidea: Santa Klara kalea, fte 28

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

300,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR57 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,2 m.Neurriak:

Luze - 4,8 m.

Helbidea: Santa Klara kalea, 32

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR58 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
bertikala jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 3,4 m.Neurriak:

Luze - 6,1 m.

Helbidea: Trenbide kalea, 3

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

195,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR59 Fasea: 1

Aparkaleku honetan gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
bertikala jarri beharko da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,8 m.Neurriak:

Luze - 5,9 m.

Helbidea: Trenbide kalea, fte 19

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

150,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR60 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
bertikala jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,2 m.Neurriak:

Luze - 6,1 m.

Helbidea: Ubitarte kalea, fte 3

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean BAI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

195,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR61 Fasea: 1

Aparkaleku honetan espaloi-ertza beheratu beharko da, ibilbide irisgarri baten (espaloia) 
eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin. Halaber, gainerako ibilgailuek 
aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale 
bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,8 m.Neurriak:

Luze - 5,2 m.

Helbidea: Uparitzaga kalea, 8

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

810,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR62 Fasea: 1

Aparkaleku honetan espaloi-ertza beheratu beharko da, ibilbide irisgarri baten (espaloia) 
eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin. Halaber, gainerako ibilgailuek 
aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale 
bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 3,8 m.Neurriak:

Luze - 5,4 m.

Helbidea: Uparitzaga kalea, fte 16

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

810,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR63 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,2 m.Neurriak:

Luze - 6,5 m.

Helbidea: Urasandi kalea, s/n

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

345,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR64 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,15 Neurriak:

Luze - 5,1 m.

Helbidea: Urasandi kalea, 7

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago BAI

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

390,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR65 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Gainera espaloi-ertza beheratu beharko da, ibilbide irisgarri baten 
(espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin. Halaber, gainerako 
ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun 
sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,1 m.Neurriak:

Luze - 5,2 m.

Helbidea: Urasandi kalea, fte trasera 61

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

855,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR66 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Gainera espaloi-ertza beheratu beharko da, ibilbide irisgarri baten 
(espaloia) eta galtzadaren arteko trantsizioa egokia izan dadin. Halaber, gainerako 
ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea eta nazioarteko irisgarritasun 
sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Lerroan

Fasea:1

Zabal - 2,1 m.Neurriak:

Luze - 5 m.

Helbidea: Urasandi kalea, fte trasera 57

Neurri egoki eta nahikoak ditu EZ

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean BAI
Seinale horizontala irristaezina da BAI
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago EZ

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago BAI

Aparkalekuaren mugak birmarraztea 1 45,00 €•

Espaloi-ertza beheratzea 1 510,00 €•

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

855,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - AR67 Fasea: 1

Aparkaleku honek ez ditu behar diren neurriak eta horregatik bere mugak birmargotzea 
proposatzen da. Halaber, gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinalea 
eta nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikalak jartzea proposatzen da.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota: Baterian

Fasea:1

Zabal - 5,1 m.Neurriak:

Luze - 5,6 m.

Helbidea: Urasandi kalea (aparcamiento)

Neurri egoki eta nahikoak ditu BAI

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean EZ
Seinale horizontala irristaezina da -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean EZ
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag EZ

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

Gainerako ibilgailuek aparkatzea debekatzen duen seinale bertikala 
jartzea

1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale bertikala jartzea 1 150,00 €•

Nazioarteko irisgarritasun sinbolodun seinale horizontala margotzea 1 100,00 €•

400,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - ARNI01 Fasea: 1

El plano refleja la zona de influencia de este nuevo aparcamiento reservado propuesto 
en el presente Plan de Accesibilidad. La plaza deberá ubicarse en la zona central del 
círculo para satisfacer su radio de acción.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota:

Fasea:1

Zabal - 0 m.Neurriak:

Luze - 0 m.

Helbidea: Karmen plaza

Neurri egoki eta nahikoak ditu -

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean -
Seinale horizontala irristaezina da -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean -
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag -

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

Aparkaleku erreserbatu berri bat sortzea 1 900,00 €•

900,00 €Aurrekontua GUZTIRA 
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 Aparkaleku erreserbatua - ARNI02 Fasea: 1

El plano refleja la zona de influencia de este nuevo aparcamiento reservado propuesto 
en el presente Plan de Accesibilidad. La plaza deberá ubicarse en la zona central del 
círculo para satisfacer su radio de acción.

 PROPOSAMENAREN DESKRIBAPENA

APARKALEKU ERRESERBATUAREN INFORMAZIO OROKORRA

 APARKALEKU ERRESERBATUAREN DIAGNOSTIKOA

 AURREKONTUA: Esku-hartzeak Unit. Prezioa

Aparkaleku mota:

Fasea:1

Zabal - 0 m.Neurriak:

Luze - 0 m.

Helbidea: Santa Ana kalea (aparcamiento)

Neurri egoki eta nahikoak ditu -

Aparkalekua eta oinezko pasabidearen artean 2 metroko tartea dago (Bateria) -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano horizontalean -
Seinale horizontala irristaezina da -
Irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatua dago plano bertikalean -
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekuaren seinale bertikala dag -

Oinezkoen pasabide edo berariazko beheratze baten alboan dago -

Espaloitik aparkalekura modu irisgarrian heltzea dago -

Aparkaleku erreserbatu berri bat sortzea 1 900,00 €•

900,00 €Aurrekontua GUZTIRA 

Elgoibarko Irisgarritasun Plana Eguneratzea (2018)

128 5. Liburua: GARRAIOA


	5. Liburua: GARRAIOA
	1.- AURKEZPENA
	2.- LIBURUKIAREN ERABILERARAKO JARRAIBIDEAK
	3.- AZTERTZE EREMUA
	4.- EGUNGO EGOERAREN ANALISIA
	4.1.- Autobus- lineak
	4.2.- Autobus geltokiak
	4.3.- Erreserbatutako aparkaleku plazak

	5.- JARDUKETA PROPOSAMENAK
	5.1.- Autobus geltokiak
	5.2.- Erreserbatutako aparkaleku plazak
	5.3.- Aparkaleku Erreserba Plana
	5.4.- Laburpena

	6.- ETAPA PLANA
	7.- GUTXI GORABEHERAKO AURREKONTUA
	ERANKSINA: TXOSTENAK
	AUTOBUS GELTOKIAK
	ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK (EGUN DAUDENAK)
	ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK (PROPOSATUTAKOAK)





