


  

 

 

 
 
 
 
 

ELGOIBARko 

IRISGARRITASUN PLANA 

 
 

PLANAREN AURKIBIDE OROKORRA  

 

 

1.- ALDERDI OROKORRAK ..............................................  1. LIBURUKIA 

   

2.- ARAUDIA........................................................................  2. LIBURUKIA 

   

3.- BIDE PUBLIKOETARAKOEKIMEN PLANA................ 3. LIBURUKIA 

ZONALDE LIBREEN TXOSTENAK …..……………..…  I.ERANSKINA 

KALE-TARTEEN TXOSTENAK…….………………...…  II.ERANSKINA 

   

4.- UDAL ERAIKINETARAKO EKIMEN PLANA.............. 4. LIBURUKIA 

   

5.- GARRAIORAKO EKIMEN PLANA.............................. 5. LIBURUKIA 

   

6.- KOMUNIKAZIO ETA SEINALETIKA IRISGARRIA.......  6. LIBURUKIA 

   

7.- IRISGARRITASUN PLANAREN SINTESIA...................  7. LIBURUKIA 

  
 
 
 
 
 
  

Elgoibarko Irisgarritasun Plana Eguneratzea (2018)

7. Liburua: SINTESIA 1



  

 

 

 

 
 

7.- IRISGARRITASUN PLANAREN SINTESIA  
 
 

LIBURUKIAREN AURKIBIDEA 

 

1.- AURKEZPENA.......................................................................................  3 
   

2.- EGUNGO EGOERAREN ANALISIA......................................................  4 

2.1.- Bide Publikoa...................................................................................  5 

2.2.- Udal Eraikinak……..........................................................................  15 

2.3.- Garraioa........................................................................................  17 
   

3.- JARDUKETA PROPOSAMENAK........................................................  26 

3.1.- Bide Publikoa..................................................................................  27 

3.2.- Udal Eraikinak……..........................................................................  32 

3.3.- Garraioa...........................................................................................  35 
   

4.- ETAPA PLANA…...................................................................................  42 

4.1.- Lehentasunak – Lau urteko plana...................................................  44 

     4.1.1.- Bide Publikoa...........................................................................  44 

     4.1.2.- Udal Eraikinak……..................................................................  47 

     4.1.3.- Garraioa...................................................................................  51 

4.2.- Ondorengo Faseak..........................................................................  54 

     4.2.1.- Bide Publikoa...........................................................................  54 

     4.2.2.- Udal Eraikinak……..................................................................  59 
   

5.- AURREKONTUAREN LABURPENA....................................................  66 

5.1.- Aurrekontua eremuka……...............................................................  68 

5.2.- Aurrekontua etapaka…....................................................................  70 

5.3.- Lehentasunen Aurrekontu Orokorra…….........................................  71 

5.4.- Ondorengo Faseetako Aurrekontu Orokorra…...............................  72 

5.5.- Irisgarritasun Planaren Aurrekontu Orokorra…...............................  73 
   

 
  

Elgoibarko Irisgarritasun Plana Eguneratzea (2018)

2 7. Liburua: SINTESIA



  

 

 

1.- AURKEZPENA 

 

“Irisgarritasun Planaren Sintesia” deitzen diogun Liburuki honetan, aurreko liburukien 

laburpena aurkezten dugu. Liburuki honek datu nabarmenenak jasotzen ditu eta era 

grafikoagoan eta laburrean Irisgarritasun Planaren ondorioak azaldu nahi ditu.  

Irisgarritasun Plana lantzeko egin den lanaren emaitzetan ardazten da honako 

liburukiaren edukia, hau da, ELGOIBARko egungo egoeraren diagnosia eremuka, 

antzemandako arazoak konpontzeko behar diren jarduketa proposamenak eremuka, 

deskribatuz, eta azkenik, hauetatik eratortzen diren aurrekontuak. Ondoren azaltzen dugu 

liburuki honen edukia:  
 

• Jarduketa eremua 

Bide publikoari, udal eraikinei, garraioari eta komunikazioari dagokionez 

irisgarritasunaren egungo egoeraren aztertze prozesutik ondorioztatutako datuak 

deskribatzen dira laburki.  
 

• Jarduketa proposamenak 

Eremu bakoitzari dagokion jarduketa proposamenen deskribapena: bide publikoan, 

eraikinetan, garraioan eta komunikazioan. Aurreko atalen laburpena.  
 

• Etapa plana 

Ekimen planaren gauzatze faseak zehaztea, obra-lanak eta inbertsio udal 

programazio irizpideen arabera, eta aurreikusten diren gaitasun ekonomikoen 

arabera. Irisgarritasun Plan hau osatzen duten fase bakoitzaren deskribapena. Lau 

urteko lehen epe baterako gauzatze egokitzapenen egutegia.  
 

• Gutxi gorabeherako aurrekontua 

Aurrekontu orokorraren laburpena eremuka (Bide Publikoa, Udal Eraikinak, 

Garraioa eta Komunikazioa). Aurrekontu orokorraren laburpenafaseka. Aurrekontu 

totala.  
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2.- EGUNGO EGOERAREN ANALISIA 

 

Honako Irisgarritasun Plana lantzeko momentuan,udalerriko hiriguneko hiri –elementu 

guztiei eta garraioari buruzko datuak jaso dira. Plana udal-kudeaketa erreminta denez, 

udal eskumena duten elementuak soilik aztertu dira. Udal teknikariekin egindako bileretan 

erabaki den jarduketa eremua ondoren azaltzendugu: 

 

� Bide Publikoan : analisiak udalerriko hiri bilbeko interesa duten kale eta zonalde libre 

guztiak aztertu ditu. Analisitik at garatu dira hiri bilbearekin kohesioa galtzen eta landa 

izaera duten guneak, edo oinezkoentzako ibilbide zehazki  definituen bitartez 

erdigunearekin konexio zuzena ez duten auzoak. Halaber, industrialdeak edo/eta 

erreforma obra fasea zeuden eremuak ere kanpo geratu dira.  
 

� Udal Eraikinak:  udal eraikinak edo udal kudeaketa duten eraikin guztiak aztertu dira, 

hau da, eraikinak non erreformak edo egokitzapenak udalak berak sustatzen dituen. 

Eraikin batzuen egokitzapenak inoiz ez direnez lehentasunezkoak, Planaren 

proposamenetan sartzeko aukera duten eraikinak aztertu dira. Izan ere, Udalak eman 

zigun aztertu beharreko eraikinen zerrenda. Erabiltzen ez diren eraikinak ez dira 

aztertu, edo aurri edo erdi-aurri egoeran dauden eraikinak ere ez; edozein kasutan, 

eraberritze edo erreforma proiektu bat beharko lukete eraikin hauek.  
 

� Garraioa : ez dago garraio-linea propiorik edo udalak kudeatzen dituenik, beraz, 

planak ez du udal titulartasuna duten linearik aztertzen. Analisiak autobus geltokiak 

eta mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzako erreserbatutako aparkalekuak 

aztertzen ditu.  

 

� Komunikazioa : aipatutako hiru eremuetatik laburbildu dira komunikazioari dagokion 

alderdia (berez, komunikazioa zeharkako gai bat delako). 
 

 
  

Elgoibarko Irisgarritasun Plana Eguneratzea (2018)

4 7. Liburua: SINTESIA





































































































































UDAL BULEGOAK

JUBILATUEN EGOITZA

MERKATU
PLAZAKO ERAIKINA

KULTUR ETXEA

HAURRESKOLA (URAZANDI)

SANTA KLARA KONBENTUA

UDALETXEA

PEDRO MUGURUZA ESKOLA

HAURTZAINDEGIA (ARREGITORRE)

OLAIZAGA KIROLDEGIA

HERRIKO ANTZOKIA

MINTXETA KIROLGUNEA

HILERRIA

Urasandi

Santa Klara, 30

Santa Klara, 16

Jausoro

Santa Klara, 32

Lekueder

Santa Ana (II)

Erretsundi

Bolatoki

Santa Ana (I)

Kalegoen

Giza Eskubideen

Ubitarte

Urasandi, 49

Arregitorre, 2

Basarte, 5

Maalako

Maalako

Uparitzaga

Pedro Mugurutza

Artetxe

E. Estarta

San Pedro





ALTZOLA AUZOKO
LOKAL SOZIALA

San Joan

ALTZOLA

AZTERKETA-EREMUA
Azterturiko kaleak

Azterturiko espazio publikoak
Azterturiko eraikinak

Azterturiko autobus geltokiak
Azterturiko aparkaleu erreserbatuak



  

 

 

 

2.1.- Bide Publikoa  
 

Analisia egiteko hiriguneko interes puntuak identifikatu dira, eta puntu horiek lotzen 

dituzten ibilbide ezberdinak kokatu. Ondoren, hirigunea zonalde ezberdinetan banatu da, 

identifikatutako puntuak, hiriguneko kaleen trazadura eta kaleen arteko bidegurutzeak 

erreferentziatzat hartuz.  

 

Kaleak tarteetan zatitu dira. Tarte bakoitza grafikoki identifikatu da kartografian, dagokion 

kalea eta muturretan gurutzatzen den kaleekinzehaztuz. 

 

Kale-tarte bat bukatu daiteke, hurrengoa hasiz, kalea tipologiaz aldatzen den puntuetan 

(espaloiak desagertuz, oinezkoentzako izaera hartuz, urbanizatua izatea utziz, eta 

abar…) baina, orokorrean, tarte bat kale zati bat da bidegurutze batetik hurrengora 

joango dena, beraz, beste kale-tarteekin gurutzatzen den tokiraino.  

 

Izenik gabeko kaleak daudenez, eta baita kale-buru eta kalezuloak ere ondoko kaleen 

izena hartzen dutenak edo beste antzeko kasuak, badaude tarteak non identifikazio 

bakarra kalearen izena den, zehazki izen ofizialarekin bat etortzen ez denaeta“alboko” 

edo “eskailerak” motatako espresioez lagunduta ager daitezke, azalpen gisa.  

 

Edonola, Irisgarritasun Plana lantzeko aztertutako kaleak eta zonalde libreak ondorengo 

tauletan azaltzen dira, eta planoan ikus daitezke.   

 

KALEA TARTEA (Zk)  LUZERA 
(m) 

AITA AGIRREREN PLAZA 2 118 

ALTZOLAKO ZUBIA 1 68 

ANTONIO ARRILLAGA KALEA 1 162 

ARREGITORRE KALEA 6 586 

ARTEKALE 1 62 

ARTETXE KALEA 2 95 

AUTONOMIA KALEA 6 812 

AZKORRI KALEA 1 348 

AZKUE AUZOA 9 561 
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KALEA TARTEA (Zk)  LUZERA 
(m) 

BAINUETXEKO ZUMARDIA 3 375 

BASARTE KALEA 5 1082 

BERNARDO EZENARRO KALEA 4 340 

DEBA KALEA 5 924 

DONOSTI KALEA 2 175 

EL PILAR PASABIDEA 1 194 

ERMUARANBIDE 5 577 

ERRETSUNDI KALEA 4 346 

ERROSARIO KALEA 3 184 

ERROTABERRI 1 83 

ERROTABERRI PLAZA 1 103 

EULOGIO ESTARTA KALEA 2 496 

GABRIEL KURUTZELAEGI KALEA 3 286 

GOIKO ERROTA ZUBIA 1 96 

IÑIGEZ KARKIZAO KALEA 3 298 

JUAN MUGERTZA KALEA 3 363 

KALAMUA KALEA 9 446 

KALEBARREN PLAZA 1 44 

KARMEN PLAZA 1 62 

KING KONG PASABIDEA 1 124 

LERUN KALEA 1 47 

LORITUANEKO ALDAPA 1 25 

MAALAKO ZUBIA 1 95 

MELITONEKO ZUBIA 1 116 

MORKAIKU KALEA 2 72 

OLASO KALEA 1 104 

PEDRO MIGEL URRUZUNO KALEA 3 283 

PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA 7 950 

SAN BARTOLOME KALEA 3 160 

SAN FRANTZISKO KALEA 5 417 

SAN IGNAZIO KALEA 3 111 

SAN PEDRO KALEA 3 502 

SAN ROKE KALEA 12 1258 

SANTA ANA KALEA 3 457 
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KALEA TARTEA (Zk)  LUZERA 
(m) 

SANTA KLARA KALEA 4 414 

TRENBIDE KALEA 9 556 

TXANKAKOAKO ZUBIA 1 60 

UBITARTE PLAZA 1 75 

UPARITZAGA KALEA 1 157 

URAZANDI KALEA 19 1592 

USETXE KALEA 1 92 

TOTALA  16.953  ml  

 

Taulan ikus dezakegun bezala, ia 17 kilometrokale-tarte aztertu dira 2018ko 

ELGOIBARko Irisgarritasun Planaren Eguneratze honetan.  

 

Bestalde, baitaZonalde Libreen analisia ere egin da, bide publikoaren konfigurazioko hiri 

espazioak izanik, kale gisa hartzen ez direnak. Hala nola, parkeak, pasealekuak, plazak, 

lorategiak, eta antzekoak.  

 

ELGOIBARen ondorengo 24zonalde libre aztertu dira 2018ko Irisgarritasun Planaren 

Eguneratzean: 

 
ZONALDE LIBRE MOTA IZENA 

PLAZA ARREGITORRE, 2  
PLAZA ARTETXE PLAZA 
JUEGOS INFANTILES BASARTE, 5 PARKEA 
PARKEA BOLATOKI PARKEA 
PLAZA ERRETSUNDI PLAZA 
HAUR JOLAS-GUNEA EULOGIO ESTARTA PLAZA 
PARKEA GIZA ESKUBIDEEN PARKEA 
PLAZA JAUSORO PLAZA 
PLAZA KALEGOEN PLAZA 
PARKEA LEKUEDER PARKEA 
PARKEA MAALAKO PARKEA 
PLAZA MAALAKO PLAZA 
PLAZA PEDRO MUGURUTZA PLAZA 
PARKEA SAN JOAN PLAZA 
HAUR JOLAS-GUNEA SAN PEDRO PARKEA 
PLAZA SANTA ANA (I) 
PLAZA SANTA ANA (II) 
PLAZA SANTA KLARA, 16 
HAUR JOLAS-GUNEA SANTA KLARA, 30 
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ELGOIBARko udalerria Gipuzkoako mendebaldean kokatzen da, Debabarrenako 

eskualdean, eta Deba ibaiaren ertzean dago. Deba ibaiak udalerria gurutzatzen du 

iparraldetik hegoaldera eta hirigunetik igarotzen da. XX. mendean ezkerreko ertzera 

zabaldu izan arren, hirigunea Deba ibaiaren eskuineko ertzean kokatzen da. Udalerria 

eskualdeko burua den Eibartik gertu dago, eta bi herriak batera eskualdeko hiru- 

aglomerazio handiena osatzen dute. ELGOIBARren kokapenak komertzio errentagarria 

sorrarazi du; Maltzagako bidegurutze estrategikoaren ondoren eta Bizkaira doazen 

bidegurutzean kokatzen da, zehazki Lea Artibaiko eskualderantz, baita kostaldetik gertu 

ere. Gainera, Altzolako ibai -portua kontuan hartu behar da eta Urolako eskualdearekin 

duen komunikazioa ere.  

 

 

 
 

 

 

PLAZA SANTA KLARA, 32 
PLAZA UBITARTE PLAZA 
PLAZA UPARITZAGA PLAZA 
PARKEA URASANDI PARKEA 
PLAZA URASANDI, 49 PLAZA 
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Udalerriak bereziki hiri-izaera du

ezaugarriengatik, zabaltzeko aukera txikiak ditu; beraz, dentsitate maila altuak ditugu. 

ELGOIBAR nahiko hiri industriala izan da eta 

espezializatua. Ez diote alferrik makina

 

ELGOIBARko hiriguneko aztertutako eremua espazio ireki eta orografia maldatsudun 

esparru batean garatzen da. Berez, Deba ibaiaren bailara da, eta horregatik malda 

handiak ditu. Udalerriko parte lauena Deba ibaiak eta trenbideak mugatzen dute. 

Udalerriko gainontzeko parte

moduko urbanizazioak sortuz. 

 

Komunikazioei buruz, esan behar da 

dagoela, 50km-ra, eta 10km

komunikatuta dago, bere erdigunea N

Donostia, Bilbo eta Eibarrekin lotzen du. Maltzagan, GI

Debagoienekoeskualdearekin, Arabako lurraldearekin eta Gasteizekin komunikazioa 

ahalbidetzen du. Baita Azpeitia eta Etxebarriarekin ere komunikatzen da. Bilbo

AP-8 autobideak errazten du Donostia eta Bilborako komunikazioa, San Antolin auzoan 

lotura duelarik; eta AP-1ak, Maltzaga Debagoiena eta Arabarekin. 

 

Halaber, Bilbo- Donostia trenbideak, Eusko

zonaldeko portu eta aireportuekin komunikazioa osatzen du.

 

 

izaera du. Biztanleria herriko hirigunean kokatzen da, eta tokiaren 

garriengatik, zabaltzeko aukera txikiak ditu; beraz, dentsitate maila altuak ditugu. 

hiri industriala izan da eta egun da, bereziki makina

espezializatua. Ez diote alferrik makina-erremintaren hiriburua deitzen. 

guneko aztertutako eremua espazio ireki eta orografia maldatsudun 

esparru batean garatzen da. Berez, Deba ibaiaren bailara da, eta horregatik malda 

handiak ditu. Udalerriko parte lauena Deba ibaiak eta trenbideak mugatzen dute. 

Udalerriko gainontzeko partea maldetan kokatzen da, lurzorura egokitzen diren terraza 

moduko urbanizazioak sortuz.  

Komunikazioei buruz, esan behar da ELGOIBAR hiru hiriburuetatik 

ra, eta 10km-ra eskualdeko hiriburutik (Eibar). 

omunikatuta dago, bere erdigunea N-634 errepide nazionalak gurutzatzen baitu eta 

Donostia, Bilbo eta Eibarrekin lotzen du. Maltzagan, GI

Debagoienekoeskualdearekin, Arabako lurraldearekin eta Gasteizekin komunikazioa 

zpeitia eta Etxebarriarekin ere komunikatzen da. Bilbo

8 autobideak errazten du Donostia eta Bilborako komunikazioa, San Antolin auzoan 

1ak, Maltzaga Debagoiena eta Arabarekin.  

Donostia trenbideak, EuskoTrenbideko konpainiarenak hiriburuekin eta 

zonaldeko portu eta aireportuekin komunikazioa osatzen du. 

herriko hirigunean kokatzen da, eta tokiaren 

garriengatik, zabaltzeko aukera txikiak ditu; beraz, dentsitate maila altuak ditugu. 

bereziki makina-erremintan 

erremintaren hiriburua deitzen.  

guneko aztertutako eremua espazio ireki eta orografia maldatsudun 

esparru batean garatzen da. Berez, Deba ibaiaren bailara da, eta horregatik malda 

handiak ditu. Udalerriko parte lauena Deba ibaiak eta trenbideak mugatzen dute. 

a maldetan kokatzen da, lurzorura egokitzen diren terraza 

ELGOIBAR hiru hiriburuetatik distantzia berdinera 

ra eskualdeko hiriburutik (Eibar). Errepidez oso ondo 

634 errepide nazionalak gurutzatzen baitu eta 

Donostia, Bilbo eta Eibarrekin lotzen du. Maltzagan, GI-627 errepideak 

Debagoienekoeskualdearekin, Arabako lurraldearekin eta Gasteizekin komunikazioa 

zpeitia eta Etxebarriarekin ere komunikatzen da. Bilbo-Behobia 

8 autobideak errazten du Donostia eta Bilborako komunikazioa, San Antolin auzoan 

 

Trenbideko konpainiarenak hiriburuekin eta 

 

Elgoibarko Irisgarritasun Plana Eguneratzea (2018)

7. Liburua: SINTESIA 9



  

 

 

 

Mapan ELGOIBARen kokapena adierazten da, Eibar-Deba ardatzean. 

 

2017ko urtarrilaren INEren datuen arabera, ELGOIBARen 11.550 pertsona bizi ziren. 

Biztanleria gehien bat hirigunean bizi da.  

 

Lurraldean kontzentratutako demografiaren banaketa honek hirigune osoaren arteko 

elkar erlaziorako bide eta oinezko ardatzen ekonomia dakar. Horren truke, periferian 

dauden landa auzoekin oinezkoen erlazioa zailtzen ohi da. 

 

Herriko egitura sozioekonomikoari dagokionez, ELGOIBARko jarduera ekonomikoen 

banaketa sektoriala hurrengoa da, EUSTATen datuen arabera (2012-koak dira publikoki 

eskuragarri dauden berrienak) 

 

o Lehen sektorea (nekazaritza-abeltzaintza): 0,5% 

o Industria eta energia: 33% 

o Eraikuntza: 2,4% 

o Zerbitzuak: 64,1% 

 

ELGOIBARko biztanleria aktiboa 5.600 inguru pertsonek osatzen dute EUSTATen 

jasotako datuen arabera (2016 urtekoak). Jarduketa ekonomikoetako establezimendu 

erregistratuen kopurua, goian aipatutako sektoreetan, kopuru hori baino handiagoa da, 

horrela, lanean aritzeko adinean dauden pertsona askok udalerritik kanpo bizi dira eta 

egunero lanera joateko tokiz mugitu beharko dira.  

 

Datu honek ELGOIBARko biztanleriak duen mugikortasun behar handiarekin batera, 

ikustarazten gaitu hiritarren garraio beharra handia dela. Horrelako tamainako udalerri 

batek ezin dituelako beharrezkoak diren ondasun eta zerbitzuak eskaini edo baita 

lanagatik eregarraioa beharradagoelako.  

 

Udalerriaren irisgarritasunari dagokionez, datu hori oso esanguratsua da. Geroz eta oinez 

egiten diren desplazamendu gutxiago orduan eta bide publikoa okupatzeko behar 

handiagoa motordun ibilgailuen aldetik, oinezkoak kaltetuz.  

 

Bukatzeko, EUSTATen estatistikak kontuan hartuz, Euskal Autonomi Erkidegoan, 

desgaitasun funtzionala dutenak 2012an biztanleriako %8,4koa zen. Datu hori 

ELGOIBARko biztanle kopuruari estrapolatzen badugu, 970 pertsona inguru izango ziren 

desgaitasun funtzionala dutenak. Datu horrek ikustarazten gaitu zein garrantzitsua den 

pertsona ororentzako hiria planifikatzea, garatzea eta bermatzea. 
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Udalerriaren analisi honetatik, landa lana hasi aurretik, hainbat erabaki ondoriozta 

ditzakegu, garrantzitsuak izango direnak Irisgarritasun Plana egiteko momentuan, Bide 

Publikoari dagokionez.: 

 

- Hiri hedapena, eta ondorengo bizitegi banaketaren ondorioa,hiri bilbea elkar 

erlazionatzen duten bideen luzera izango da ELGOIBARren, irisgarritasunari dagokion 

oinarrizko balditzetako bat. Zonalde ezberdinak konektatzen dituzten oinezkoentzako 

ibilbideetan hutsuneak edo akatsak baldin badaude, beharrezkoak diren jarduketen 

garrantzia bideen luzerarekin lotuta dagoenez, aurrekontuak handiagoak izango dira 

ELGOIBARren, bizitegi banaketa konpaktuagoa izango balitz baino.  

 

- Orografia. ELGOIBARen hiri eremu batzuek garatzen dira muinoetan, horregatik 

ibilbide batzuk malda handia izango dute. Eskailera mekaniko ugari daude muinoetan 

kokatzen diren auzoetara iristeko. Hala ere, hauek ez dituzte pertsona ororentzako 

irisgarritasun baldintzak betetzen; beraz, elementu horien ordez igogailuen 

instalazioaren beharra ikusten dugu, udalerriko zonalde guztiei irisgarritasuna 

bermatzeko.  

 

- Biztanleriak garraio behar handia du. Ibilgailu pribatuaren erabilerak udalerriari bide 

behar apartekoak sortzen dizkio. Zenbat eta ibilgailuek espazio publikoa okupatu 

orduan eta oinezkoentzako kalte handiagoa, eta hortaz, irisgarritasunarenaere.  

 

Kale tipologiaren arabera, aztertutako bide publikoa jarraian azaltzen den eran sailkatu da 

(ikusi ELGOIBARko bide publikoetako planoa, kolore-kode baten bidez marraztutako 

tipologien arabera dagokien planoan): 

 

Espaloi bakarra eta galtzada: galtzada eta espaloia soilik 
alde batean duten tarteak.  5.321 m.   31,39% 

Espaloiak eta galtzada: galtzada eta espaloiak bi alboetan 
dituzten tarteak.  7.295 m.   43,03% 

Eskailerak: eskaileraz osatutako tarteak, ibilgailuen trafikorik 
gabe.  729 m. 4,30% 

Errepidea : errepidea espaloirik gabeko tarteak.  556 m.   3.28% 

Plataforma bakarra mistoa: oinezkoa /ibilgailua aldi 
bereanerabiltzen duten bidea, sekzioan maila aldaketarik 
gabe.  

19 m 0,11% 

Oinezkoentzako plataforma bakarra: soilik oinezkoentzako 
bidea, sekzioan maila aldaketarik gabe. 3.033m.   17,89% 
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Metodologian azaldu den bezala, hiri elementu bat irisgarritasunaren diagnostikoa egiteko 

momentuan bi parametro hartzen dira kontuan: kokapena eta diseinua. Bi faktore horien 

konbinaketak erabakitzen du zein den irisgarritasun maila eta baita egin beharreko 

jarduketaren beharra erabaki ere. 

 

Ondorego taulan azaltzen dira hiri elementuen irisgarritasunari dagokien emaitza 

orokorrak, kokapenaren arabera. Taula honetan soilik azaltzen dira kokapen desegokia 

erabat erabakigarriak diren kasuak, irisgarria izateko ala ez, eta beharrezkoak diren 

jarduketak definitzeko garaian.  

 

 
Txorkoak 80 ale 

Instalazio armairuak 7 ale 

Eserlekuak 45 ale 

Sute ur-hartuna 12 ale. 

Mutiloiak 221 ale. 

Postontziak 2 ale. 

Edukiontziak 2 ale. 

Farolak 234 ale. 

Iturriak 7 ale. 

Gune urdineko makinak 2 ale 

Informazio panelak 4 ale. 

Paperontziak 48 ale. 

Lur- konexio postea 2 ale. 

Semaforoa 3 ale. 

Soinurik gabeko semaforoa 2 ale. 

Zirkulazio seinalea 71 ale. 

Totales 742 ale 

 

ELGOIBARen gaizki kokatuta dauden elementu gehienak behar bezain zabalerarik ez 

duten espaloietan aurkitzen dira. Horrek eragiten du espaloi horietan dauden elementu 

guztiek ez izatea behar den distantziafatxadetara, irisgarritasun gutxieneko parametroen 

arabera. Kasu askoetan gertatzen da ere hiri-altzariak libre egon behar diren fatxaden 

ondoan egotea.  

 

Hiri-altzarien irisgarritasuna diagnostikatzeko beste funtsezko faktore bat diseinua da, eta 

ELGOIBARen dauden hiri-altzari tipologia ezberdinen analisia eta balioztapena egin da. 

Azterketa hori hurrengo kapituluan garatu dugu.  
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Azkenik, irisgarritasunaren ikuspuntutik, oso garrantzitsuak diren hutsuneak edo gabeziak 

detektatu dira Bide Publikoetan egin den azterketan, eta jarduketaproposamenak egin 

dira Planean.  

 

Adibidez, maldatsuak diren arrapalak edo eskaileratako tarteetan esku-banda edo 

eskudelak ez izateak araudia ez betetzeaz gain segurtasun arazoak sor ditzakete 

pertsonentzat. Seinaleztapen zerrenda edo alarma zoladura ez izatea (edo okerra izatea) 

oinezkoentzako ibilbideetan edo ibietanbeste adibide bat da, eta asko kaltetzen die 

pertsona itsuei.  

 

Euskal Autonomia Erkidego 68/2000 Dekretuan ezarritako diseinu patroiak jarraitu behar 

dute zerrenda horiek, eta aldatuak izan dira VIV/561/2010 Ministerioko Ordenaren 

bitartez. Lehen araudiaren arabera zoladurak zuzenak izan arren, indarrean sartu den 

bigarrenaren arabera ez dira zuzenak. Horregatik, Plan honetan adierazten dira, baina 

agian, lehentasuna emateko momentuan erlatibizatu beharko da. 

 

Babes baranda ez izatea 255 m. 

Eskudela ez izatea (arrapalak, eskailerak, maldak...) 1202 ml 

Eskudela ez izatea(%6tik gorako maldetan)  4351 ml 

Seinale bertikal ez izatea zebra – bideetan  185 ale. 

Ukimen -seinaleztapen zerrenda ez izatea (ibiak, eskailerak, 
arrapalak...) 1259 m². 

Zerrenda zimurrik ez izatea eskaileretan 5462 m. 

Zoladura ez izatea ibia egokitzeko  454 ml 

 

Ondoren, ELGOIBARko bide publikoetako hurrengo planoak ikus ditzakegu. Alde batetik, 

kolore kode bat jarraituz, kale tipologien irudikapen grafikoa duen plano bat, eta bestetik, 

beste plano bat, non %6tik gorako maldak azaltzen diren. 

 

Aurretiko analisian aurreikusi genuen bezalaxe, %6tik gorako maldak irisgarritasun arazo 

handia sortzen dute ELGOIBARen. Guztira, aztertutako kaleetatik, 4.300m baino gehiago 

dira, irisgarriak izateko, araudiak onartzen duen maldabaino handiagoa dutenak. 

 

Irisgarritasunaren ikuspuntutik konpontzeko zaila den arazoa da, hiri-guneetan egitura 

nahiko finkatua baitago, eta mugikortasun zailtasunak dituzten pertsonentzat elementu 
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mekanikoen kokapenaren analisiaren bitartez soilik konponbidea lortuko litzateke. Horrek 

ez ditu beti erabilgarritasun / eraginkortasun irizpideak jarraitzen. 

 

Orokorrean, ELGOIBARen detektatutako arazo garrantzitsuena oinezkoentzako ibilbide 

irisgarriak bermatzea da, bide publikoen irisgarritasunaren mailan duen ondorioengatik 

eta baita arazoa horiek konpontzeko egin behar diren jarduketen garrantzi 

ekonomikoagatik.  

 

Espaloi batzuk ez dira behar bezain zabalak, eta ez dute araudiak ezartzen duen igarotze 

zabalera errespetatzen, oinezkoentzako ibilbideetan. Arazo hori batzuetan areagotzen da 

hiri-altzari elementuen presentziagatik, hala nola farolak, zuhaitzak, trafiko seinaleak edo 

paperontziak igarotze zabalera gehiago estutzen dute, eta horrela, askotan jarduketa 

garesti eta gainean hartzekozailak onartzera behartzen .gaituzte.  

 

Detektatutako beste arazo garrantzitsu bat oinezkoen ibien diseinu txarra edo eza da. 

Kasu askotan espaloiek ez dute ertza beheratuta, eta bidegurutze batzuetan ere ez dago 

oinezkoentzako pasabiderik. Hala ere, kontuan izan behar da 561/2010 Ministerioko 

Ordenak ekarritako araudi aldaketak,aurretik araudiarekin bat egiten zezaketen ibien 

diseinu zuzenean eragina duela. 

 

Espaloi batzuen gehienezko estutasunak, oinezkoentzako ibilbideen jarraipen ezak, 

oinezkoentzako ibien ezak eta gaizki diseinatutako oinezkoentzako ibien presentziak, 

mailak eta arriskuak, eta araudiak onartzen ez duen %6tik gorako maldak …, ,hiriguneko 

intereseko puntuak eta zerbitzuak lotzen dituen oinezkoen ibilbide irisgarriak egotea 

saihesten dute. 

 

Era berean, ELGOIBARko zonalde libreetan diagnostikatutako irisgarritasun problemak 

diseinu desegokiak duten hiri-altzarien aldaketarekin daude lotuak, eta bide irisgarrien 

ezarekin, bertan kokatuta dauden elementuez edozein pertsonak goza ahal dezan. 
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2.2.- Udal Eraikinak  
 

Udalarekin adostu ondoren, soilik udal eraikinak edo udak kudeaketa duten eraikinak 

aztertu dira, ulertzen baita Udalak berak sustatuko dituela beharrezkoak diren erreforma 

eta egokitzapen- lanak.  

 

Planaren proposamenaren baitan egoteko aukera duten eraikinak soilik hautatu dira, 

aztergai izateko. Udalak eman zuen aztertu beharrezko eraikin-zerrenda. 

 

Erabiltzen ez diren eraikinak ez dira aztertu, ezta aurri edo erdi-aurri egoeran daudenak 

ere, edo, edozein kasutan, erabilgarriak ez direnak. Horrela, kontuan izan dugu udalak 

eraikin horiek berrerabili nahiko balitu, nahitaezkoa izango litzateke eraberritze edo 

erreforma proiektu bat.  

Irizpide hauek aintzat hartuz, 14 dira aztertu diren eraikinak plan honetan. Honako hauek 

dira (ikusi planoa): 

 

 

Administratiboak 
ED01 UDALETXEA 

ED02 UDAL BULEGOAK 

   

Ludikoak 

ED03 JUBILATUEN EGOITZA 
ED04 KULTUR ETXEA 

ED05 HERRIKO ANTZOKIA 

ED11 MERKATU PLAZAKO ERAIKINA 

ED12 ALTZOLA AUZOKO LOKAL SOZIALA 

   

Kiroletarako 
ED06 MINTXETA KIROLGUNEA 

ED07 OLAIZAGA KIROLDEGIA 

   

Hezkuntzarako 

ED08 PEDRO MUGURUZA ESKOLA 

ED09 HAURTZAINDEGIA (ARREGITORRE 8) 

ED10 HAURESKOLA (URAZANDI 28) 

   

Bestelakoak 
ED13 SANTA KLARAKO KONBENTUA 

ED14 HILERRIA 
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Eraikinen azterketak ebaluatzen du 68/2000 DEKRETUA, apirilaren 11koa, hiri-

inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen 

irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena, eta 173/2010 Errege 

Dekretua, otsailak 19koa, Eraikuntzaren Kode Teknikoa aldatzen zuenaren eragina.  

 

Eraikinen azterketa irisgarritasunaren problematikan ardazten da, pertsonak eraikin 

horien instalazio eta zerbitzuetara hurbiltzen direnean. Eraikin hauetan irisgarritasun 

hainbat hutsune antzeman dira, batzuetan instalazioetara iristea saihesten dutenak, eta 

beraz, zerbitzuak erabiltzera.  

 

Eraikinak aztertzen dira egungo irisgarritasun mailaren diagnosia eginez, eta kasu zehatz 

bakoitzarentzat egokitzapen soluzioak proposatuz, baita bere balioespena ere. 

Analisiaren ondorioz egin beharreko jarduketen proposamen bat eta aurrekontu bat 

lortzen dira.  

 

Lehenik, eraikinetan aurkitzen diren ekipamendu, elementu eta zerbitzu guztien 

irisgarritasun egungo egoera ezagutu behar da. Horretarako ikuskapen zehatza egiten 

da, dauden gabeziak eta konponbide eta zuzentze aukerak antzemateko. 

 

Behin planoak jasotzen ditugunean, eraikinaren egungo egoerarekin bat datozen 

ziurtatzeko ikuskapen bat egiten da, eta analisia egiteko beharrezko datuak jasotzeko. 

Bisita honetan irisgarritasunari dagokion hainbat alderdi partikularrak begiratzen dira: 

eraikinak igogailua duen, komun egokiturik dagoen, biraketa-erradioak betetzen diren, eta 

abar. 

 

Datu hauek guztiak eraikinaren ikuskapen fitxa teknikoan jasotzen dira, eraikiak 

zatikatzen diren eremu eta espazioen arabera ardazten dena azterketa garaian, eta 

eremu bakoitzean elementuak kategoriaka ikertzen dira. Kategoria bakoitzean indarreko 

araudian jasotzen diren parametro guztiak aztertzen dira kategoria bakoitzean. 

 

Planoak digitalizatuak daude eta hauen gainean egokitzapen proposamenak aztertzen 

dira. Aldaketa hauen eta ikuskapen fitxetan jasotako datuen arabera, esku-hartzeak 

garatzen dira, non egin behar diren jarduketak deskribatzen diren. Proposatutako 

jarduketei prezio oinarriak aplikatuz gero eraikinaren egokitzapenaren aurrekontua lortzen 

da.  

Sortzen diren txostenetan, posible diren aukera guztien deskribapena eta analisia 

azaltzen dira, eta planoetan azaltzen dira aukera egokienak, baita proposatutako aukeren 

balioespen ekonomikoa.  
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2.3.- Garraioa  
 

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 PAREANATZEALDEA 

AR67 URASANDI KALEA (APARKALEKUA) 

ARNI01 KARMEN PLAZA 

ARNI02 SANTA ANA KALEA (APARKALEKUA) 
 
 
 

Ondorengo planoetan. Planean aztertutako geltoki eta erreserbatutako aparkaleku hauen 

guztien kokapena ikus dezakegu.  
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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 

TOTALA 78 
 

 

ELGOIBARen autobus geltoki bakoitzak zerbitzua eskaintzen dien biztanleria kopurua 

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

geltokiakkontuan izanik. Aurrerago ikusiko dugu, kopuru estatistiko honek erantzuna 

ematen dion geltokien hurbiltasun geografiko irizpideei. Hirigunearen egitura trinkoak 

lagunduko dezake geltoki gutxiagoekinbiztanleria ondo hornitzera. 

 

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

dute eta Lurraldebusen esku daude, Gipuzkoako Garraio Partzuergoaren barnean.  

 

 

- 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. 
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- 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. 

 

- DG07-DB47G Eskoriatza-Donostia lineak 

Lurraldebusek egiten ditu linea hauek.Eskoriatza – Aretxabaleta – Arrasate – 

Bergara - Soraluze- Elgoibar – Zarautz – Donostia. ibilbidea egiten dute. 

Eskaintzen duten 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 

buruzko informaziorik lortu. 

 

- UK05 Zestoa-Ermua linea 

Lurraldebusek egiten du linea hau.Zestoa -Azpeitia – Azkoitia – Elgoibar – Eibar – 

Ermua ibilbidea egiten du. Orduko behin pasatzen da bi zentzuetan, lan 

egunetan.Ez dugu lineako elementu mugikorren irisgarritasunari buruzko 

informaziorik lortu. 

 

- UK45G Zestoa- Eibar linea 

Lurraldebusek egiten du linea hau. Zestoa- Azpeitia – Azkoitia – Elgoibar – Eibar 

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

da bi zentzuetan, lan egunetan.  

 

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.  

 

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 diren geltokirena ere.  
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Autobus geltokiak
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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. 

 

 
 

Elgoibarko Irisgarritasun Plana Eguneratzea (2018)

7. Liburua: SINTESIA 23



  

 

 

 

Bestalde, gaur egun, ez dago geltokirik autobuserako sarbideplataformaduenik espaloian, 

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

ibilgailu batzuk aparkatzea ahalbidetzen du, autobusera iristea saihestuz. 

 

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 ezzehazteko.  

 

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.  

 

Los principales problemas detectados en las plazas de aparcamiento reservado para 

personas con problemas de movilidad existentes en la actualidad en ELGOIBAR, 

corresponden a la ausencia de señalización vertical, tanto la de reserva de plaza (con el 

SIA), como con la prohibición de aparcar en las mismas para el resto de vehículos. 

 

 

 

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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3.- JARDUKETA PROPOSAMENAK 

Atal honetan irisgarritasun planaren jarduketa proposamenaren laburpena jasotzen da. 

Jarduketa proposamen hau eremu ezberdinetako proposamen ezberdinak osatzen dute, 

hau da, bide publikoa, udal eraikinak, garraioa eta komunikazioa. Ibilbide eta hiri-bideko 

zonalde, eraikin, autobus geltoki eta erreserbatutako aparkalekuen jarduketa 

proposamenakosatzen dute, eta egokitu beharreko komunikazio elementuak ere. 

Lehentasun irispideak aplikatu ondoren, ELGOIBARko Irisgarritasun Planeko Ekimen 

Planaren barne egongo dira. 
 

Eremu ezberdin hauen jarduketa proposamenak bi faseetan banatzen dira. Batetik, 

Irisgarritasun Lauhileko Plana osatzen duten jarduketak, lehentasunetan egongo direnak, 

esaterako, kaleak, eraikinak, autobus geltokiak eta erreserbatutako aparkalekuak 

(beraien komunikazio atala kontuan hartuz). Hauei Irisgarritasun Planeko lehen fasean 

ekingo zaie. Bestetik, Ondorengo Faseetan egingo diren kaleak eta eraikinak daude, eta 

Lehentasunetako jarduketak gauzatu ondoren landuko dira.  

 

Esan bezala, komunikazioari dagokiona etapa bakoitzean dago txertatua, planaren 

zeharkako alderdia baita. Edonola, 6. Liburukian, Komunikazioari dagokiona, atal honi 

buruzko alderdi nabarmenenak azaltzen dira.  

 

ELGOIBARko Irisgarritasun Planeko jarduketa proposamena funtsezkoak diren bi 

ikuspuntuetan ardaztuz landu da: alde batetik, lehentasun irizpideetan oinarritzea, hau 

da, jarduketan garrantziaren arabera gauzatu beharko dira, eta beste aldetik, aurrekontua 

etapa orekatuak eta ekonomikoki onargarrietan egituratzea.  

 

Leheneratutako ibilbide, eraikin eta aztertutako garraio elementu guztien jarduketen 

aurrekontuak bildu eta aztertu ondoren, azken analisi bat egin da aurrekontua jarduketa 

etapetan egituratu ahal izateko. Ondoren, 2018ko ELGOIBARko Irisgarritasun Planeko 

kale- tarteak, zonalde libreak, eraikinak eta garraio elementuak (geltokiak eta 

erreserbatutako aparkalekuak), komunikazio elementuak barne, ikus ditzakegu, 

lehentasunak aplikatu aurretik.  
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3.1.- Bide Publikoa  

 

Irisgarritasun Planaren bitartez kale batzuen tipologia aldatzea proposatzen da 

plataforma bakardun kalea, oinezkoentzako edo mistoa (oinezkoentzako eta 

ibilgailuentzako) bihurtzeko, era honetan, kalearen zabalera guztia maila berean egongo 

litzateke. Kaleen zabalera espaloiaren handipen zuzena ezinezkoa den kaleetan 

proposatzen da edo euren jardueragatik hiri-ardatz garrantzitsua denean. 

 

Araudiak ezartzen dituen gutxieneko zabalera betetzen ez duten espaloietan Planak 

espaloia zabaltzea proposatzen du, betiere, hiri-altzarien elementuen kokapenak 

irisgarria den gutxieneko pasabidea mantentzea uzten duelarik,bide publikoan.  

 

Espaloiaren zabaltzeak elementuen birkokapena behartzen du, tarte horretarako. 

Beharrezkoa da kaleen zabalerak urbanizazio elementu komunak eta hiri-altzarien 

instalazioak jartzea onartzea, oinezkoentzako zabalera oztopatu gabe.   

 

Espaloia ez dagoen kasuetan eta kalearen ezaugarriak onartzen badu, Planak Araudiak 

ezartzen dituen dimentsio zuzenak dituen espaloiak eraikitzea aurreikusten du  

 

Pasabide zabalera nahikoa duten espaloietan, hiri-altzarien elementuen kokapena eta 

diseinua aztertzen du, pertsonen ibilbidea ez dezaten oztopatu. 

 

Espaloi hauetan, Planak proposatzen du ondo diseinatutako elementuen birkokapena, 

baina gutxieneko pasabide zabalera errespetatuz; edo diseinuagatik, oinezkoentzako 

arriskutsuak direnean, elementu horien ordezkapena  

 

Proposatzen den jarduketa garrantzitsuenetako bat hiri- igogailuen gauzatzearena da, 

eragin ekonomiko handia baitu. 2008ko Planak igogailuak eta eskailera mekanikoak 

eraikitzea proposatzen zuen. Azken 10 urte hauetan udalak hainbat eskailera mekaniko 

jarri ditu, izan ere, 2008ko planean proposatzen zirenak baina gehiago. 

 

Hala ere, eskailerak ez dute irisgarritasun eraginkorra bermatzen, eta horregatik eskailera 

mekaniko guztiak ordezkatzea proposatzen dugu eta, hauen ordez, hiri- igogailuak eraiki. 

Aldi berean, beste hiri- igogailu bat eraikitzea proposatzen da San Roke kaleko beheko 

partea, Kiroldegiaren ondoan dagoen Meka Lanbide Eskolarekin lotzeko.  
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Azken finean, 2018 ko ELGOIBARko Irisgarritasun Planaren honako Eguneratzean, Bide 

Publikoetarako Ekimen Planaren Jarduketa Proposamenaren aurrekontu totala, 

lehentasunak ezarri aurretik, ondoren aurkezten da. Ohartu behar gara xehez idatzitako 

izenak zonalde libreei dagokiela eta larriz kaleei.  

Baliorik gabeko aurrekontua duten kaleak erabat irisgarriak dira.  

 

 
KALEA / ZONALDE LIBREA Aurrekontua % 

AITA AGIRREREN PLAZA 30.311,00 0,36% 

ALTZOLAKO ZUBIA 0,00 0,00% 

ANTONIO ARRILLAGA KALEA 13.937,00 0,17% 

ARREGITORRE KALEA 135.260,00 1,62% 

Arregitorre, 2 plaza 2.593,00 0,03% 

ARTEKALE 163.796,00 1,96% 

ARTETXE KALEA 25.780,00 0,31% 

Artetxe plaza 24.788,00 0,30% 

AUTONOMIA KALEA 63.565,00 0,76% 

AZKORRI KALEA 48.150,00 0,58% 

AZKUE AUZOA 138.009,00 1,65% 

BAINUETXEKO ZUMARDIA 11.240,00 0,13% 

BASARTE KALEA 940.349,00 11,23% 

Basarte, 5 parkea 13.077,00 0,16% 

BERNARDO EZENARRO KALEA 37.045,00 0,44% 

Bolatoki parkea 17.784,00 0,21% 

DEBA KALEA 95.190,00 1,14% 

DONOSTI KALEA 23.816,00 0,28% 

EL PILAR PASABIDEA 31.820,00 0,38% 

ERMUARANBIDE 52.960,00 0,63% 

ERRETSUNDI KALEA 84.745,00 1,01% 

Erretsundi plaza 2.996,00 0,04% 

ERROSARIO KALEA 3.088,00 0,04% 

ERROTABERRI 514.205,00 6,14% 

ERROTABERRI PLAZA 7.541,00 0,09% 

EULOGIO ESTARTA KALEA 1.629.855,00 19,47% 

Eulogio Estarta plaza 2.150,00 0,03% 
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KALEA / ZONALDE LIBREA Aurrekontua % 

GABRIEL KURUTZELAEGI KALEA 22.925,00 0,27% 

Giza Eskubideen parkea 8.371,00 0,10% 

GOIKO ERROTA ZUBIA 7.705,00 0,09% 

IÑIGEZ KARKIZAO KALEA 47.330,00 0,47% 

Jausoro plaza 9.475,00 0,11% 

JUAN MUGERTZA KALEA 606.005,00 7,24% 

KALAMUA KALEA 487.740,00 5,83% 

KALEBARREN PLAZA 3.033,00 0,04% 

Kalegoen plaza 2.797,00 0,03% 

KARMEN PLAZA 20.217,00 0,24% 

KING KONG PASABIDEA 5.070,00 0,06% 

Lekueder parkea 12.355,00 0,15% 

LERUN KALEA 2.810,00 0,03% 

LORITUANEKO ALDAPA 1.950,00 0,02% 

Maalako parkea 9.376,00 0,11% 

Maalako plaza 3.034,00 0,04% 

MAALAKO ZUBIA 9.295,00 0,11% 

MELITONEKO ZUBIA 6.005,00 0,07% 

MORKAIKU KALEA 268.148,00 3,20% 

OLASO KALEA 21.431,00 0,26% 

PEDRO MIGEL URRUZUNO KALEA 25.457,00 0,30% 

PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA 56.767,00 0,68% 

Pedro Mugurutza plaza 10.555,00 0,13% 

SAN BARTOLOME KALEA 366,00 0,00% 

SAN FRANTZISKO KALEA 3.586,00 0,04% 

SAN IGNAZIO KALEA 20.980,00 0,25% 

San Joan plaza 12.198,00 0,15% 

SAN PEDRO KALEA 35.587,00 0,43% 

San Pedro parkea 1.225,00 0,01% 

SAN ROKE KALEA 625.201,00 7,47% 

Santa Ana (I) 5.865,00 0,07% 

Santa Ana (II) 11.840,00 0,14% 

SANTA ANA KALEA 76.365,00 0,91% 

Elgoibarko Irisgarritasun Plana Eguneratzea (2018)

7. Liburua: SINTESIA 29



  

 

 

 

KALEA / ZONALDE LIBREA Aurrekontua % 

SANTA KLARA KALEA 59.383,00 0,71% 

Santa Klara, 16 12.488,00 0,15% 

Santa Klara, 30 15.350,00 0,18% 

Santa Klara, 32 20.250,00 0,24% 

TRENBIDE KALEA 69.332,00 0,83% 

TXANKAKOAKO ZUBIA 4.790,00 0,06% 

UBITARTE PLAZA 16.779,00 0,20% 

UPARITZAGA KALEA 7.465,00 0,09% 

Uparitzaga plaza 9.540,00 0,11% 

Urasandi parkea 43.905,00 0,52% 

Urasandi, 49 plaza 3.771,00 0,05% 

URAZANDI KALEA 1.528.756,00 18,26% 

USETXE KALEA 34.290,00 0,41% 
TOTALA 8.381.213,00 100,00% 

 

Taulan ikusten den bezala, ELGOIBARen aztertutako kale eta zonalde libreen jarduketen 

kostuak ezberdinak dira eta, batez ere,Eulogio Estarta eta Urazandi kaleei dagokie, bi 

kale hauen artean bide publikoko jarduketen aurrekontuaren %40 osatzen dutelarik. Bi-

biak hirigune maldatsuak dira, elementu mekanikoen instalazioa izanik proposatzen den 

jarduketa nagusia.  

 

Ikusi dugun bezala, bide publikoan irisgarritasuna bermatzeko proposatzen diren 

jarduketetan, askotan inbertsioak oso handiak dira. Hauen adibideak dira: igotzeko 

elementu mekanikoen eraikuntza, plataforma bakarra bihurtzeko kasua, eskaileretako 

jarduketak, espaloiak behar bezain zabalak ez diren kasuetan hauek zabaltzea, edo 

oinezkoentzako ibilbide zehatzik ez dagoen tokietan, espaloia eraikitzea. 

 

Jarduketa hauek inpaktu handikoak dira planaren jarduketen aurrekontuan zein 

herriguneberaren konfigurazioan, horregatik, horiei trataera zehatzagoa ematen saiatzen 

gara. ELGOIBARko hiri- erdigunean jarduketa garrantzitsuenak eta ondorio ekonomiko 

sakona dutenak elementu mekanikoen instalazioei dagokie, hiri komunikazio bertikal 

irisgarriak lortzeko. Halaber, hiriko zenbait guneetan, irisgarritasuna hobetzeko,udalak 

jada aurreikusi dituen proiektuen kapitulua garrantzi handikoa da ekonomikoki. 

Jarduketa moten arabera: 
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Jarduketa motak Aurrekontua  

ELEMENTU MEKANIKOAK  3.275.000,00 € 

ERREFORMAK ESPALOIETAN  430.575,00 € 

ESKUBANDAK  672.900,00 € 

HIRI-ALTZARIEN ORDEZKAPENA 60.472,00 € 

HIRI-ALTZARIAREN TOKI ALDAKETA  215.330,00 € 

JARDUKETAK ARRAPALETAN  152.105,00 € 

JARDUKETAK ESKAILERATAN.  621.320,00 € 

OINEZKOENTZAKO IBIAK  406.591,00 € 

PLATAFORMA BAKARRA ERAIKITZEA 573.500,00 € 

PROIEKTUAK 1.930.000,00 € 

SEINALEZTAPENA/ ARRISKUEN BABESA 41.280,00 € 

SEMAFORO EGOKITUEN INSTALAZIOA 2.140,00 € 

 

 
  

Elgoibarko Irisgarritasun Plana Eguneratzea (2018)

7. Liburua: SINTESIA 31



  

 

 

 

 

3.2.- Udal Eraikinak  
 
Jarduketan proposamenak ELGOIBARko Irisgarritasun Planeko Udal Eraikinetarako 

Ekimen Planean aztertuko diren eraikinakzehazten ditu, aukeraketa irizpideak aplikatu 

ondoren. Eraikin hauetan dauden zerbitzuak, proposatutako egokitzapenak gauzatu 

ondoren, irisgarriak izango dira. 

 

Behin udal eraikinen zerrenda egin eta ezarritako aukeraketa irizpideen arabera, 

Irisgarritasun Planeko Udal Eraikinetarako Ekimen Planeko jarduketa proposamenean 

aukeratu dien eraikinak honako hauek dira: 

 

 

ED01 UDALETXEA 

ED02 UDAL BULEGOAK 

ED03 JUBILATUEN EGOITZA 

ED04 KULTUR ETXEA 

ED05 HERRIKO ANTZOKIA 

ED06 MINTXETA KIROLGUNEA 

ED07 OLAIZAGA KIROLDEGIA 

ED08 PEDRO MUGURUZA ESKOLA 

ED09 HAURTZAINDEGIA (ARREGITORRE 8) 

ED10 HAURESKOLA (URAZANDI 28) 

ED11 MEKATU PLAZAKO ERAIKINA 

ED12 ALTZOLA AUZOKO LOKAL SOZIALA 

ED13 SANTA KLARAKO KONBENTUA 

ED14 HILERRIA 

 

Jarduketa proposamenak bi parte ditu, batetik, Lau Urterako Irisgarritasun Planean 

sartzen diren eraikinak, eta ondoren zehaztuko ditugun Lehentasunetan daudenak, hau 

da, Irisgarritasun Planeko lehen etapetan gauzatuko direnak. Bestetik, Ondorengo 

Faseetan sartzen diren eraikinak, hau da, lehentasunen etapetan gauzatutakoen ondoren 

egingo direnak.  

Herritarrentzat interes handikoak direlako aukeratu dira eraikin hauek. Pertsona ugarik 

erabiltzen dituzte eta eskaintzen dituzten zerbitzuak hurbilak eta lehen beharretarako 

dira. 
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2018ko ELGOIBARko Irisgarritasun Planeko Udal Eraikinetarako Ekimen Planeko 

Jarduketa Proposamenaren Gauzatze Materialaren Aurrekontu totala, lehentasunak 

finkatu aurretik, ondoren azaltzen da: 

 

Eraikinak  Aurrekontua  

ED01 UDALETXEA 129.174,00 € 

ED02 UDAL BULEGOAK 39.159,00 € 

ED03 JUBILATUEN EGOITZA 15.650,35 € 

ED04 KULTUR ETXEA 24.972,18 € 

ED05 HERRIKO ANTZOKIA 20.604,00 € 

ED06 MINTXETA KIROLGUNEA 136.674,10 € 

ED07 OLAIZAGA KIROLDEGIA 161.209,00 € 

ED08 PEDRO MUGURUZA ESKOLA 156.310,00 € 

ED09 HAURTZAINDEGIA (ARREGITORRE 8) 75.631,00 € 

ED10 HAURRESKOLA (URAZANDI 28) 5.158,00 € 

ED11 MERKATU PLAZAKO ERAIKINA 206.686,60 € 

ED12 ALTZOLA AUZOKO LOKAL SOZIALA 6.032,00 € 

ED13 SANTA KLARAKO KONBENTUA 30.780,00 € 

ED14 HILERRIA 33.036.00 € 

Aurrekontu totala  1.041.076,23€ 

 

Ikusten den bezala, Merkatuko Plazako eraikinak (ED11), bere egokitzapenerako,hartzen 

du aurrekontuko parterik handiena, Olaizaga Kiroldegiak (ED07) eta Pedro Muguruza 

Eskolak (ED08) jarraitzen diote, proposatzen diren jarduketen tamainagatik. Guztien 

artean ia aztertutako eraikinen egokitzapenaren aurrekontu osoaren erdia eramaten dute. 

Azken horren aurrekontuaren antzekoa da Mintxeta Kirolgunearena (ED06) eta 

Udaletxearena (ED01). 

 

Funtsean, igogailu eta irisgarritasun araudira erabat egokitutako elementu mekanikoen 

bitartez egindako ibilbide bertikalak izaten dira, aurrekontu aldetik, garrantzi handiena 

izaten duten soluzioak, eraikinak egokitzeko momentuan.  

 

Malda egokituen bitartez sortutako arrapalak, sarbide gisa, eta komunen eta aldagelen 

egokitzapenak baita izaten dira ere gastua asko igotzen duten beste partida batzuk, 

irisgarritasunaren parametroetara eraikinak egokitzeko momentuan.  
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Aztertutako eraikin bakoitzaren analisi xehatua, irisgarritasunaren diagnosia, jarduketa 

proposamenak eta bere aurrekontuak eraikinen bakarkako txostenetan azaldu arren, 

Liburuki honen Eranskinean, ondoren eraikin guztien gastua aurkezten dugu, 

kontzeptuka. Aztertutako eraikinak egokitzeko proposatutako obra-lanen garrantzi 

errealaren pertzepzioa izateko datu interesgarria dela uste dugu.  

 

Kontzeptuak Aurrekontuak 

ALTZARIAK 14.288,50 € 

ARRAPALAK 57.385,78 € 

ATEAK 113.850,00 € 

ELEMENTU MEKANIKOAK 27.287,00 € 

ESKAILERAK 14.255,10 € 

ESKUDELAK 114.950,00 € 

IGELTSEROTZA 63.862,00 € 

IGOGAILUAK 385.921,00 € 

KOMUNAK 163.478,35 € 

SEINALEAK-KOMUNIKAZIOA 45.895,50 € 

ZOLADURAK 39.903,00 € 

 

Ikusi dezakegun bezala, igogailuak eraikitzea eta komunetan egin beharreko jarduketak 

aurrekontu altuenak dituzte, aztertutako eraikinen egokitzapenerako inbertsio osoaren 

%52,77 izanik. Eskudel dobleak eta ateen aldaketak ere aurrekontuan eragin handia 

duten beste bi jarduketa mota dira.  
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3.3.- Garraioa  
 

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  Totala  % 

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 

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.  
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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.   

 

Aparkalekuei dagokionez, ondorengo taulanlehentasuna 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% 

Elgoibarko Irisgarritasun Plana Eguneratzea (2018)

36 7. Liburua: SINTESIA



  

 

 

Erreserbatutako aparkalekuak Totala % 

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 

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 
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Erreserbatutako aparkalekuak Totala % 

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 

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 
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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 € 
 

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.  
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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 kanpogeratu, 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. 

 

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 € 
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Irisgarritasun Planeko garraioari dagokion gauzatze materialaren aurrekontu totala 

ondorengo proposatzen diren jarduketen aurrekontuen gehiketaren emaitza izango da: 

autobus geltokirena, erreserbatutako aparkalekuena eta aparkaleku berriak sortzeko 

behar dena.  

 

 
Garraioa Totala (G.M.A.) 

Autobus geltokiak 18.677,00 € 

Aparkalekuak 26.245,00€ 

Aparkaleku berriak 1800,00 € 

Totala  46.722,00 € 

 
  

Elgoibarko Irisgarritasun Plana Eguneratzea (2018)

7. Liburua: SINTESIA 41




















































































































ALTZOLA

EZARPEN PROPOSAMENA
Eragin-eremua

Proposaturiko aparkaleku erreserbatuak
Dauden aparkaleku erreserbatuak



  

 

 

 

4.- ETAPA PLANA 

 

Etapa planak irisgarritasuna bermatzeko egin behar diren jarduketen urteko etapak 

egituratzen ditu. Bi funtsezko premisa nagusietatik garatu dira: batetik, lehentasun 

irizpideak jarraitu behar dituzte, hala garrantziaren arabera garatu beharko dira; bestetik, 

bakoitzaren aurrekontua beste faseekiko orekatua izango da.  

 

Analisia eta jarduketa proposamenaren ondoren Etapa Plana lantzen da, lortutako 

emaitzen analisi orokor berriarekin, eta ekimen planaren lehen proposamen bat gauzatu 

nahi du. Honek lau urteko plana osatuko duten ibilbideak, eraikinak eta baita autobus 

geltokiak ere kontuan izango ditu. Etapa plana lortzeko beharrezkoa izango da 

lehentasunak ezartzea obra-lan guztietan, plana onargarria izan dadin. 

 

Etapa Plana, hasieran, lehen urteetan interes handiena duten ibilbide edo eraikin edo 

garraio elementuak gauzatuz egiten da eta ondoren ibilbide edo eraikin edo garraio 

elementu bakoitza programatuz, eraiki behar diren tarte ezberdinen lehentasun mailaren 

arabera. Behin betiko Etapa Plana ezartzeko egin behar diren ekimenen balioespen 

ekonomikoa aplikatuko da, udalerriaren finantza egoerara egokitu beharko baita. 

 

Interes eta premia maila definitzeko, eta udalerriaren gune zehatz batzuei lehentasuna 

emateko erabiltzen diren lehentasun irispideak hauek dira:  

 

• Interesa duten eraikinen ingurua 

• Aurretiko irisgarritasun maila. 

• Garraio publiko eta mugikortasun murriztua duten pertsonentzako erreserbatutako 

aparkalekuen eragin – gunea.  

• Aurreikusten den inbertsio programa 

• Mugikortasun arazoak dituzten erabiltzaile zehatzak (agureen egoitzak) 

• Arriskuak (zoladura irristakorrak, babesik gabeko maila aldaketak, …) 

• Biztanleria osoarentzat oso arriskutsuak diren egoerak, eta bereziki mugikortasun 

murriztua duten pertsonentzat.  

• Lehenik egingo dirapertsona kopuru handiagoarentzat onuragarriak izango diren 

jarduketak. 

• Planaren onuren banaketa lurraldea osoan 

• Udalerriko auzo guztietan antzemango da planaren eragina.  

• Erakunde eta hiritarren eskariak. 

• Irisgarritasunaren alde egindako zenbait ekimen, udal jardueraren beste alorretan 

izango dute eragina.  
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• Jarduketa batzuen kudeaketa eta idazketa zailtasunak atzeraraziko ditu egutegian, 

bitartean, proiektua behar ez duten beste jarduketa batzukbizkorrago garatuko dira.  

 

Esan behar dugu, Bide Publikoetako Ekimen Planeko Etapa Planean ezarritako pausuak 

eta ordena errespetatzea beharrezkoa dela, proposatutako ibilbideei jarraipena eta 

koherentzia emateko. Hau ez da horrela, ordea, Udal Eraikinetako Ekimen Planean ezta 

Garraioan ere. Eremu hauetan, nahiz eta proposatutako ordena jarraitzea gomendagarria 

izan, edozein arrazoiengatik Etapa Planean ezarritako ordena aldatu behar bada, ez du 

Planaren kalitatea gutxituko. Soilik aurrekontu globalak aldatuko lituzke.  

 

Irisgarritasunari buruzko 20/97 Legeak adierazten duen bezala, plana gutxienez lau 

urterako da, baina ELGOIBARko kasuan, eta Planean azaltzen diren proposamenen 

garrantzia eta aurrekontu handia aintzat hartuz, erabaki da ELGOIBARko Irisgarritasun 

Planeko Ekimen Planeko etapak bi izatea Lehentasunak  (Lauhileko Planean zehazten 

da) eta Ondorengo Faseak  (Lehentasunak bukatzen direnean egingo diren jarduketak), 

urte ezberdinetan garatuko dira, aurreikusitako jarduketak gauzatzeko Udalaren aukera 

ekonomiko errealen arabera. 

Jarraian azaltzen den laburpen taulan, ikus daiteke eremu bakoitzaren gauzatze 

materialaren aurrekontua bi faseetan banatua: lehentasunak eta ondorengo faseak. 

Halaber, fase bakoitzeko kopuru totala eta ELGOIBARko Irisgarritasun Planeko Ekimen 

Planeko aurrekontu totala azaltzen da.  

 

 

EREMUA LEHENTASUNAK ONDORENGO 
FASEAK TOTALA (GMA)  

BIDE PUBLIKOA  3.610.948 € 4.770.265 € 8.381.213 € 

ERAIKINAK  334.609 € 706.467,23 € 1.041.076,23 € 

GARRAIOA 46.722 € - 46.722 € 

TOTALA (GMA) 3.992.279€ 2.513.643,40€ 9.469.011,23 € 
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4.1.- Lehentasunak–Lau urterako plana  
 

Ondorengo ataletan,ELGOIBARko Irisgarritasun Planeko Lau Urteko Planean, 

lehentasun irizpideak aplikatu ondoren,Lehentasunetan  sartu diren kale, zonalde libre, 

eraikin eta garraio elementuak (autobus geltokiak eta erreserbatutako aparkalekuak)ikus 

ditzakegu, betiere komunikazio elementuak barne. Beraz, lehen lau urteetan 

irisgarritasuna hobetzeko gauzatuko diren jarduketak. 

 

Esan den bezala, behin proposatutako egokitzapena gauzatu,  elementu hauek, 

udalerriko eremu handi batean, irisgarritasuna bermatzen duten ibilbide edo bideak 

osatzen dituzte (baita zirkuitu irisgarriak deritzo ere).  

 

Ondoren, eremu guztietako, lehentasun faseko jarduketen aurrekontuak azaltzen ditugu: 
 

Eremua Aurrekontua 

BIDE PUBLIKOA 3.610.948,00 €  

ERAIKINAK 334.609,00 € 

GARRAIOA 46.722,00 € 

TOTALA 3.992.279,00 € 

 

 

4.1.1.- Bide Publikoa 
 
Jarraian,2018ko ELGOIBARko Irisgarritasun Planaren Eguneratzearen Bide Publikoko 

Ekimen Planaren parte izateko aukeratu diren kale-tarte eta zonalde libreak zehazten 

dira, lehentasun irizpideak aplikatu ondoren. 

 

Bereziki interesa duten zonalde eta ibilbideak hartu dira: oinezkoentzako garrantzi handia 

duten ibilbideak eta erdiguneko bizitza soziala eta administratiboan funtsezko zentroak 

lotzen dituztenak. Hala, irisgarriak diren oinarrizko ibilbide sare bat sortuko da.   
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Horrela, Plan honetan, lehenetsitako kale-tarteen artean Urazandi kaleko esku-hartzeek 

aurrekontuko parte handi bat hartzen dute. Malda handiak daudenez, eskailera-tarte zein 

eskailera mekanikoak daude auzoko hainbat maila konektatzeko. Batetik, eskailera 

finkoak egokitu beharrean daude, eta bestetik, gure ustez, nahiz eta eskailera 

mekanikoak abantailak eskaini ez dira nahikoa pertsona ororentzat irisgarritasuna 

bermatzeko. Beraz, eskaileren ordez hiri-igogailuak eraikitzea proposatzen dugu. 

Jarduketa hauek guztiak lehenetsitako tarteen jarduketen herena baino gehiago hartzen 

dute.  

Azkueko auzoko Basarte kalea da lehenetsitako beste kale-tarte bat aurrekontua 

aipagarria batekin. Berriz ere eremu maldatsu batean eraikitako auzoa da, etxebizitza 

bloke paraleloak daude, maila ezberdinetan. Orografiak eragiten du jarduketetan, 

esaterako, arrapaletan eskudelak jarri, arrapalak eraiki, eskailerak egokitu, hiri-altzariak 

birkokatu eta beste jarduketa batzuk egin beharko dira. 

Aurrekontuaren arabera, aipatutako bi kale-tarte hauen jarraian dagoen tartea Errotaberri 

kalekoa da, non eskalera mekaniko bat dagoen, hiri-igogailu batez ordezkatzea 

proposatzen duguna, Urazandiren kasuan bezala. Jarduketa honek ere aurrekontu altua 

du.  
Nahiz eta proposatutako jarduketetatik erakarritako gastuak kuantitatiboki garrantzitsuak 

izan, lehentasunak horrela banatzeak udalari hauei aurre egin ahal izatea bermatzen du, 

ahal den heinean.  

Ondorengo taulan 2018ko ELGOIBARko Irisgarritasun Planaren Eguneratzearen Bide 

Publikoetarako Ekimen Planean lehenetsitako kale-tarte eta zonalde libreak azaltzen dira, 

aurreikusitako bakoitzari dagokion gauzatze materialaren aurrekontuarekin.  

 
Kalea / Zonalde libreak Aurrekontua 

AITA AGIRREREN PLAZA 17.640 € 

ARTEKALE 163.796 € 

BASARTE KALEA 837.280 € 

BERNARDO EZENARRO KALEA 28.905 € 

BOLATOKI PARKEA 17.784 € 

ERROTABERRI 514.205 € 

EULOGIO ESTARTA KALEA 192.960 € 

KALAMUA KALEA 395.015 € 

SAN ROKE KALEA 177.578 € 

TRENBIDE KALEA 3.025 € 

URAZANDI KALEA 1.262.760 

Total 3.610.948 € 
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Ekonomikoki ondorio handiena duten jarduketak, ELGOIBARko Irisgarritasun Planaren 

Eguneratzearen Bide Publikoetarako Ekimen Planeko lehentasunetan, elementu 

mekanikoen exekuzioa eta Udalak jada irisgarritasuna hobetzeko eskuartean dituen 

proiektuak dira.  

 

Jarduketa motak Aurrekontua  

ELEMENTU MEKANIKOAK  3.025.000,00 

ERREFORMAK ESPALOIETAN  50.925,00 

ESKUBANDAK  31.200,00 

HIRI-ALTZARIEN ORDEZKAPENA 488,00 

HIRI-ALTZARIAREN TOKI ALDAKETA  19.855,00 

JARDUKETAK ARRAPALETAN  52.530,00 

JARDUKETAK ESKAILERATAN.  141.380,00 

OINEZKOENTZAKO IBIAK  38.015,00 € 

PROIEKTUAK 250.000,00 

SEINALEZTAPENA/ ARRISKUEN BABESA 1.555,00 
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4.1.2.- Udal Eraikinak 
 
Jarrian, lehentasun irizpideak aplikatu ondoren, lehentasunen atalean hartuko diren 

eraikinak zehazten dira, 2018ko ELGOIBARko Irisgarritasun Planaren Eguneratzean. 

Esan den bezala, eraikin hauek, bide publikorako proposatutako egokitzapenak gauzatu 

ondoren, udalerriko alde handi batean dauden ibilbide edo bide irisgarrietako parte 

izango dira (zirkuitu ibilbideak ere deritzo). 

 

Honako ELGOIBARko Irisgarritasun Planeko Eguneratzean, Udal Eraikinetarako Ekimen 

Planaren Lehentasun Proposamenean ondorengo eraikinak daude.  

 

Eraikina  Aurrekontua  

ED01 UDAETXEA 129.174,00 € 

ED07 OLAIZOLA KIROLDEGIA 161.209,00 € 

ED10 HAURRESKOLA (URAZANDI 28) 5.158,00 € 

ED12 ALTZOLA AUZOKO LOKAL SOZIALA 6.032,00 € 

ED14 HILERRIA 33.036,00 € 

Aurrekontu totala  334.609,00 € 

 

Ikusten denez, Udal Eraikinetarako Ekimen Planeko Lehen Faseko aurrekontuan Olaizola 

Kiroldegiak hartzen du inbertsio handiena, ia Fase honetako inbertsio totalaren erdia 

izanik (%48,18). Gertutik jarraitzen dio Udaletxeko jarduketak, Faseko inbertsio totalaren 

%38,60-koa izanik.  

Eraikin hau lehentasun fasean hartzearen arrazoiak anitzak dira eta Udalarekin adostuak 

izan dira, besteak beste, eraikinean garatzen diren erabileren interes berezia eta 

erabiltzaileen kopurua zein garrantzia, onuradun izango direnak, eraikinaren 

egokitzapenak gauzatu ondoren.  

 

Ondoren azaltzen dira, lehentasuna duten eraikinetan egingo diren jarduketa motak: 

 

Kontzeptua Aurrekontua  

ARRAPALAK 3.680,00 € 

ATEAK 17.275,00 € 

ELEMENTU MEKANIKOAK 119.693,00 € 

ESKAILERAK 4.032,00 € 
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Kontzeptua Aurrekontua  

ESKUDELAK 36.700,00 € 

IGELTSEROTZA 43.828,00 € 

KOMUNAK 78.281,00 € 

SEINALEAK-KOMUNIKAZIOA 17.986,00 € 

ZOLADURAK 13.134,00 € 

 

 

Taulan ikusi dezakegun bezala, lehentasunetan dauden eraikinetan, jarduketen artean, 

elementu mekanikoen eraikitzeak dute pisu handiena (ia aurrekontuaren %36 izanik), 

komunen instalazioak edo/eta egokitzapenak jarraitzen diete (%23,4). Bi kontzeptu hauek 

batera, 1.Faseko eraikinen aurrekontuaren erdia baino gehiago osatzen dute.  

 

Jarraian, leheneratutako eraikinetan, diagnosia eta irisgarritasuna bermatzeko 

proposatutako jarduketak laburki deskribatzen ditugu. 

 

EDO1 – UDALTXEA:  

 

Eraikin klasikoa da eta behe solairuan arkupe bat du, 

bere oinplanoa laukizuzena da eta fatxada nagusia 

plazarantz du, inguruko udaletxeetan ohikoa den bezala. 

Kasu honetan hiru solairu ditu, nahiz eta arkupeak bi 

solairu hartu.  

 

Behe solairuan talde politikoen bulegoak daude eta 

zenbait gela pribatu. Lehen solairuan bake-epaitegia 

dago, eta bilera gela bat ere. Bigarren solairuan eraikinaren eremu adierazgarriena 

kokatzen da: udalbatza-aretoa, alkatetza eta idazkaritza, beste bulego eta aretoekin 

batera.  

 

Irisgarritasunari dagokionez, aurkitzen dugun lehen arazoa igogailu falta da. Halaber, ate 

batzuk zein korridoreak estuak dira. Bestalde, ez dago egokitutako komunik eraikinean, 

ezta egokitutako seinaleztapenik ere.   
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ED07 - OLAIZOLA KIROLDEGIA 

 

Bi solairu eta oin irregularra duen kiroldegia da. 

Instalazio mota hauetan ohikoak diren guneak 

edukitzeaz gain: igerilekuak eta kirol anitzentzako- 

kantxa, alegia; eraikinak baditu beste zerbitzuak: 

gimnasioa, erabilera anitzentzako aretoa, saunak eta 

kafetegi-jatetxea.  

 

Eraikina handitu egin behar da igerileku gunea 

eraberritzeko.  

 

Irisgarritasunari dagokionez, sumatu dugun arazo nagusia igogailuarekin zerikusia du. 

Nahiz eta igogailua izan ez du behar den zerbitzua eskuratzen, bertatik solairuko areto 

guztietara joateko erabiltzen ari daitezkeen gelak zeharkatu behar baitira. Halaber, 

eraikinak ez du komun irisgarririk ezta behar bezala egokitua dagoen aldagelarik ere, 

zenbait ate estuak dira, ez dago seinaleztapen irisgarririk, eta kirol gune batzuk ez dira 

irisgarriak (squash-kantxak).  

 

 

ED 10 - HAURRESKOLA (URAZANDI 28) 
 

Eraikin hau da gure herrietan aurki dezakegun eraikin 

baten beste bertsio bat, aldaketa txikiekin. Honek, 

beste guztiak bezala, oinplano oktogonala duen bi edo 

modulu gehiagotan oinarritzen da(kasu honetan hiru 

dira) eskola- gela, eta elkartzen dituen espazioak 

bigarren mailako erabilerak hartzen ditu barne. Kasu 

honetan, eraikinak solairu bakarra du eta horren azpian 

aterpe ireki bat sortzen da.  

 

Irisgarritasunari dagokionez, ez dira arazo bereziki larriak antzeman. Erabiltzaileak haur 

txikiak izango dira, inoiz autonomoak, beraz, ez dugu jarduketarik proposatuko komunak 

egokitzeko adibidez. Hala ere, uste dugu gurasoek eraikin osoa bisitatzeko aukera izan 

behar dutela, mugikortasun mugarik gabe. Horregatik, proposatutako jarduketak gabezi 

horietan ardazten dira, hala nola, ateen zabalera, sarrerako maila kentzea eta 

seinaleztapen egokia kontuan hartzen dute. 
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ED12 - ALTZOLA AUZOKO LOKAL SOZIALA 

 

Oinplano errektangeluarra duen eraikin txiki bat da, 

solairu bakarrekoa eta banaketa simetrikoa duena. 

Hiru gela, sarrerarako atondoa eta bi komun ditu.  

 

Irisgarritasunari buruz, hutsune larriena eta ia bakarra 

komun egokituen gabezia da.  

 

Gainera, eraikinak baditu beste arazo batzuk 

egiturarekin lotuta, dena den, ez dira azterketa honen 

helburu.  

 

 

ED14 - HILERRIA 

 

Elgoibarko hilerriak hiru gune ditu handipen 

bakoitzaren arabera eraikiak. Erdikoa zaharrena da, 

mendebaldekoa 40. hamarkadan egin zen eta beheko 

mailan eraiki zen; ekialdekoa 90. hamarkadakoa da 

eta baita beheko maila batean ere, baina erdikoarekin 

loturik, arrapala baten bitartez. 

 

Irisgarritasunari dagokionez, parte bakoitzak arazo 

ezberdinak ditu. Beraz, gune berrienak, ekialdean, apenas ez du hutsunerik, 

seinaleztapena eta arrapalaren eskudela izan ezik. Erdiguneak zoladuran arazoak ditu, 

ibilbide batzuetan ez baitago zoladurarik edo irregularregia da gurpil-aulkian ibiltzeko. 

Azkenik, mendebaldekoak gaindiezina den maila aldaketa du, eta bideragarria den 

jarduketa bakarra eskaileren hobekuntza da.  

 

Halaber, egokitzapen batzuk dituen komun bat dago, baina beste batzuk beharko ditu 

guztiz irisgarria izateko.  
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4.1.3.- Garraioa 
 

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, 

 

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.  

 

 

Autobusgeltokiak  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 € 

Elgoibarko Irisgarritasun Plana Eguneratzea (2018)

7. Liburua: SINTESIA 51



  

 

 

 

Erreserbatutako aparkalekuak  Totala  

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 € 

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 € 
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Erreserbatutako aparkalekuak  Totala  

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 € 

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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4.2.- Ondorengo faseak  
 

ELGOIBARko Irisgarritasun Planeko Eguneratzeko Ekimen Planeko Lehentasunetan ez 

dauden kale-tarte, zonalde libre eta udal eraikinak Ondorengo Faseetan bildu dira, eta 

behin lehenengoak bukatu direnean, haueekingo zaie. Ondorengo Faseak urteko 

faseetan landuko dira, Lau Urteko Planeko jarduketak bukatzen direnean.  

 

Ondoren, eremu bakoitzari dagokion ondorengo faseetako aurrekontua azaltzen dugu: 

 

 

Eremua Aurrekontua 

BIDE PUBLIKOA 4.770.265,00 €  

ERAIKINAK 706.467,23 € 

GARRAIOA - 

TOTALA (PEM) 5.476.732,23€ 

 

 

 

4.2.1.- Bide Publikoa  

 

2018ko ELGOIBARko Irisgarritasun Planaren Eguneratzearen Bide Publikoetako Ekimen 

PlanekoOndorengo Faseetan, lehentasunetan sartu ez diren ibilbideak bildu dira, eta 

horien jarduketak behin aurrekoak bukatuta daudenean egingo dira. Ondorengo Faseak 

urteroko ekitaldi ezberdinetan garatuko dira. 

 

Lehentasunen ondorengo faseetarako, baita proposatu dira ere zenbait kale eta kale-

tarte, ibilbide irisgarriak osatzera laguntzen dutenak, udalerriaren barrena interesa duten 

kale eta zonetan esku-hartuz.  

 

Lehentasunetan sortutako ibilbideak osatzen eta garatzen dituzten ibilbide hauek bizitegi-

gune guztiak hurbiltzen laguntzen dute ere, ahal den heinean, ibilbide irisgarrien sarera 

herriko gune zabalagoak betez, eta horrela, udalerriaren funtzionamendurako 

garrantzitsuak diren beste eraikin batzuei sarrera emanez.  
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Ondorengo faseetan egokitzeko utzi diren ibilbideak oinarrizko sare bat osatzen 

laguntzen dute, udalerriko interes puntuak lotuz. Sare horretan kale edo kale- tarte 

kopuru handiagoa barne hartzen laguntzen dute, oinezko bakoitzak hainbat aukera izan 

dezan ibilbide bera egiteko.  

 

Proposamenek ondorengo alderdiak kontuan hartu dituzte.  

 

- Espaloi tarte estuen zabaltzea oinezkoen ibilbideen jarraipena lortzeko.  

- Zoladura berregitea gune degradatuetan eta oinezko eta ibilgailuen ibilbideak 

bereiztea posible ez denean.  

- Espaloi berriak sortzea 

- Oinezkoentzako dauden ibi desegokiak egokitzea eta ibi eta oinezkoen pasabide 

berriak sortzea ibilbide irisgarrien sarearen diseinuari jarraipena emanez.  

- %6tik gorako maldetan eskudelak jartzea. 

- Bide publikoan dauden eskailera eta arrapalak egokitzea araudiaren irizpidetara.  

- Pasabidea oztopatzen duten hiri-altzariak mugitzea.  

 

Hauek dira honako Irisgarritasun Planeko Ondorengo Faseetan tratatuko diren kale-tarte 

eta zonalde libreak (ZL). Baliorik gabeko aurrekontua duten tarteak egokitzapen 

jarduketak beharrezkoak ez direla esan nahi du, edo mozketa tarteak direla hiri 

bilbearekiko.  

Aipatu behar da, xehez idatzita azaltzen diren izenak zonalde libre bati dagokiela eta 

larriz azaltzen dena, kale bati dagokiola.   

 
KALEA / ZONALDE LIBREA Aurrekontua 

AITA AGIRREREN PLAZA 12.671,00 € 

ALTZOLAKO ZUBIA 0,00 € 

ANTONIO ARRILLAGA KALEA 13.937,00 € 

ARREGITORRE KALEA 135.260,00 € 

Arregitorre, 2 plaza 2.593,00 € 

ARTETXE KALEA 25.780,00 € 

Artetxe plaza 24.788,00 € 

AUTONOMIA KALEA 63.565,00 € 

AZKORRI KALEA 48.150,00 € 

AZKUE AUZOA 138.009,00 € 

BAINUETXEKO ZUMARDIA 11.240,00 € 

BASARTE KALEA 103.069,00 € 
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KALEA / ZONALDE LIBREA Aurrekontua 

Basarte, 5 parkea 13.077,00 € 

BERNARDO EZENARRO KALEA 8.140,00 € 

DEBA KALEA 95.190,00 € 

DONOSTI KALEA 23.816,00 € 

EL PILAR PASABIDEA 31.820,00 € 

ERMUARANBIDE 52.960,00 € 

ERRETSUNDI KALEA 84.745,00 € 

Erretsundi plaza 2.996,00 € 

ERROSARIO KALEA 3.088,00 € 

ERROTABERRI PLAZA 7.541,00 € 

EULOGIO ESTARTA KALEA 1.436.895,00 € 

Eulogio Estarta plaza 2.150,00 € 

GABRIEL KURUTZELAEGI KALEA 22.925,00 € 

Giza Eskubideen parkea 8.371,00 € 

GOIKO ERROTA ZUBIA 7.705,00 € 

IÑIGEZ KARKIZAO KALEA 47.330,00 € 

Jausoro plaza 9.475,00 € 

JUAN MUGERTZA KALEA 606.005,00 € 

KALAMUA KALEA 92.725,00 € 

KALEBARREN PLAZA 3.033,00 € 

Kalegoen plaza 2.797,00 € 

KARMEN PLAZA 20.217,00 € 

KING KONG PASABIDEA 5.070,00 € 

Lekueder parkea 12.355,00 € 

LERUN KALEA 2.810,00 € 

LORITUANEKO ALDAPA 1.950,00 € 

Maalako parkea 9.376,00 € 

Maalako plaza 3.034,00 € 

MAALAKO ZUBIA 9.295,00 € 

MELITONEKO ZUBIA 6.005,00 € 

MORKAIKU KALEA 268.148,00 € 

OLASO KALEA 21.431,00 € 

PEDRO MIGEL URRUZUNO KALEA 25.457,00 € 
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KALEA / ZONALDE LIBREA Aurrekontua 

PEDRO MUGURUTZA ETORBIDEA 56.767,00 € 

Pedro Mugurutza plaza 10.555,00 € 

SAN BARTOLOME KALEA 366,00 € 

SAN FRANTZISKO KALEA 3.586,00 € 

SAN IGNAZIO KALEA 20.980,00 € 

San Joan plaza 12.198,00 € 

SAN PEDRO KALEA 35.587,00 € 

San Pedro parkea 1.225,00 € 

SAN ROKE KALEA 447.623,00 € 

Santa Ana (I) 5.865,00 € 

Santa Ana (II) 11.840,00 € 

SANTA ANA KALEA 76.365,00 € 

SANTA KLARA KALEA 59.383,00 € 

Santa Klara, 16 12.488,00 € 

Santa Klara, 30 15.350,00 € 

Santa Klara, 32 20.250,00 € 

TRENBIDE KALEA 66.307,00 € 

TXANKAKOAKO ZUBIA 4.790,00 € 

Ubitarte plaza 8.449,00 € 

UBITARTE PLAZA 8.330,00 € 

UPARITZAGA KALEA 7.465,00 € 

Uparitzaga plaza 9.540,00 € 

Urasandi parkea 43.905,00 € 

Urasandi, 49 plaza 3.771,00 € 

URAZANDI KALEA 265.996,00 € 

USETXE KALEA 34.290,00 € 

 TOTALA 4.770.265 € 
 

Jarraian azaltzen den taulan Planaren Ondorengo Faseetan jasotako jarduketa bakoitzari 

dagokien balioak ditugu: 
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Jarduketa motak Aurrekontua  

ELEMENTU MEKANIKOAK  250.000,00 € 

ERREFORMAK ESPALOIETAN  379.650,00 € 

ESKUBANDAK  641.700,00 € 

HIRI-ALTZARIEN ORDEZKAPENA 59.984,00 € 

HIRI-ALTZARIAREN TOKI ALDAKETA  195.475,00 € 

JARDUKETAK ARRAPALETAN  99.575,00 € 

JARDUKETAK ESKAILERATAN.  479.940,00 € 

OINEZKOENTZAKO IBIAK  368.576,00 € 

PLATAFORMA BAKARRA ERAIKITZEA 573.500,00 € 

PROIEKTUAK 1.680.000,00 € 

SEINALEZTAPENA/ ARRISKUEN BABESA 39.725,00 € 

SEMAFORO EGOKITUEN INSTALAZIOA 2.140,00 € 

 
 

Goiko taulan ikusten den bezala, Ondorengo Faseetan egin beharreko esku-hartzeak, 

batez ere, hauek dira:plataforma bakarra eraikitzea, eskaileretan eta arrapaletako 

jarduketak, oinezkoentzako ibien eraikuntza edo egokitzapena eta espaloien erreformak. 

Baina, aurrekontuaren parterik handiena udalak irisgarritasuna hobetzeko dagoeneko 

garatzen ari den proiektuetan dago. Proiektu horiek, bide publikoetako ondorengo 

faseetako aurrekontu guztiaren heren bat baino gehiago hartzen dute. Jarraian, 

eskudelak eta plataforma bakarra eraikitzeko obra-lanen aurrekontuak daude.  
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4.2.2.- Udal Eraikinak  

 
Ondorengo Faseetan Lehentasunetan, hau da, Irisgarritasun Planaren lehen etapetan, 

sartu ez diren udal eraikinak daude, eta hauen jarduketei lehentasunetan 

proposatutakoak gauzatzen direnean ekingo zaie. Ondorengo taulan azaltzen dira fase 

honetako eraikinak dagokien aurrekontuekin batera: 

 

 

Eraikinak  Aurrekontua  

ED02 UDAL BULEGOAK 39.159,00 € 

ED03 JUBILATUEN EGOITZA 15.650,35 € 

ED04 KULTUR ETXEA 24.972,18 € 

ED05 HERRI ANTZOKIA 20.604,00 € 

ED06 MINTXETA KIROLGUNEA 136.674,10 € 

ED08 PEDRO MUGURUZA ESKOLA 156.310,00 € 

ED09 HAURTZAINDEGIA (ARREGITORRE 8) 75.631,00 € 

ED11 MERKATU PLAZAKO ERAIKINA 206.686,60 € 

ED13 SANTA KLARAKO KONBENTUA 30.780,00 € 

Aurrekontu totala 706.467,23 € 

 

Taulan ikusi dezakegun bezala, Planaren Ondorengo Faseetan dauden eraikinen ondorio 

ekonomikoak ezberdinak dira. Eraikinen tamaina ezberdinagatik eta izaera ezberdinetako 

jarduketen beharrengatik, alde handia dago eraikin bakoitzaren aurrekontuetan. Zehazki, 

Azokako Merkatuko eraikinak egokitzapen inbertsio handia behar du, ia Ondorengo 

Faseetako inbertsio totalaren heren bat izanik (%29,26). Pedro Muguruza eskolako 

eraikinak ere aurrekontuko zati handi bat hartzen du, ia laurden bat. Bien artean, 

Ondorengo Faseetako aurreikusi den aurrekontu osoaren erdia gainditzen dute.  

 

 

Ondorengo taulan azaltzen dira Ondorengo Faseetan dauden eraikinetan egingo diren 

jarduketa motak: 
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Kontzeptua Aurrekontua  

ALTZARIAK 14.288,50 € 

ARRAPALAK 53.705,78 € 

ATEAK 96.575,00 € 

ELEMENTU MEKANIKOAK 27.287,00 € 

ESKAILERAK 10.223,10 € 

ESKUDELAK 78.250,00 € 

IGELTSEROTZA 20.034,00 € 

IGOGAILUAK 266.228,00 € 

KOMUNAK 85.197,35 € 

SEINALEAK-KOMUNIKAZIOA 27.909,50 € 

ZOLADURAK 26.769,00 € 

 

 

Ikusi dezakegun bezala, Ondorengo Faseetako eraikinetan, jarduketen artean, igogailuen 

instalazioek eta ateen egokitzapenek dute pisu handiena. Bi kontzeptu hauek batera 

Ondorengo Faseetako aurrekontuaren erdia baino gehiago osatzen dute.  

 

Jarraian, Ondorengo Faseetako eraikinetan, diagnosia eta irisgarritasuna bermatzeko 

proposatutako jarduketak laburki deskribatzen ditugu. 

 

 

EDO2 – UDAL BULEGOAK:  

 

Bulegoak etxebizitza eraikin bateko behe eta lehen 

solairuan daude. Bi solairuak barne eskailera baten 

bitartez lotuta egon arren lehen solairuko bulegoen 

sarrera eskailera eta igogailu komunitarioaren bidez 

ere egin daiteke. Bi bulegoak era independentean 

funtzionatzen dute.  

 

Behe solairuko bulegoa erabat eraberritua izan da, 

beraz, ez dira aldaketarik proposatzen irisgarritasunari dagokionez, behar diren aldaketak 

eraberritze lanetan gauzatu baitira.  

 

Arazo nagusiena irisgarritasunari dagokionez lehen solairura igotzeko moduan datza, 

igogailu komunitarioa baita modu bakarra. Dena den, igogailura iristeko atondoa ez da 
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irisgarria, maila bat baitu sarreran. Halaber, sarrera igogailutik nahasia da, eta zenbait 

ateek ez dute gutxieneko zabalera betetzen.  

 

 

EDO3 –JUBILATUEN EGOITZA:  

 

Lokalera behe solairutik sartu arren osorik lehen 

solairuan garatzen da.  

 

Jubilatuen etxea osatzen duten aretoek ia solairu 

osoa betetzen dute: taberna-kafetegi bat, erabilera 

anitzeko gela bat, komunak eta bulegoak. Eguneko 

zentroak sarrera eta funtzionamendu bereizia du 

eta funtsean lokal bakar batek osatzen du zenbait 

zerbitzu gela txikiekin, komunak, sukaldea, e.a.  

 

Irisgarritasunari dagokionez, ez jubilatuen etxean ezta eguneko zentzuan sumatu dira 

arazo larriak. Igogailua du eta, ate batzuk salbu, pasabideen zabalerak nahikoak dira. 

Hala ere, hutsune batzuk antzeman dira, seinaleztapen irisgarriaren eza, bi sexuentzako 

egokitutako komunak falta dira, jubilatuen etxean (komunak sexuka banatuta daudenez, 

gutxienez sexu bakoitzarentzat bat egon beharko litzateke), aipatutako ate batzuen 

estutasuna eta tabernako mostradorean egokitzapen eza.  

 

ED04 - KULTUR ETXEA 

 

Kultur Etxea harrizko eraikin bakuna da, ia karratua 

da bere oinplanoa eta zalantzarik gabeko balio 

historiko- artistikoa du.  

 

Behe solairuak erakusketa areto bat du. Lehen 

solairuan bulegoak egoteaz gain nagusiki hitzaldi 

gela bat kokatzen da. Estalki-azpi solairu bat du 

biltegi gisa erabiltzen dena.  

 

Igogailu berri batek hiru solairuak lotzen ditu.  

 

Irisgarritasunari dagokionez, aurkitutako hutsuneak komun irisgarriak, seinaleztapen 

irisgarria, hitzaldi gelara igotzeko arrapala eza eta sarrerako atearekin zerikusia 
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dute.Azken honen tamainak (maila txiki bat izateaz gain), edozein pertsonari sarrera 

autonomiaz egitea saihesten dio.   

 

 

ED05 - HERRIKO ANTZOKIA 

 

Etxebizitza eraikin bateko behe solairuetan kokatzen 

den antzokia da. 

 

Solairu nagusi bat du non sarrera eta komunak 

kokatzen diren, eta besaulki-patioaren sarrera 

atzealdetik. Atondotik komunetara ere sartzen da, 

baita goiko solairuetara joaten den eskailerara ere, 

non palkoetara eta anfiteatrora sartzen den. Horren 

goiko mailan komun batzuk ere daude. Beheko solairuetan kamerinoak eta gela 

teknikoak kokatzen dira.  

 

Irisgarritasunari dagokionez, garrantzitsuak diren hainbat hutsune ditu, eta batzuk 

konponbide zaila (edo ezinezkoa) dute. Maila ezberdinak lotzen dituen sistema irisgarririk 

ez izatea da hutsune nagusia, eta maila horiek asko dira, eszenatokira igotzeko adibidez, 

palkoetara edo anfiteatrora igotzeko, edo kamerinoetara jaisteko. Ezta ez dago ere 

komunik erabat egokiturik (soilik bat dago egokitzapen batzuekin), ezta kamerino 

egokiturikere. Gainera, gurpil-aulkia erabiltzen duenentzat ez dago plaza egokiturik (soilik 

eserleku ilararen bat kendu daiteke beharrezkoa izango balitz). Azkenik, seinaleztapen 

irisgarria ez dago eta leihatila ez da irisgarria gurpil-aulkia erabiltzaileentzat.  

 

 

ED06 - MINTXETA KIROLGUNEA 

 

Kirol gunea da non zenbait instalazio aire librean 

kokatzen diren bitartean beste batzuk eraikin 

itxietan dauden. Zehazki ondorengo eremuek 

osatzen dute: sarrera, taberna- eraikina, futbol eta 

atletismo gunea, harmailen -eraikina, aldagelen -

eraikina eta padel - pistak, igerileku gunea, 

igerilekuen aldagelak, igerilekuen taberna- eraikina 

eta sorosleen -eraikina.  
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Hauek dira, besteak beste, irisgarritasunari dagokionez,antzeman diren hutsunenagusiak: 

harmailetarako sarbide gabezia eta dagokien plaza erreserba gurpil-aulkia 

erabiltzaileentzat, egokitutako komun gabezia bai futbol guneko publikoarentzat, bai 

kirolarientzat; aldagela egokituen gabezia eta erabateko seinaleztapen irisgarri falta. 

Igerilekuen gunean, ez dago era irisgarririk igerilekuetara iristeko, ezta bide egokiturik 

edo mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzako gune egokiturik lorategietan. 

 

Padel - pistetara era irisgarrian iristeko tenis- pista zeharkatu behar da. Irisgarritasunaren 

ikuspuntutik, nahiz eta ez izan soluzio egokiena, ikusi dugu beste edozein aukera 

gehiegizkoa izango litzatekeela.  

 

 

ED08 - PEDRO MUGURUZA ESKOLA 

 

Antzinakoikastetxea da, gaur egun gehien bat 

hutsik dagoena. Gela batzuk tailer gisa, 

elkarteentzat eta GKE-en egoitzentzat erabiltzen 

dira. Eraikina luzanga da eta hiru solairu ditu, sotoa, 

behea eta lehen solairua. Badago beste bigarren 

solairu bat non irakasleen etxebizitzak zeuden, 

baina gaur egun ez dago erabilgarri, beraz, ez dugu 

aztertu.  

 

Irisgarritasunari dagokionez, sumatu dugun arazo nagusia solairuak era irisgarrian 

komunikatzeko sistemaren gabezia da, hau da, ez dago igogailurik. Halaber, hainbat ate 

estuak dira, eta ez dago komun egokitu bakar bat ere eraikinean. Azkenik, seinale 

egokiturik ez dago.  

 

 

ED09 - HAURTZAINDEGIA (ARREGITORRE 8) 

 

Eraikin hau da gure geografian aurki dezakegun 

eraikin baten bertsio bat, aldaketa txikiekin. Honek, 

besteek bezala, oinplano oktogonala du eta forma 

horretan oinarritzen da bi edo modulu gehiago 

lotzeko, eskola- gela gisa. Elkartzen dituen espazioak 

bigarren mailako erabilerak hartzen ditu barne. 

Gainera, kasu honetan, eraikinak bi solairu ditu sestra 
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gainean eta erdi-soto bat gela gehiago eta erabilera anitzeko guneak lortzeko. 

 

Irisgarritasunari dagokionez, arazo nagusia igogailuaren gabezian datza. Eraikin 

honetako erabiltzaileak haur txikiak izanik, inoiz autonomoak, ez dugu jarduketarik 

proposatuko komunak egokitzeko adibidez; baina, gurasoek eraikin osoa bisitatzeko 

aukera izan behar dutela, mugikortasun mugarik gabe funtsezkoa dela uste dugu. 

Horregatik, proposatzen diren jarduketak igogailuan ardazten dira, komunikazio 

bertikalean eta ateen zabaleran eragina izanik batez ere.    

 

 

ED11 - MERKATU PLAZAKO ERAIKINA 

 

Txosten honek eraikin osoa kontuan izan arren, bi 

partetan banatuta dago, sarrera ezberdinak eta 

erabilera ordutegi ezberdinak izanik: alde batetik, 

azoka eta erabilera anitzeko aretoa, eta bestetik 

euskaltegia.  

 

Azokaren eraikinak, bere beheko mailan, azoka 

bera,eskailera-gunea eta komunak ditu, eta bi goiko 

solairuetan hainbat erabileretarako aretoak. 

 

Euskaltegiko parteak hiru solairu ditu, eskailera-gunea eta hainbat solairu non gelak, 

bulegoak eta komunak dauden.  

 

Gainera, eraikinak sotoa du, merkatuko barne erabilerarako, nahiz eta zati batean udal 

irratia kokatu. 

Irisgarritasunari dagokionez, solairu guztiak era irisgarrian komunikatzeko elementuaren 

gabezia da arazo nagusiena. Merkatuaren kasuan, karga-jasogailu bat dago, baina 

pertsonentzat debekatua. Halaber, merkatuak berak bi maila ditu eskaileren bitartez 

lotzen direnak soilik (edo kanpotik itzulinguru handi bat eginez). Azkenik, eraikin osoan 

komun egokitu bakarra dago, sexua zehaztu gabe. Euskaltegiaren kasuan, igogailua 

dago eskailera-gunearen tartean, baina ez dago erabilgarri, eta, antza denez (ezin izan 

da barnealdetik ikuskatu) ez ditu behar diren gutxieneko neurriak irisgarritzat hartzeko. 

Gainera, ez dugu komun egokitu bakar bat aurkitu eraikinean.  
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ED13 - SANTA KLARAKO KONBENTUA 
 

Komentu izan da eta bere erabilera bukatu ostean 

udalak erosi zuen, baina oraindik bere 

etorkizuneko erabilera ez da zehaztu.  

 

Bistakoa da, eraikinari beste edozein erabilerara 

emateko, bere barne antolamendu eta 

banaketaren egoerak erabateko eraberritze lanak 

egitea eskatzen duela.  

 

Egoera honetan, eta irisgarritasunari dagokion arazo eta soluziobideak erabilera zehatz 

bati lotuta daudela aintzat hartuta, ezinezkoa da arazo horiek zehaztea eta soluzioak 

proposatzea egungo egoera kontuan hartuz. Edozein kasutan, etorkizunean egingo den 

eraberritzeak irisgarritasunari dagokion araudiak jasotzen dituen baldintza guztiak 

kontuan izan beharko ditu.  

 

Beraz, soilik proposatzen dira eraikinera iristeko behar diren jarduketak, hutsuneak 

aurkitu baitira, hala nola gehiegizko malda dago kaletik egiten den sarreran edo arrapala 

eza sarrerako mailaraino iristeko.   
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5.- AURREKONTUEN LABURPENA 

 
Lehenik eta behin, komeni da azaltzea momentura arte erabilitako datu ekonomikoak 

soilik eta zehazki bide publikoa, eraikinak eta garraioa irisgarria bihurtzeko beharrezkoak 

diren gauzatze jarduketei dagokiela. Azken aurrekontuak kalkulatzeko, ondoren azaltzen 

diren kontzeptuak txertatu beharko dira: 

 

Ondoren jasotzen den proposamen ekonomikoak Irisgarritasun Planean inoiz eragina 

izango luketen kontzeptuak jasotzen ditu. Aurkezten diren aurrekontuak nabarmen 

txikiagotu daitezkeela kontuan izatea komeni da, proposatutako jarduketak aurreikusitako 

udal jarduketa programetan sartuko balira, esaterako, zolatze lanak eta bide publikoetako 

mantentze lanak.  

 

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, egindako analisi eta azterketan ziurtatzea 

posible izan ez diren baldintzatzaileak sortzen dira obrak gauzatzerakoan. 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 guk diseinatutakoak dira, irisgarritasunari dagokionez erreferentziazko 

prezio base zehatzen gabeziagatik. 

 
Bide Publikoko Lau Urteko Irisgarritasun Planeko jarduketan azken aurrekontua 

kalkulatzen da gauzatze jarduketa aurrekontu totalari zenbait kontzeptu aplikatuz, 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 obren kostu erreala batzen du, hau da, kale bakoitzean egin 

beharreko jarduketen aurrekontua.  

 

2. Bigarrenik, zerga-oinarria (Z.O.)  kontzeptua, obra gauzatze aurrekontuak egiterakoan 

kontuan izatea komeni den beste kontzeptu batzuk batzen ditu. Zerga-oinarria (Z.O) 
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Gauzatze Materialaren Aurrekontuaren basearen gainean kalkulatzen da eta Gastu 

Orokorrak, Etekin Industriala eta Gauzatze Proiektuen Idaztea eta Obra Zuzendaritza 

kontzeptuak barne hartzen ditu.  

 

3. Hirugarren atala zergei dagokie, aplikagarria den Balio Erantsiaren gaineko Zerga 

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

emaitzaren gainean kalkulatzen da. Hiru atal horien batuketa da bide publikoari 

dagokion azken aurrekontua.  

 

Irisgarritasun Planaren Kudeaketa erreminta gisa ikusten dugu, Udalari laguntza emango 

diona, udalerriak etengabe izaten dituen aldaketa urbanistikoetara Plana egokitzeko. 

 

Planaren Kudeaketak irisgarritasunarekin zerikusia duten udal sail ezberdinen jarduketak 

koordinatzea ahalbidetzen du, eraginkortasuna eta baliabide ekonomikoak handituz. 

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

udalerria eraikitzen parte hartzen duten eragile guztien eraginkortasuna handiagotuz.  

 

Ondoren egingo diren lau urteko irisgarritasun planak honako lau urteko planean 

egindako analisian oinarritu ahalko dira eta plan hau onartzen den momentutik aurrera 

udalak egingo duen eguneratze jarraituan udalerriaren egoerari buruz irisgarritasunaren 

eremuan. 
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5.1.- Aurrekontua Eremuka  

 

Arestian esan bezala, azken aurrekontua egin behar diren jarduketen hasierako 

aurrekontuari (G.M.A.) beste kontzeptu batzuk aplikatu eta gehitzearen emaitza da, 

eremu bakoitzean. Ondorengo orrietan eremu bakoitzari dagokion aurrekontu laburpena 

ikus dezakegu.  

 

Ondoren jasotzen den proposamen ekonomikoak Irisgarritasun Planean inoiz eragina 

izango luketen kontzeptuak jasotzen ditu. 

 

Irisgarritasun Planaren Azken Aurrekontu proposamena, aurretik aipatutako kontzeptu 

guztiak aplikatu ondoren, eta eremuka edo kapituluka banatua ondoren ikus dezakegu. 

Alde batetik, Gauzatze Materialaren Aurrekontua (G.M.A.) dugu eta bestetik Azken 

Aurrekontua, aipatutako kontzeptuak aplikatzearen emaitza izanik.   

 

 

Aurrekontuaren laburpena eremuka 

 G.M.A Azken Aurrekontua  

BIDE PUBLIKOA 8.381.213,00 € 12.777.997,34 € 

UDAL ERAIKINAK 1.041.076,23 € 1.587.244,82 € 

GARRAIOA 46.722,00 € 71.232,36 € 

TOTALA 9.469.011,23€ 14.436.474,52€ 
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Gauzatze Materialaren Aurrekontua (GMA)

BIDE PUBLIKOA 8.381.213,00 €       

UDAL ERAIKINAK 1.041.076,23 €       

GARRAIOA 46.722,00 €            

9.469.011,23 €       

Zerga Oinarria (Z.O)

Proiektuen idazketa eta zuzendaritza (%7) 662.830,79 €          

Etekin Industriala (%6) 568.140,67 €          

Gastu Orokorrak (%13) 1.230.971,46 €       

Zerga Oinarri Totala (Z.O.)   11.930.954,15 €     

Zergak

Balio Erantsiaren gaineko Zerga (%21) 2.505.500,37 €       

14.436.454,52 €     

IRISGARRITASUN PLANAREN AURREKONTUA EREMUKA 

Gauzatze Materialaren Aurrekontu Totala

Irisgarritasun Planaren Aurrekontu Totala

Elgoibarko Irisgarritasun Plana Eguneratzea (2018)

7. Liburua: SINTESIA 69



  

 

 

 

5.2.- Aurrekontua Etapaka  
 

Irisgarritasun Plana etapaka kudeatu ahal izateko honen egitura ere etapaka egituratuko 

da, hortaz, aurrekontu bakar batean biltzen ditugu eremu bakoitzean, urte 

horietan,gauzatu behar diren jarduketak. Ondoren azaltzen dugu Irisgarritasun Planaren 

aurrekontua etapaka: 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Beraz, ELGOIBARen egin behar diren egokitzapenen gastu totalaren %42,16a lehen 

fasean gauzatuko da.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurrekontua etapaka 

 G.M.A. Aurrekontua 

Lehentasunak 3.992.279,00€  6.086.628,56 € 

Ondorengo F. 5.476.732,23 €  8.349.825,96€ 

Totala  9.469.011,23 € 14.436.454,52€ 

 

Gauzatze Materialaren Aurrekontua (G.M.A) Lehentasunak Ondorengo F. Totala

Aurrekontu Total 3.992.279,00 €    5.476.732,23 €     9.469.011,23 €     

3.992.279,00 €    5.476.732,23 €     9.469.011,23 €     

Zerga Oinarria (Z.O.)

Proiektuen idazketa eta zuzendaritza (%7) 279.459,53 €       383.371,26 €        662.830,79 €        

Etekin Industriala (%6) 239.536,74 €       328.603,93 €        568.140,67 €        

Gastu Orokorrak (%13) 518.996,27 €       711.975,19 €        1.230.971,46 €     

Zerga Oinarri Totala (Z.O.)   5.030.271,54 €    6.900.682,61 €     11.930.954,15 €   

Zergak

Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) %21 1.056.357,02 €    1.449.143,35 €     2.505.500,37 €     

6.086.628,56 €    8.349.825,96 €     14.436.454,52 €   

Gauzatze Materialaren Aurrekontu Totala

Aurrekontu Orokorraren Totala

IRISGARRITASUN PLANAREN AURREKONTUA ETAPAKA
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5.3.- Lehentasunen Aurrekontu Orokorra  
 

2018ko ELGOIBARko Irisgarritasun Planeko Eguneratzearen Lehentasunetan , 

irisgarritasun baldintza egokienak bermatzeko, egin behar diren inbertsioen aurrekontu 

totala, ondoren azaltzen dugu: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gauzatze Materialaren Aurrekontua (G.M.A.)

Bide Publikoa Eraikinak Garraioa Totala

Aurrekontua 3.610.948,00 €  334.609,00 €  46.722,00 €     3.992.279,00 €  

3.992.279,00 €  

Zerga Oinarria (Z.O.)

Priektuen idazketa eta zuzendaritza (%7) 279.459,53 €     

Etakin Industriala (%6) 239.536,74 €     

Gastu Orokorrak (%13) 518.996,27 €     

Zerga Oinarri Totala (Z.O.)   5.030.271,54 €  

Zergak

Balio Erantsiaren gaineko Zerga (B.E.Z.) %21 1.056.357,02 €  

6.086.628,56 €  

IRISGARRITASUN PLANEKO LEHENTASUNEN AURREKONTUA 

Gauzatze Materialaren Aurrekontua (G.M.A)

Lehentasunen Aurrekontu OrokorrarenTotala
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5.4.- Ondorengo Faseetako Aurrekontu Totala  
 

2018ko ELGOIBARko Irisgarritasun Planeko Eguneratzearen Ondorengo Faseetan  

egin behar diren inbertsioen aurrekontu totala, irisgarritasun baldintza onenak 

bermatzeko, ondoren azaltzen dugu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gauzatze Materialaren Aurrekontua (G.M.A.)

Bide Publikoa Eraikinak Garraioa Totala

Aurrekontua 4.770.265,00 €     706.467,23 €   - 5.476.732,23 €     

5.476.732,23 €     

Zerga Oinarria (Z.O.)

Proiektuen idazketa eta zuzendaritza (%7) 383.371,26 €        

Etekin Industriala (%6) 328.603,93 €        

Gastu Orokorrak (%13) 711.975,19 €        

Zerga Oinarriaren Totala (Z.O.)  6.900.682,61 €     

Zergak

Balio Erantsiaren gaineko Zerga (B.E.Z.) %21 1.449.143,35 €     

8.349.825,96 €     

IRISGARRITASUN PLANEKO ONDORENGO FASEETAKO AURREKONTUA 

Gauzatze Materialaren Aurrekontu Totala 

Ondorengo Faseetako Aurrekontu OrokorrarenTotala
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5.5.- Irisgarritasun Planaren Aurrekontu Orokorra  
 

2018ko ELGOIBARko Irisgarritasun Planeko Eguneratzearen jarduketetan egin 

behar diren inbertsioen aurrekontu orokorra , irisgarritasun baldintza egokienak 

bermatzeko, ondoren azaltzen dugu:  

 

 

 

 

 

Guzatze Materialaren Aurrekontua (G.M.A.)

Bide Publikoa Eraikinak Garraioa

Lehentasunak 3.610.948,00 €     334.609,00 €     46.722,00 €     3.992.279,00 €   

Ondorengo F. 4.770.265,00 €     706.467,23 €     - 5.476.732,23 €   

Azpi-totala 8.381.213,00 €     1.041.076,23 € 46.722,00 €     9.469.011,23 €   

9.469.011,23 €

Zerga Oinarria (Z.O.)

Proiektuan idazketa eta zuzendaritza (%7) 662.830,79 €

Etekin Industriala (%6) 568.140,67 €

Gastu Orokorrak (%13) 1.230.971,46 €

Zerga Oinarri Totala (Z.O.)   11.930.954,15 €

Zergak

Balio Erantsiaren gaineko Zerga (%21) 2.505.500,37 €

14.436.454,52 €

IRISGARRITASUN PLANEKO AURREKONTUA

Gauzatze Materialaren Aurrekontu Totala (G.M.A)

Irisgarritasun Planaren Aurrekontu Orokorraren Totala
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