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1.- AURKEZPENA

Dokumentu honen xedea da Donostiako Bizikletaren Behatokiak1 2018an egindako
lanen  berri  ematea;  hori  dela  eta,  egindako  lanak  bildu  dira  eta  urte  horretan
bizikletaren mugikortasunak hirian izandako egoera aurkeztuko da.

BB  Donostiako  Udalaren  eta  Kalapie  Hiriko  Txirrindularien  Elkartearen  arteko
elkarlanaren bidez sortu zen tresna bat da, hiriko bizikletaren erabilera errazteko eta
erabileraren baldintzak hobetzeko.  2013an,  Udalak eta Cristina  Enea Fundazioak
hitzarmen  bat  sinatu  zuten  eta  urtero  berritu  da.  Hitzarmen  horren  arabera,
Fundazioak BB kudeatzen du, Cristina Enea Ingurumen Baliabideen Etxean ezarri
dio  egoitza  eta  herritarren  eskaerei  zein  gainerako  komunikazioei  aurrez  aurre,
telefonoaren, helbide elektronikoaren eta webgunearen bidez erantzuten die. 

BBren helburuak hauek dira: herritarren parte hartzea kudeatzea eta dinamizatzea
hiriko  ziklismoari  dagokionez;  bizikletaren  mugikortasunaren  eta  hori  sustatzeko
hirian egindako jarduketen segimendua egitea;  hirian bizikleta  gainean mugitzeko
sustapen lanak proposatzea edo egitea. 

BB, gainera, Bizikletaren Planean jasotako tresna bat da. Plan hori integrala da eta,
bizikleten bide sare bat proposatzeaz gain, azpimarratzen da hirian gero eta gehiago
hazten ari  den hiriko  ziklismoaren fenomenoaren inguruko neurriak sustatu behar
direla  eta  fenomeno  horretan  parte  hartzeko,  hori  kudeatzeko  eta  ebaluatzeko
tresnak sortu behar direla.

Memoriak honek, BBren helburuak eta dituen baliabideak gogoratzeaz gain, 2018an
egindako lan nagusien laburpen bat eskaintzen du, adierazleen sistema baten bidez,
bizikleten mugikortasunaren bilakaera eta ezaugarriak aurkezten ditu, eta gogoeta
zein proposamen batzuk ere jasotzen ditu bizikleten mugikortasuna sustatzeko eta
hobetzeko helburuarekin. 

1Aurrerantzean BB sigla erabiliko da Bizikletaren Behatokia aipatzeko.
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2. BIZIKLETAREN BEHATOKIAREN HELBURUAK

BB bizikletaren mugikortasunaren segimendu lanak egiteko tresna gisa osatu zen.
2018an zehar, aurreko urteetan bezala, bere zeregin nagusiak hauek izan dira:

● Herritarren kexak eta iradokizunak kudeatzea eta bideratzea

Oinarrizko  helburua  denez,  BBren  helburua  da  herritarrek  era  efikazean  parte
hartzea bizikletaren mugikortasunarekin erlazionatutako gaietan, jasotako kexak eta
iradokizunak  bilduta,  tratatuta,  horiek  Udalera  edo  erakunde  eskudunera  igorrita,
planteatutako  gaiak  Udalarekin  egiaztatuta  eta  dagokion  erantzuna  emanda.
Gainera,  publikoari  arreta  emateko  espazio  fisiko  bat  du  eta  dokumentazio
tematikoaren  zentro  bat:  Zikloteka http://www.cristinaenea.eus/zikloteka/es/hasiera.

Ekimen  hau  2015eko  ekainean  jarri  zen  martxan  Gipuzkoako  Foru  Aldundiaren
babesari esker eta erakunde horrekin horretarako sinatutako hitzarmenari esker.

● Bizikletaren mugikortasunaren segimendua egitea

BBk  bizikletaren  mugikortasuna  definitzen  eta  baldintzatzen  duten  parametroen
segimendu  iraunkorra  egiten  du;  hala,  segimendu  hori  bizikleten  azpiegituren
(bizikleta  bideak,  bizikletentzako  aparkalekuak,  seinaleak...)  diseinu,  egoera  eta
garapenaren  inguruan  herritarren  eskaerak  kontuan  izanda  egiten  du,  fluxuen
segimendua  ere  egiten  du  kalkulu  bisual  batzuk  eginez,  txirrindularien  fluxuak
generoaren arabera bereizi ahal izateko, etab. 

● Neurri berriak iradokitzea bizikleta garraiobide bezala erabiltzeko

BB,  halaber,  parte  hartze  eta  gogoeta  foroez  hornitu  da  bizikletaren  erabilera
sustatzeko proposamenak aztertzeko eta aurkezteko; era berean, mugikortasunari,
oro har, eta/edo bereziki  bizikletenari buruzko beste kontseilu, jardunaldi edo saio
batzuetan  parte  hartu  du,  jakintza  ekarriko  duten  esperientziak  jasotzeko  BBren
jakintza metatuan. 

Era berean, BBk landa lanak eta inkestak egiten ditu, besteak beste, hirian bizikletan
ibiltzeari  buruz,  bizikletaren eta  aparkatzeko azpiegituren erabilerari  eta  eskaerari
buruz herritarrek duten pertzepzioa jasotzeko.

Donostiako Bizikletaren Behatokiaren memoria -2018– -5-



3.- 2018AN ZEHAR EGINDAKO LANAK

3.1.- Parte hartzeko kanalak

BB  ezagutzera  emateko  eta  hiriko  ziklismoarekin  erlazionatuta  herritarren  parte
hartzea  sustatzeko,  herritarren  eta  BBren  arteko  hainbat  komunikazio  kanal
iraunkorrek funtzionatu dute; horrela, bizikleta garraiobide bezala erabiltzeari buruzko
era guztietako iradokizunak eta kexak bildu ahal izan dira. Hauek dira kanal horiek:
webgunea,  sare  sozialak,  telefono  linea,  posta  elektronikoaren  helbidea,  Cristina
Enea  Ingurumen  Baliabideen  Etxean  jendeari  arreta  emateko  bulegoa  eta  stand
informatibo bat jartzea ekitaldi publiko batzuetan, esaterako, Bizikletaren Azokan.

Cristina  Enea  Fundazioaren  lankidetza  hitzarmena  sinatuta,
http://www.bizikletarenbehatokia.org /  http://www.observatoriodelabicicleta.org
webgunea fundazioaren web atariaren - www.cristinaenea.eus - barnean ezarri zen,
eta bertako edukiak berregituratu, berritu eta eguneratu ziren. Webguneak aukera
ematen  du  Donostiako  bizikletaren  mugikortasunari  buruzko  herritarren  edozein
kexa, kontsulta edo iradokizun jasotzeko (adibidez, bizikleta bideen egoera txarra,
bizikletentzako  aparkaleku  gabezia,  bizikleta  bideen  diseinuak,  bidegurutze
arriskutsuak,  bizikleta  lotura  eta  bide  berrien  eskaerak,  lapurretak,  hiriko
desplazamendu modu desberdinen arteko gatazkak, etab.).

Webguneak, era berean, hirian bizikleta erabiltzeko egoerari eta garapen egoerari
buruz herritarrak informatzeko funtzioa du; horrela, kontsulta ditzakete BBk bizikleta
bideen sareari buruz, horien garapen mailari buruz eta mugikortasun jasangarriaren
moduak  sustatzearekin  erlazionatutako  beste  udal  eta  gizarte  jarduketa  batzuei
buruz  aldian  behin  argitaratzen  dituen  txostenak,  baita  hirian,  bizikletarekin
erlazionatuta, sustatzen diren jarduera ludikoei eta sozialei buruzkoak ere. 

2018ko urtarriletik abendura bitarte jasotako eta sailkatutako eskaerak 106 izan dira,
2017ko  kopurua  baino  pixka  bat  txikiagoa,  zeren,  orduan,  119  komunikazio
erregistratu ziren. (% 48 emakumeek egin dituzte).

Jasotako eskaerak eta iruzkinak aztertuta, gogoeta hauek egin daitezke:

● BBrekin  izandako  komunikazioen  % 49  bizikleta  sarearekin  zuzenean
zegoen erlazionatuta: adar edo lotura berriak eskatzeko, mantentze arazoak
adierazteko,  bizikleten  aparkaleku  gehiago  eskatzeko  edo  seinaleen
beharrak adierazteko. Bizikletentzako aparkaleku gehiago jartzeko eskaera
gehien agertu den gaietako bat izan da.

● Bizikleten mailegu sistema publikoari buruzko galderak egin dira eta arreta
ere jaso du. 2018an estazio berriak eskatzeko galderak eta eskaerak egin
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dira, eta Egia, Aiete eta Altza goialdeko auzoak azpimarratu dira, eta beste
eskaera batzuk ere  egin  dira  Oriamendi,  Igeldo,  Ulia,  Mons edo Larratxo
eremuetan.  Estazioetako  bizikleten  mantentzea  eta  horietan  bizikletak
lotzeko  eta  askatzeko  dauden  arazoak  ere  kexen  xede  izan  dira.  BBn,
aurreko  urteetan  bezala,  hainbat  dei  jaso  dira  zerbitzuko  bizikleta
abandonatuen berri  emateko; gai hori zerbitzua kudeatzen duen enpresari
jakinarazi  zaio.  Zerbitzua  egunka  kontratatzeko  aukera  edo  hirian  bizi  ez
diren  pertsonentzako  izateko  aukera  ere  planteatu  dira.  Dbizi  zerbitzuari
buruzko gaia jasotako komunikazioen % 10 izan da, aurreko urtean baino 2
puntu gutxiago.

● Lotura berrien eskaerak proportzionalki pixka bat jaitsi dira, eskaeren % 9
izan baita. 2017an, aldiz, % 12 eta % 15 2016an. Eskaerek, aurreko urteetan
bezala,  bat  egiten  dute  bizikleten  bide  bat  eskatzen:  Ategorrietako  goiko
aldetik  hasi  eta  Mirakruz  kaletik  lotuz  zuzenean  Santa  Katalina  zubira.
Halaber,  zenbait  idatzi  jaso  dira  Herrerako  portu  guneko  komunikazioari
buruz eta Bidebieta La Paz auzoarekiko loturari buruz.

● Sarearen mantentzeari buruzko gaiak epealdi honetan, gehienbat, Erregina
Erregeordearen kalean, Bretxaren parean, ibiltzeko arazoei buruzkoak izan
dira.  Iruzkinak jasotzen jarraitzen da zenbait  bidegurutzetan sortzen diren
edukiera, deserosotasun eta gatazkei buruz, adibidez, Kursaalaren zubian, bi
aldeetan,  edo  Ibaetako  Campuseko  bihurguneengatik  eta  moztu  gabeko
landare  hesiengatik  segurtasunarekin  edo  ikusgarritasunarekin
erlazionatutako  gaiei  buruzkoak.  Zenbait  bizikleta  bidetan  galtzadarekiko
bidegurutzeetan "pairatu" behar diren zintarriei  buruzko iruzkinak ere asko
dira.

● Beste  garraiobide  batzuekin  gatazkak  izatearekin  erlazionatutako  gaiak
lantzen dituzten komunikazioak eskaeren edo iruzkinen % 13 dira, 2017an
baino hiru puntu gehiago. Kexak askotarikoak dira:  korrikalariek bizikleten
bideetan korri  egitea, oinezkoak bizikleta bideetan ibiltzea eta, alderantziz,
txirrindulariak espaloietan ibiltzea. Patinete elektrikoen, gurpil aulkien, skate
eta  antzekoen  zirkulazioaren  inguruan  dauden  arauei  buruzko  kexak  eta
kontsultak ere jaso dira. Bizikleten zirkulaziorako dagoen erregulazioari eta
araudiari buruzko kontsultak agertu dira kasu zehatz batzuetan, esaterako,
Alde Zaharrean zirkulatzeko baldintzak,  San Frantzisko edo Peña y Goñi
kaleen eta Cristina Enea parkearen kasu zehatzak.

● Kexaren  bat  jaso  da  hiriko  sarreretan  seinalerik  ez  dagoelako,  baita  25.
ibilbidearen ingurukoak ere. 

● Aurreko  urteetan  bezala,  Gipuzkoan  bizikletan  ibiltzeko  aukerei  buruzko
(bizikleten  ibilbideak,  dauden  azpiegiturak,  etab.),  bizikletak  alokatzeko
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zerbitzuei  eta  zikloturismoan espezializatutako  ostatuei  buruzko  bestelako
informazio eskaerak agertu dira. Horrelako kontsulta gehienak Cristina Enea
Etxean egin dira

3.2.- Bizikletaren mugikortasunaren segimendua

3.2.1- Bizikletaren mugikortasunaren adierazleak

BBk  metodologia  bat  ezarri  du,  eta  horri  esker  bizikletaren  mugikortasunak
Donostiako  hiri  garraiobideen  sistemaren  barnean  dituen  ezaugarri  nagusiak  era
sistematikoan eta etengabean diagnostika ditzake. 2006an informazioa eta datuak
lortzeko protokolo bat sortu zen adierazleen sistema bat izateko. Gainera, bizikleten
bide sarearen segimendua egin  ahal izan da,  BBn herritarrek egindako eskaerak
egiaztatzeko eta erantzuteko egindako ikuskapenetan oinarrituta.

Segimendu adierazleak hauek dira:

1. Obra berriko inbertsioen, gaur egungo bizikleta bideen mantentze gastuaren,
eta bizikleta garraiobide gisa erabil dadila sustatzeko gastuaren bilakaera.

2. Bizikleta  bidaien  kopuruaren  eta  egindako  bidaia  guztien  gain  duen  pisu
erlatiboaren bilakaera

3. 1.000 biztanleko motorizazio indizearen bilakaera

4. Bizikleten desplazamenduetarako bide espezifikoen luzeraren bilakaera 

5. Istripu baten biktima izan diren txirrindulari kopuruaren bilakaera

6. Bizikletentzako aparkaleku plazen kopuruaren bilakaera

7. Lapurtutako bizikleten salaketa kopuruaren bilakaera
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3.2.1.1.- Obra berriko inbertsioen, gaur egungo bizikleta bideen mantentze 
gastuaren, eta bizikleta garraiobide gisa erabil dadila sustatzeko gastuaren 
bilakaera.

Hiriko ziklismoaren arloan egindako udal inbertsioak

Urtea

Bizikleta
bideak

gauzatzea
€

Bizikleta bideak
mantentzea

€

Aparkalekuak

€

Sustapena

€

2002 1.200.000 30.000

2003 20.000 30.000

2004 300.000 30.000

2005 1.100.000 54.336

2006 1.223.000 58.600 85.500

2007 532.000 51.631 71.162

2008 113.700 48.320 34.528 43.903

2009 3.533.068 21.000 6.300 13.420

2010 1.725.573 74.560 23.345

2011 3.489.797 42.000 31.500 15.457

2012 1.206.193 5.600 2.000

2013 830.000 * 1.500 20.000 1.000 **

2014 265.000 10.000 20.734 7.500 **

2015 920.000 10.000 18.513 5.000

2016 513.500 10.000 47.752 70.000

2017 350.000 10.000 34.500 *** 90.000

2018 535.000 42.000 82.000

Iturria: Mugikortasuneko zuzendaritza

* Inbertsio honetan Peña y Goñi kalea oinezkoentzat egiteko guztizkoa sartu da.
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** Ez da sartu EVEk diruz lagundutako galtzadako txirrindularien prestakuntzari buruzko 
ikastaroen kostua.

*** Zenbateko osoa 18.500 eurokoa da, Autobusen Geltokiko aparkalekua kudeatzen inbertitu 

direnak eta 16.000 euro alderantzizko U bizikleta aparkalekuak instalatzeko.

2018an  inbertsioa,  guztira,  659.000 eurokoa  izan  da.  2018ari  dagokion  batez
besteko gastua 3,52 eurokoa da biztanleko; beraz, 2017ko 2,60 eurokoa baino edo
2016ko 3,44 eurokoa baino handiagoa da, baina ez da iritsi 2015eko 5,12 euroko
gastura. 2000. urteko Bizikleta Indartzeko Planak bere garaian biztanleko 4,5 euroan
ezarri  zuen  hirian  bizikletan  ibiltzeko  baldintzak  sustatzeko  gutxienez  inbertitu
beharreko kopurua, baina urte honetan ez da kopuru horretara iritsi.

2018ko inbertsio nagusia gehienbat bizikleten azpiegiturak garatzeko izan da: Loiola
- Txomin Enea bihurguneko bizikletentzako eta oinezkoentzako 300 konexio metro
gauzatu dira eta Zurriolan aldi bateko desbideratzea egin da Zinemaldiarengatik eta
2019an  gauzatu  beharreko  proiektuen  aurretiazko  azterlanetan  eta  idazketan
inbertituta  da.   42.000 euro bideratu  dira  bizikleten aparkaleku berriak ezartzera,
adibidez,  Pio  XII.aren  kalean  ezarritakoak,  estaliak  eta  babestuak,  eta  udan
hondartzen  aurrean  aldi  baterako  instalatutakoak;  2017arekiko  murriztu  egin  da
bizikletaren erabilera ona sustatzeko partida, 90.000 eurotik 82.000 eurora pasatu
baita. Sarea mantentzera ez da bideratu konta daitekeen baliabide ekonomikorik.
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3.2.1.2.- Bizikleta bidaien kopuruaren eta egindako bidaia guztien gain duen 
pisu erlatiboaren bilakaera

a) Bizikletan egindako desplazamenduen kopurua

Iturria: Mugikortasuneko zuzendaritza

Apiriletik  urrira  bitarte  egindako  txirrindulari  zenbaketaren  arabera,  batez  beste
21.283 desplazamendu egiten dira hirian egunero.

Lortutako  datuen  arabera,  ikus  daiteke  txirrindularien  desplazamenduak  % 3  igo
direla  2017.  urtearekiko.  Azken  urteetako  datuak  kontuan  izanda,  bizikleten
mugikortasuna sendotu dela ikus daiteke, igotzeko joera txiki batekin. 

Hiriko  hainbat  tokitan  egindako  zenbaketa  bisualaren  arabera,  bizikletan
desplazatzen  diren  emakumeen  kopurua  % 38koa  izan  da,  guztizkoaren  % 62
gizonezkoa izan da.
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b) Hiriko udal garraioaren sistema (Dbus) erabiltzen duten bidaiarien kopurua

Iturria: dBus

2018an 29 milioi bidaia gainditu dira; beraz, % 2,70ko igoera izan da 2017arekiko eta

2017an izandako jaitsiera berreskuratu da. 2005etik bidaien kopurua urtean batez

beste  % 2  igotzen  zen;  horrela,  2010ean  eta  2011n  bidaia  kopurua  29  milioitik

gorakoa izan zen, baina 2012an eta 2013an Dbus-en bidaia kopurua jaitsi egin zen

eta ikusi  da ordutik  igoera txiki  bat  izan dela,  2018an izan baita  bigarren zifrarik

handiena, 2011n erregistratutakoaren atzetik. Beste urte batez, 28 Amara-Ospitaleak

linean, 13 Altza linean eta 5 Benta-Berri linean izan dira bidaia kopuru gehien.

Krisi  ekonomikoaren  ondorioz  hiri  askotako  garraio  publikoan,  oro  har,  izan  zen

jaitsieraz  gain,  aldi  horretan  Dbus-en  ikusitako  bidaia  kopuruaren  jaitsieraren

"egiturazko"  arrazoietako  bat  izan  daiteke  2012aren  amaieran  Euskotrenek

Intxaurrondo eta Herreran geltoki berriak funtzionatzen jarri izana, baita Gipuzkoako

garraiobide  publikoen  tarifak  integratu  izana  ere,  2013ko  martxotik  aurrera  ezarri

baitzen; horrela, bidaiariak transferitu ziren. 

2018an Dbusen txartel  bidezko erabiltzaileen  % 68  emakumea izan da eta  % 32

gizona.
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Bestalde,  2018an  zehar,  guztira,  3.738.122  bidaia  erregistratu  ziren  Donostian

hiriarteko autobusetan eta Euskotrenen; horrela, hirian garraiobide publiko guztietan

egindako bidaia guztiak 32.906.895 izan dira, hau da, 2017arekiko % 3,6 gehiago.

Datu hauek adierazten dute donostiar bakoitzak urtean batez beste 176 bidaia egin

dituela hiriko garraiobidean.

Iturria: Dbus, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza
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3.2.1.3.- Motorizazio indizea 1.000 biztanleko (bilakaera)

Iturria: Finantza Zuzendaritza. Zerga ikuskaritza. Donostiako Udala

Turismoen motorizazio indizea, zazpi urtean jarraian jaitsi ondoren, joera hori hautsi

zen eta igo egin zen 2016an, horixe gertatu zen 2017an, eta 2018an % 1,09 igo da.

Ziklomotorren  indizea  ere  igo  egin  da,  % 0,22,  2017.  urtearekin  alderatuta.

Autobusen,  kamioien  eta  traktoreen  matrikulazioaren  igoera  (% 2,34)  gehituta,

motorizazio  indize  globala  igo  egin  da  hirugarren  urtez  jarraian,  % 0,99,  2017.

urtearekiko.  Motorizazio  indizeak  ia  egonkor  mantendu  ziren  2009-2013  atzeraldi

ekonomikoaren  epealdian,  jaitsi  ere  egin  ziren  2014an eta  2015ean,  % 0,64  eta

% 0,14, hurrenez hurren.

Ildo horretan, krisia oraindik ere gordin adierazi ez zen unean, 2008ko Donostiako

Hiri  Mugikortasun  Jasangarri  eta  Seguruaren  Planak  diagnostikatu  zuen

hazkunderako  joera  motela  izango  zela,  eta  azpimarratu  zuen  mugikortasuna

automobilean  oinarritzeko  joera  ez  zela  jasangarria,  zeren  bideen  edukiera

handiagoak hiriko sarbideetan eta bideetan azpiegituren obra berria eskatuko zuen,

bideragarritasun  gutxikoak  izango  liratekeenak  ingurumenaren  eta  ekonomiaren

ikuspuntutik,  alde  batera  utzita  petrolioaren  prezioak  erregai  fosil  honetan

oinarritutako  garraioan  ekar  ditzakeen  ondorioak,  eta  nazioarteko  zein  tokiko

arretaren xede diren ondorio klimatiko nabariak.
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3.2.1.4.-  Bizikleten  desplazamenduetarako  bide  espezifikoen  luzeraren
bilakaera

Iturria: Mugikortasuneko zuzendaritza

2018an zehar, bizikleten zirkulaziorako 300 metro bide gehiago gauzatu dira, horiek

guztiak  bizikleta  bide  bereizietan gauzatu  dira.  Bideen luzeraren % 63k bizikletak

seguru ibiltzeko bide bereizia du, bitarteen % 11n oinezkoekin batera zirkulatzen da

eta bideen % 26 ibilgailu motordunekin batera ibiltzeko da, pixkanaka igotzen ari den

espazioa da gainera.

Donostiako Bizikletaren Behatokiaren memoria -2018– -15-



Iturria: Mugikortasuneko zuzendaritza

300  metroko  bitartea  Loiola  –  Txomin  Enea  bihurgunea  bizikletentzako  eta

oinezkoentzako konexio bideari dagokio.  Egin den beste jarduketetako bat izan da

Zinemaldirako bizikleta bidea aldi baterako desbideratzea Zurriola hiribidean (ibilbide

hori aurreko urteetan prestatu da eta bide iraunkorra izan daiteke eta Kursaaleko

espaloian hasieran batean zegoenarekiko alternatiba bat). Halaber, 2018an, PIO XII

bizikleten aparkalekua eraiki da eta martxan jarri  da, baita merkantziak banatzeko

zentro bat ere.
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1985-2018 aldiko jarduketen laburpena

URTEA
Bizikleta

bidea

Bizikleta

pista /

Bizikleta

espaloia

Ibilgailu

motordunekin

batera ibiltzea

Oinezkoekin

batera ibiltzea
GUZTIRA

1985 1.650 1.650 m

1995 590 590 m

1998 50 200 250 m

1999 1.110 290 1.400 m

2000 850 8.750 800 10.400 m

2001 620 620 m

2002 760 940 1.700 m

2003 2.180 550 2.730 m

2004 350 350 m

2005 435 445 70 950 m

2006 720 2.620 733 4.072 m

2007 665 1.880 495 3.040 m

2008 450 1.843 487 2.780 m

2009 810 1.930 625 3.365 m

2010 830 5.805 3.348 1.720 11.703 m

2011 645 2.755 5.280 2.045 10.725 m

2012 95 1.500 1.595 m

2013 350 500 1.400 160 2.410 m

2014 1.430 180 3.650 -510 4.750 m 

2015 2.735 1.000 3.300 1.055 8.090 m

2016 0 1.580 -250 1.330 m

2017 390 475 1775 -60 2.580 m

2018 300 300 m

GUZTIRA 10.405 38.283 20.606 8.087 77.380 m
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3.2.1.5.- Istripu baten biktima izan diren txirrindulari kopuruaren bilakaera

Istripu baten biktima izan diren txirrindulari kopuruaren bilakaera

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Biktima 
erregistratuak izan 
dituzten istripuen 
kopurua, 
txirrindulariak tartean
direla 

92 125 137 145 133 134

Biktimadun 
istripuetan 
inplikatutako 
txirrindularien edo 
atzeko aldean 
zihoazen pertsonen, 
patinatzaileen eta 
trizikloan zihoazenen
kopurua

96 136 151 155 143 148

Istripu motak inplikatutako pertsonen arabera

ISTRIPU MOTA 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Txirrindularia bakarrik 41 56 66 69 69 60

Txirrindularia 
oinezkoarekin

9 12 9 16 17 12

Txirrindularia 
txirrindulariarekin

4 10 13 8 9 7

Txirrindularia 
ziklomotorrarekin edo 
motoarekin

8 8 9 8 5 12

Txirrindularia 
turismoarekin

22 34 30 39 29 31

Txirrindularia 
autobusarekin

1 1 1 2 2 2

Txirrindularia 
kamioiarekin

0 1 2 0 0 1

Txirrindularia 
furgonetarekin

4 2 1 1 2 4

Patinatzailea 
automobilarekin**

5 1 5

Beste batzuk 3* 1 1 1***

*  Txirrindularia motoarekin eta turismoarekin
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** Beste datu bat sartu da, patinatzaileena, beren mugimendu gehienak antzeko espazioetan egiten 
baitituzte.
*** Pertsona trizikloan

2015 2016 2017 2018
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Oinezkoak 0 0 8 0 2 8 0 2 14 0 0 12

Bizikleten gidariak* 0 4 125 0 5 133 0 9 108 0 5 120

Atzeko pertsonak 
bizikletan

0 1 1 0 0 4 0 0 2 0 0 1

Motoan desplazatzen dira 0 0 5 0 2 5 0 0 4 0 1 6

Autoan desplazatzen dira 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Autobus bidaiariak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Patinean edo antzekoetan
desplazatzen dira

0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3

GUZTIRA 0 6 144 0 9 151 0 11 128 0 6 142

Iturria: Udaltzaingoa (Bide Segurtasuna)

2017arekin  alderatuta,  ikus  daiteke  txirrindulariak  inplikatuta  egon  diren
istripuen kopurua eta istripua izan duten txirrindularien kopurua igo egin direla.
Bizikleta  batekin  zauritutako  148  pertsonetatik  (2017an  baino  9  zauritu
gehiago), aztertutako parteen arabera, 126 zikloetan desplazatzen ari ziren.  6
zauritu  larrietatik  (aurreko  urtean  baino  5  gutxiago)  5  bizikletak  ari  ziren
gidatzen eta beste bat motoan ari zen desplazatzen, aurten ez da oinezkorik
harrapatu. Gainera, oinez zebiltzan beste 12 zauritu arin izan dira (2 gutxiago
2017arekin  alderatuta).  Txirrindulariekin  istripu  bat  izan  duten  gainerako
pertsonak motoan desplazatzen ari ziren 6 pertsona izan dira, 1 bizikletaren
atzeko aldean zihoana eta patinetan edo antzekoetan desplazatzen ari ziren
beste 3. 

2018an, aurreko urteetan bezala, ez da hildakorik izan (2007ra egin behar da
atzera, istripu batean txirrindulari bat hil baitzen).

Aurreko  urteetan  bezala,  bizikletan  zebiltzan  istripudunen  kopuru  handiena
pertsona edo ibilgailuren batekin talka egin gabe izan da, guztira, 60 zauritu



izan dira, joan zen urtean baino pixka bat gutxiago (69). Istripuen kopuru handi
bat  turismoekin  talka  eginda  izan  da,  31  (2017an  baino  2  gehiago).
Txirrindulariek  oinezkoekin  izandako  talka  erregistratuak  12  izan  dira,  12
zauritu arin izan dira, aurreko urtean baino 4 gutxiago. Horietan, gainera, 2
oinezko  larri  zauritu  ziren;  bizikleten  arteko  talkak  7  izan  dira.  Halaber,
txirrindulariek  motozikletekin  12  talka  izan  dituzte,  hori  igoera  handia  da
2017an erregistratutako 5 talkekin alderatuz gero. Horietan ziklomotorra edo
motozikleta  gidatzen  zuten  7 zauritu  izan  dira,  horietako bat  larri.  Gainera,
bizikletaren atzeko aldean zihoan pertsona 1 arin zauritu da. Aurten, patinean
edo  antzekoetan  zihoazen  pertsonekin  5  istripu  izan  dira;  horietan
desplazatzeko patinak edo antzeko tramankuluak erabiltzen ari ziren 3 zauritu
larri izan dira.

2019an zehar hiriko txirrindularien istripu tasa sakonago aztertu ahal izan da
Udaltzaingoak  egiten  dituen  atestatuetako  informazioan  eta  horien
segimenduan oinarrituta. Memoriaren XX eranskinean dago lan hori.
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3.2.1.6.- Bizikletentzako aparkaleku plazen kopuruaren bilakaera

Iturria: Mugikortasuneko zuzendaritza

Iturria: Mugikortasuneko zuzendaritza
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Grafikoak  erakusten  du  era  progresiboan  instalatu  direla  bizikleten
aparkalekuak  hirian  zehar  eta  adierazten  du  Mugikortasuneko
Departamentuak garatu duen jarduera, txirrindulariek azpiegitura hau jartzeko
egiten  duten  eskaera  gorakorra  estaltzen  saiatzeko.  Hamarkada  batean,
bizikleten aparkalekuen kopurua bikoiztu egin da. Gainera, Mugikortasuneko
Departamentuak "desmunta daitekeen" bizikleten aparkaleku bat diseinatu du.
Horren  bidez,  zerbitzua  eskaini  daiteke  pertsonen  fluxu  handiak  bizikletan
lekualdatuko  direla  aurreikusten  den  ekitaldietan.  Adibidez,  azpiegitura  hau
jarri da udan hondartzen aurrean, guztira, 180 aparkaleku plaza berri Zurriolan
(81),  Ondarretan  (54)  eta  Kontxan  (45).  Era  berean,  110  bizikletentzako
aparkaleku seguru bat eraiki da autobusen geltokian eta 2018ko abenduan 50
bizikletentzako  beste  aparkaleku  seguru  bat  jarri  zen  martxan  PIO  XIIan.
2017an,  Udalak  espazio  publikoan  bizikletentzat  instalatuta  dituen
aparkalekuen inbentario  bat  egin  zen,  2018an amaitu  dena.  Guztira,  8.248
aparkaleku plaza erregistratu dira, horrek esan nahi du 136 aparkaleku plaza
gehiago daudela 2017an inbentariatu zirenekin alderatuta.
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3.2.1.7.- Lapurtutako bizikleten salaketa kopuruaren bilakaera

Lapurtutako bizikleten salaketa kopuruaren bilakaera

Urtea 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Salaketak 714 833 849 947 642 699 754 717 662 571

Iturria: Udaltzaingoa

Iturria: Udaltzaingoa

Bizikletak  lapurtzea  "ohikoa"  da  Europako  hirietan.    Udaltzaingoak
erregistratutako salaketen kopuruak adierazten du pixka bat jaitsi dela, nahiz
eta hirian nabarmen handitu den bizikleten kopurua eta presentzia. Udalaren
bulegoetan erregistratutako salaketei, bizikletak lapurtzeagatik jarri ziren beste
80 salaketa gehitu behar zaizkie, hiriko Ertzaintzaren bulegoetan jarri baitziren.

2017an  zehar  147  bizikleta  berreskuratu  ditu  Udaltzaingoak  eta  beste  13
Ertzaintzak.
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3.2.2.- Bizikletentzako aparkaleku sarea

Bizikleten oinarrizko azpiegituren ezinbesteko elementuak dira bizikletentzako
aparkalekuak. Aparkaleku eroso eta seguru bat izatea desplazamenduen hala
jatorrian  nola  helburuan,  ez  da  soilik  nahitaezko  baldintza  bat  bizikletaren
erabilera  normalizatua  bermatzeko,  baita,  askotan,  ibilgailu  hori  eskuratzea
baldintzatzen duen alderdia ere.

Gainera,  hiriko  desplazamenduetarako  bizikleta  erabiltzen  duten  pertsonen
igoera dela eta ibilgailu hauentzako aparkalekuen eskaera nabarmen handitu
da;  izan  ere,  ikus  daiteke  azken  urteetan  horrelako  ibilgailuentzat  dauden
aparkaleku  plazak  bete-beteta  daudela,  halaber,  ikus  daiteke  bizikletek
baranda, farola, zuhaitz, eta abar okupatzen dituztela eta horietan aparkatzen
direla,  batez  ere,  herritarrak  gehien  ibiltzen  diren  tokietan,  esaterako,
Boulevardean edo hiriko hondartzetan udan. Gauean bide publikoan bizikletak
aparkatuta egoten direla egiaztatzen jarraitzen den beste ezaugarrietako bat
da eta hiriko garapen berrietan, oinezkoen gune berrietan eta antzekoetan ere
hori gertatzen dela egiaztatu da.

2018ko  abenduaren  amaiera  aldera,  bizikletentzako  aparkaleku  plazak,
guztira,  8.248 ziren; horrek esan nahi du 136 plaza gehiago daudela 2017an
egindako inbentarioarekin alderatuz gero. Ohiko aparkalekuak "unibertsalak"
edo  alderantzizko  "U"  izenekoak  dira.  Hori  da  hiriko  leku  desberdinetan
instalatzen  den  modeloa  eta  praktikoentzat  eta  funtzionalentzat  jotzen  da
bizikleta  lotzeko.  Aurreko  urteetan,  era  berean,  Donostiarako  berariaz
diseinatutako  beste  modelo  bat  "Epsilon"  izenekoa  erabili  da.  Horiek  kasu
batzuetan  mutiloi  gisa  jarduten  dute  eta  ibilgailu  motordunei  espaloietara
sartzeko  muga  jartzen  diete.  Gainera,  aldi  baterako  instalatzen  den
bizikletentzako  aparkaleku  modelo  bat  diseinatu  da,  aldi  batean  bizikleten
aparkaleku  eskaera  handia  izango  duten  hiriko  leku  batzuetan  zerbitzua
eskaintzeko,  esaterako,  hondartzen aurrean udan.  Horrela  2016an,  2017an
eta  2018an,  guztira,  "aldi  bateko"  horrelako  180  plaza  jarri  dira  Zurriolan,
Ondarretan eta Kontxan banatuta. Beste mugarri garrantzitsu bat izan zen 110
bizikletentzat  aparkaleku  seguru  eta  estali  bat  ezartzea  2017an autobusen
geltoki berrian, eta PIO XIIean, 2018an, 50entzat beste bat eraikitzea.
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Aldi baterako bizikleten aparkalekua Zurriolan.

Mugikortasuneko Departamentuak jarraitutako politika bizikleten aparkalekuak
jartzeari eta instalatzeari dagokionez, oinarrian hainbat irizpide uztartu dira:

a. Bizikletak aparkatzeko instalazio gehiago jartzea herritar gehien ibiltzen
diren eta ekipamendu garrantzitsuenak dauden tokietan.

b. Aparkaleku berriak instalatzea bizikleta bideen garapen berrietatik gertu
dauden guneetan.

c. Aparkaleku  estaliak  eta  seguruak  instalatzeko  lekuak  eta  aukerak
bilatzea.



d. Bizikleten  aparkalekuak  instalatzea  herritarrek  edo  erakundeek eskatu
duten  tokietan,  bideragarritasun  teknikoa  aztertu  ondoren,  nahiz  eta
jarduketa hau aurrekontu mugek zehazten jarraitzen duten.

e. Lurpeko  aparkalekuen  kontzesiodunekin  elkarlanerako  bideak  bilatzea
bizikletentzako toki babestuak eta espezifikoak prestatzeko.

f. Aldi baterako instala daitezkeen bizikleten aparkalekuak esperimentatzea
aldi  bateko  edo  leku  jakin  batzuetara  pertsona  asko  joango  diren
uneetako  eskariak  estaltzeko,  hori  egiten  da,  adibidez,  hiriko  hiru
hondartzen aurrean udan.

g. Hirigintzako  arloarekin  koordinatzea  bizikletentzako  aparkaleku  plazak
ezartzeko etxebizitzen eraikuntza berrietan.

3.2.2.1.- Jarduteko proposamen orokorrak

Bizikleten  aparkalekuen  politika  gehienbat  bide  publikoko,  batez  ere
espaloietako  eta  oinezkoen  guneetako,  bizikleten  aparkalekuak  instalatzera
bideratu da; era berean, bizikleten aparkaleku batzuk instalatu dira galtzadan
aurrez automobilak aparkatzeko prestatutako lekuetan. Azken urteetan, beste
toki  batzuetan  plaza  gehiago  jartze  aldera  hainbat  ekimen  garatu  dira,
esaterako,  lurpeko  parking  batzuk,  baita  aparkaleku  estali  eta  seguruak
instalatzea ere, hiri osoan horrelako aparkalekuen sarea eratzeko.  Gainera,
aparkalekuetan  eta  espazio  publikoan txatar  bihurtutako bizikleten inguruko
jarduketa  protokoloa  areagotu  da;  horrela,  erabiltzen  ez  diren  horrelako
ibilgailuek okupatutako aparkaleku plazak libre uztea areagotu da.

3.2.2.1.1.- Aparkalekuak ezartzea bide publikoan

a. Lehenik, berriz adierazi behar dugu mugak daudela lehendik instalatuta
dauden tokietan bizikleten aparkalekuen kopurua handitzen jarraitzeko.
Muga fisikoak  eta  aldi  bateko funtzionaltasun  mugak  daude eskaera
handiko  toki  batzuetan,  adibidez,  hiriko  hiru  hondartzetara  joateko
tokietan.  Ildo  horretan,  Mugikortasuneko  Departamentua
esperimentatzen  ari  da  aldi  baterako  eta  edukiera  handiko
aparkalekuak  ezarrita,  hala  udan  plazak  estaltzeko  nola  kirolaren,
musikaren,  eta  antzekoen  ekitaldi  jakinetan  izan  daitekeen  eskaera
estaltzeko. Horrela, "atez ateko bizikleta kulturari" aurre egin behar zaio
herritar ugari  joaten diren tokietatik gertu dauden tokietako,  adibidez,
hondartzen  "bigarren  lerroetako"  bizikleten  aparkalekuen  kokalekuak
sustatzen  dituen  eta  horiei  buruzko  informazioa  ematen  duen
politikarekin.

b. Autobusen geltokian eta Pio XIIan bizikletentzat instalatutako aparkaleku
seguruaren  ekimenak  sustatzea,  horien  ikusgarritasuna  handituz  eta
erabilera sustatuz, hirian bizikletentzako aparkaleku seguruen sare bat
sortzeko prozesu gisa. 

Donostiako Bizikletaren Behatokiaren memoria -2013–
-27-



c.  Egiaztatzen  jarraitzen  da  hiriko  aparkalekuetan  gauean  egoten  diren
bizikleten kopurua handia dela. Txatarra bihurtutako bizikletak kentzeko
ekintzak  etengabea  eta  lehentasunezkoa  izan  behar  du  aparkaleku
hauetan.

d. Hiriko  leku  jakin  batzuetan  bizikleten  aparkalekuak  zirkulazio
motordunaren  aparkaleku  bandetan  instalatzeko  aukerarekin  jarraitu
beharko litzateke. Automobilentzako aparkaleku plaza batzuk pixkanaka
bizikletentzako  plaza  bihur  daitezke,  bereziki  praktika  horrekin
oinezkoak ibiltzera  eta  egotera  bideratutako  espazioa gordetzen den
tokietan,  edo  bidegurutzeetatik  eta  zebra  bideetatik  gertu  dauden
tokietan bideragarritasuna erraztuz.

e.  Merkataritza  sektorearekin  koordinatuta  eta  espazioaren  aukeren
arabera,  "bezeroentzako  aparkalekuen"  kokalekua  ezarri  beharko
litzateke.

f.  Proposatzen  da  aztertzea  bizikleten  aparkalekuen  tipologia
dibertsifikazioa  dagoen  espazio  publikoaren  arabera,  "Epsilon"
modeloko  bizikleten  aparkalekuen  kokalekuarekin  egin  den  bezala,
kasu  honetan  aztertuko  da  hiriko  altzari  jakin  batzuen  instalazioak
eskaintzen  dituen  aukerak  edo  bide  publikoan  landatutako  zuhaitzak
babesten dituzten txorkoen tipologiak eskaintzen dituen aukerak, hiriko
hainbat  lekutan  jartzen  ari  diren  eta  zuhaitzak  kaltetu  gabe  bizikleta
lotzeko aukera ematen duten metalezko gorputza duten antzekoak izan
daitezke. Komenigarria izango litzateke horri buruzko araudia egokitzea
eta programa koordinatzea espazio publikoaren udal batzordean. Ildo
horretan  gai  hau  arautzen  duen  udal  ordenantza  berrikusi  beharko
litzateke.

3.2.2.1.2.- Aparkalekuak bide publikotik kanpo instala daitezela sustatzea

a.Hiri  Antolamenduaren  Plan  Orokorraren  (HAPO)  araudiak  64.4.

artikuluan hau xedatzen du: "Hala hirigintza-garapen berrietan nola hiria
erreformatzeko  eta  berritzeko  jardunetan  eta  aurretik  dauden
eraikuntzak  ordezteko  eta  osotasunean  birgaitzekoetan,  dagozkien
eraikuntzen eta/edo lursailen barruan bizikletak aparkatzeko espazioak
antolatu beharko dira, honako irizpide hauen arabera:

a) Bizitegi-eraikuntzak: 1 plaza 100 m²(s)-ko edo zatikiko.
b) Jarduera ekonomikoetara zuzendutako eraikuntzak: 3 plaza 100

m²(s)-ko.
c) Zuzkidura-bizitokiak: 2 plaza 100 m²(s)-ko.
d) Ekipamenduak: 3 plaza 100 m²(s)-ko.
e) Garraio  publikoen  terminalak  edo  geltokiak:  nahiz  dagozkien

mugikortasun-planetan,  nahiz  instalazio  horiei  buruzko  proiektu
espezifikoetan ezarritakoari jarraituko zaio."



Ildo  horretan,  garapen  berri  batzuetan  instalatutako  aparkalekuen
emaitzak  ikusita,  planteatzen  da  aztertzea  ea  egokia  den
Hirigintzaren,  Mugikortasunaren  eta  Proiektuen  eta  Obren  arloen
arteko  lan  esparru  bat  ezartzea  aipatutako  artikulua  garatzeko  eta
aipatutako  araua  aplika  daitekeen  eraikuntza  berrietako  edo
berrituetako  aparkalekuen  horniduran  eta  horrelako  azpiegituren
segimenduan  eta  ebaluazioan  era  positiboan  eragiteko  aukera
emango duen jarduketa protokolo bat ezartzeko, teknikoki orientatuz
eta  sustatzaileen  aurreikuspenak  jarraituz  eraikuntza  berriko  edo
berrikuntzako  proiektu  bakoitzean.  Eraikin  eraiki  berrietan  jartzen
diren aparkaleku batzuk ez dira adibide onak.

b. Lanean  jarraitzea  bizikleten  aparkaleku  plazak  prestatzen  hiriaren
erdialdeko lurpeko parkingetan eta horiek parkingak erabiltzen dituzten
edo ez dituzten pertsonen hainbat profiletara zabaltzea edo profil horiei
sarbidea ematea, horiek ibilgailu motordunerako plaza kontratatuta izan
ala ez.

c.  Eraikin publikoetan bizikleten aparkalekuak sustatzeko eta bultzatzeko
programa bat ezartzea. UPV-EHU; ikastetxe publikoak, izan Udalarenak
izan  Eusko  Jaurlaritzarenak;  itunpeko  ikastetxeak,  ospitaleak,
administrazio publikoak, azalera handiak, etab.

d. Aparkalekuak  ("bizikletak  gordetzeko  gelak")  jar  daitezela  sustatzea
bizileku eraikinetan, etxabeetan edo lokaletan:

o Lonjen jabeek horiek jar ditzatela sustatuz. 
o Udalaren jabetzako bizikletak gordetzeko lonjak sor  daitezela

sustatuz.

e.  Bizikletentzako aparkalekuak sustatzea industrialdeetan eta enpresa 
pribatuetan lanera joateko mugikortasun planen esparruan.

f.  Tren garraiobidetako operadoreekin aztertzea aparkaleku babestu eta

seguruen  ezarpena  geltokien  barrutietan,  adibidez,  Easo  plazako
Euskotrenen  geltokian  ezarri  zena  bezalakoa  –aparkalekuaren
mantentzea  eta  txandatzea  ziurtatuz–  edo  autobusen  geltoki  berrian
eraikitakoa  bezalakoa,  sarbide  erosoak,  segurtasuna  eta  mantentze
ona  ziurtatuz.  Komenigarria  izango  litzateke  aparkaleku  premiak  –eta  horietarako

irisgarritasuna–  egiaztatzea  eta  ebaluatzea  aurreikusitako  trenbide  azpiegitura  berrietan,

esaterako,  Topoaren  pasantea,  AHTaren  sarbiderako  geltoki  berria  edo  Loiolako  Erriberan

aurreikusitako intermodala
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3.2.3.- Bizikletaren erabilera mailen bilakaeraren segimendua

2010era arte, Udalak emandako datuak leku oso zehatz batzuetan egiten zen
kontaketakoak ziren. Toki horiek Bizikleta Indartzeko eta hiriko bizikleten gaur
egungo Ibilbideen Sarea garatzeko Plana baino lehen ezarri  ziren. 2010etik
aurrera datuak hartzeko tokien kopurua handitu zen, bizikletak pasatzen ziren
ardatz nagusietara egokituz.

2013an kontaketa sistema automatiko bat instalatu zen hiriko zortzi puntutan,
eta  metodologia  konparatibo  bat  aplikatu  zen  bizikletaren  erabileraren
bilakaera jarraitu ahal izateko, historikoki ezarritako parametroen arabera.

Espira  bidezko  neurketetan  informazio  asko  jaso  daiteke,  besteak  beste,
bizikletaren erabileran dagoen joera eta gehien erabiltzen diren ardatzak, baita
bizikleten bide bakoitzak duen erabilera pisua ere.

Batez  beste  erregistratu  diren  21.283  mugimenduek adierazten  dute  hirian
egunero bizikletan egiten diren desplazamenduak % 3 igo direla 2017arekin
alderatuta. (Ikusi 3.2.1.2 a) apartatua, Bizikletan egindako desplazamenduen
kopurua).

Kontaketa lekuak bizikletak ibiltzen diren ardatz nagusietan daude: Federico
Garcia  Lorca,  Easo,  Gernikako  Arbola,  Morlans-Lugaritzeko  tunela,
Ategorrieta, Zurriolako zubia, Tolosa hiribidea eta Kontxa pasealekua. 



3.3.- Bizikleta planaren ebaluazioa

Gaur egun dagoen bizikleta sarea, hein handi batean, ibilbideak, azpiegitura
osagarriak eta bestelako jarduketak gauzatuta lortu da; horiek guztiak Bizikleta
Indartzeko Planean jaso ziren bere garaian. Baina, gainera, beste esku hartze
batzuk eta bizikleten bitarte berri  batzuk egin dira, azken hamarkadan egin
direnak,  eta  horiek  guztiek,  batetik,  hiriko  bilakaerari  eta  hirian  izan  diren
hainbat garraiobideren fluxuei erantzuten diete (bizikletak ibiltzeko irtenbideak
bilatzea  ere  hiriko  espazioan  gauzatu  diren  ekimenen  diseinuan  eta
gauzatzean  presente  egon  den  elementu  bat  izan  da),  eta,  bestetik,
bizikletaren erabileraren eskaera igoerari eta hirian eraikitako jarduketa eremu
bakoitzean bizikleten azpiegiturak sortzeko aukerei erantzuten diete. Ondoko
herriekiko bizikleta bidezko lotura garatu da; izan ere, Errekalde eta Lasarte
lotu dira eta Loiola zein Martutene lotu dira Astigarragara joateko. Bestalde,
bizikleta bidea osatu da, Herreratik hasi Pasaiara iritsiz. Horiek dira egin diren
esku hartzeak, eta finkatu egin dira eta funtzionaltasuna ematen diote urteetan
zehar landutako bizikleta sareari. Hiriaren goialdeko tokietarako sarbidea eta
lotura da gauzatzeko dagoen erronketako bat, egiten ari dena, hala igogailuak
instalatuta  –Garraiobide  Bertikalaren  Planeko  jarduketak–  nola  konbinazio
multimodalarekin,  "Topoaren"  bidez,  adibidez,  Intxaurrondo  eta  Altzako
geltokiekin, horietatik konektatzen baita auzo horietako goialdeko tokiekin, edo
bizikleta  ibilbideen  diseinuarekin,  esaterako,  Egia  auzoan  egindakoa
bezalakoa,  Mons  pasealekutik  Intxaurrondora  joateko  dagoen  igoera  edo
Ametzagaina  parkean  egindako  bizikleta  bidea,  edo  bide  segurtasuna
garatzeko  aztertutako proiektuekin,  adibidez,  zirkulazioa  lasaitzea eta  Aiete
auzoko  bizikleta  loturak  edo  Altza  eta  Larratxo  auzoetako  balizko  beste
jarduketa batzuk.

3.3.1.- Gomendioak

Ibilbide  nagusien  sarea  garatzeaz  gain,  BBk  azpimarratu  nahi  du
gomendagarria  dela  bizikletaren  erabilera  sustatzea  bizikleta  zirkulazio
motordunean  gehiago  integratuta,  azken  urteetan  egiten  ari  den  bezala.
Aukera garbi bat ari da izaten bideen egokitzapenarekin, zirkulazioa lasaitzeko
neurriekin eta 30eko eremuekin Gros, Erdialdea eta Antiguo auzoetan, edo,
adibidez, Isabel II.a, San Roke edo Haizearen Orrazean, eta horiek hiri guztira
zabaldu  beharko  lirateke  "30  hiria"  antolamendu  global  batekin.  Bestelako
jarduketa osagarriek, esaterako, semaforoak dituzten bidegurutzeetan itxarote
plataforma aurreratuak ezartzeak –Erdialdeko kale batzuetan edo Txominen
ezartzen ari diren bezalakoak–, balio dezakete motordun ibilgailuak gidatzen
dituztenak  hezteko  eta  galtzadetan  bizikletan  ibiltzea  errazteko  (bizikletak
ibiltzen  diren  ardatz  nagusietako  bidegurutze  batzuetan  txirrindularien  ilara
luzeak  sortzen  hasi  dira);  kontuan  izan  beharreko  beste  jarduketa  bat  da,
besteak  beste,  bidegurutzeetako  arintasuna,  biratzea,  erraztuko  duten
noranzko bikoa ez duten bizikleta bideak garatzea edo  kontrako noranzkoko
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bizikleta bideak aztertzen eta esperimentatzen jarraitzea. Neurriak pixkanaka
hartu  beharko  dira,  orain  arte  bezala,  aztertuta  eta  ibilbide  batzuekin
esperimentatuta,  –neurri  bakoitza  zabalduta  eta  diziplinatuta,  garraio
mugimenduen eta moduen ikuspegi globalarekin eta etorkizunekoarekin, non
mugikortasun aktiboaren eta garraio publikoaren aldeko apustua izango den
osatu  beharreko  egoera,  horrek  ekarriko  baitu  ibilgailu  motordun  pribatua
murriztea.  Ibilgailu  motordun  pribatuaren  erabileran  atzera  egiteko  –edo
debekatzeko  hala  badagokio–  ezar  daitezkeen  neurri  guztiek  segurtasun
handiagoa  ekarriko  dute  bizikletaren  ohiko  mugikortasunean  eta,  ondorioz,
izan  dezakeen  hazkundean.  Euskotrenen  trenbide  pasanteari  lotuta  hirian
aurreikusitako jarduketak egiten direnean, une egokia izan daiteke gainaldean
ibilgailu  motordunen  zirkulazioa  mugatzeko  eta  arintzeko  jarduketak
esperimentatzeko; horrela, neurriak hartuko dira oinarrizko bizikleta ardatzen
edukiera  handitzeko,  ibiltzeko  tokiak  irabazteko,  motordunen  zirkulazioa
murrizteko,  etab.  Zergatik  ez  berreskuratu  "ideia  zahar"  bat:  Kontxa
pasealekua  boulebarizatzea  eta  ibilgailu  motordun  pribatuentzat  ixtea;  edo
esperimenta daitezkeen eta eragin estrategikoa izan dezaketen beste batzuk
esperimenta daitezke. Erronka batzuek, esaterako klimatikoak, norabide hori
sustatzen  dute.  Beharrezkoa  den  trantsizio  eta  aldaketa  kultural  honetan,
berriz  azpimarratzen  dugu,  era  paraleloan,  motozaleei,  automobilen
erabiltzaileei,  txirrindulari  gazteei,  hirian  desplazatzeko  bizikleta  erabiltzera
animatu  diren  pertsona  berriei,  eta  abarri  zuzendutako  mugikortasunaren
inguruko gizalegezko hezkuntzaren kanpaina espezifikoak garatu behar direla,
hartuko  den  neurri  bakoitza  zabalduz  eta  azalduz,  eta  uste  dugu  horiek
komunikazioko,  sentsibilizazioko  eta  prestakuntzako,  baita  diziplinako,
etengabeko  jarduketekin  batera  egin  behar  direla.  Diziplina  politikek,  baita
hezkuntzaren  lanak  ere,  denboran  jarraitutasuna  izan  behar  dute,  baita
ezinbesteko  komunikazio  ildo  bat  ere.  Horiek  guztiak  funtsezkotzat  jotzen
ditugun  eta  eragina  izango  duten  ekintzak  izan  behar  dute,  aipatzen  den
mugikortasunaren  kultura  berri  hori  bermatze  aldera.  Galtzadan  bizikletan
ibiltzen direnak seguru  ibiltzeko  alderdiaren helburu  nagusiak  izan  beharko
luke hirian ibilgailu motordun pribatuak murriztea.

Urgentziaz  landu  behar  den  beste  gai  bat  da  aztertu  egin  behar  dela
mugikortasun  pertsonalerako  hainbat  ibilgailu  (MPI)  –kasu  askotan
elektrikoak–  eta  bi  gurpil  baino  gehiagoko  zikloak  hirigunean agertu  izana,
batez  ere  espaloietan  eta  bizikleten  bideetan,  batera  ibiltzeko  arazoak
konpontzeko  eta  mugikortasun  segurua  errazteko.  Udaleko  Gobernu
Batzordeak  2018ko  abenduan  hartutako  erabakia,  Mugikortasun
Pertsonalerako  Aparatuen  (MPA)  eta  beste  ibilgailu  motordun  batzuk
Mugikortasun  Pertsonalerako  Ibilgailuak  (MPI)  izenekoen  zirkulatzeko  eta
aparkatzeko  baldintzei  buruzkoa,  pauso  garrantzitsua  izan  da  ziur  aski
presentzia  handiagoa  izango  duten  ibilgailuen  erabilera  diziplinatuko  duen
araudi  bat  izateko.  (xx  eranskina,  erabilera  baldintzak.  Mugikortasun
Pertsonalerako Ibilgailuak)



Azkenik, hainbat gogoeta berriz adieraziko ditugu, horietako gehienak Hiriko
Mugikortasun Jasangarri eta Seguruaren Planean jaso ziren eta kontuan izan
behar dira bizikleta sarearen garapenean eta finkatze funtzionalean. Gainera,
hirian  desplazatzeko  bizikleta  erabiltzera  animatzen  ari  diren  pertsonen
kopurua  igotzeak  bi  gai  agerian  jartzen  ditu,  eta  iruditzen  zaigu  horiek
oinarrizkoak  direla  etorkizunean  jarduteko  elementu  erabakigarriak  baitira.
Bestalde,  funtzionaltasun  eta  arintasun  arazoak  daude,  sareko  ardatz
nagusietan eta bere bidegurutzeetan bizikleten saturazioa dago eta istripuak
izateko  arrisku  egoerak  igo  dira,  baita  gehienbat  noranzko  biko  sareko
bidegurutzeak  eta  biratzeak  konpontzerako  garaian  zenbait  lekutan  eta
oinezkoak ibiltzeko lekuetan, galtzadan ez daudenetan, detektatzen ari diren
diseinu  arazoak  ere;  bestetik,  espaloietan  eta  espazio  publikoetan  ibiltzen
diren pertsonek ez daukate zirkulazio diziplinarik eta ezagutzarik,  eta oinez
doazenen  ibilbidea  eteten  dute.  Ildo  horretan,  kontuan  izan  beharreko  gai
nagusiak hauek dira: 

● Sarearen  ardatz  nagusien  bizikleta  funtzionaltasuna  aztertzea
bizikleta  zirkulazioaren  hazkunde  proiektuetan,  baita  bidegurutze
batzuetan  izaten  den  kolapsoa  ere.  Bizikleta  trazatuen  diseinua
zaintzea  garraiobide  gisa  duen  funtzionaltasunean,  erosotasuna,
segurtasuna  eta  edukiera  irabaziz;  bidegurutzeetako  semaforoak
eta denborak aztertuz, zeren zenbait lekutan ikus daiteke oinezkoak
eta  txirrindulariak  denbora  luzean  egoten  direla  zain;  sarearen
bitarte batzuk bizikleten zirkulazioaren igoerara berriz dimentsiona
daitezkeen kontuan hartuz. 

● Mugikortasun  Bertikalaren  Gida  Plan  berrian  aurreikusitako
jarduketak  gauzatzea  pixkanaka,  herritar  asko  bizi  diren  hiriaren
goialdeko auzoei irisgarritasuna eskainiz eta horrek aukera emango
du  bizikleta  erabiltzeko  auzo  horietan  eta  hiri  osoan  bizikletan
ibiltzeko.

● Hiriaren goialdean dauden eremu guztietan aurreikustea bizikletan
ibili ahal izango dela behar diren bideak egokituz. 

● Mugikortasun  motorduna  murriztea;  horrela,  auzoetako  galtzadan
garatu ahal izango da bizikleta sarea. Desiragarria izango litzateke
30 eremuek hiriko auzo guztiak hartuko lituzketen egoera lortzea.

● Bizikletentzako  aparkaleku  plazen  kopurua handitzea,  aparkaleku
seguruen eskaera indartuz. Neurri berriak sartzen dituen estrategia
bat ezartzea horrelako azpiegiturak ezartzeko bizitegi eraikinetan,
trenbide  geltokietan,  lurpeko  aparkalekuetan,  eraikin  publikoetan,
lonja pribatuetan, etab.

● Era iraunkorrean mantentzea hiriko aparkalekuetan dauden txatarra
bihurtutako  edo  abandonatutako  bizikletak  kentzen  jarraitu  ahal
izateko  mekanismoak  eta  neurriak,  baita  hiri  altzarietara  edo
eraikuntzazko elementuetara lotuta dauden eta egoera berdinean
daudenak kentzeko ere.
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● Bidegorrien eta ibilbideen Seinale Bertikalen eta Horizontalen Plan
Integrala egitea, sarearen tratamendua emanez, hiriaren sarrera eta
irteeretan  informaziogune  argiak  ezarriz,  eta  hori  Bizikleten  Foru
Sarearekin lotuz.

● Bizikleta sarearen eta horrekin lotutako azpiegituren mantentze eta
garbiketa  Plan  bat  ezartzea,  aurrekontu  zenbatespenarekin  eta
esleipenarekin,  inguruko  zuhaitzak  moztea  baldin  eta  horien
adarrek  bizikletan  dabiltzanak  ukitzen  badituzte  eta  inguruko
landareak moztea barne.

Eta gainera:

● Bizikleta sistema publiko berria handitzea, bizikletak mailegatzeko
sistemaren  estazio  kopurua  eta  bizikleten  kopurua  eta  bizikletak
lotzeko tokien kopurua handituz. Hiriaren goialdeko tokiak aztertu
egin  behar  dira  eta  lehentasunezko  arreta  eman  behar  zaie
bizikleten  sarea  edo  hiriko  auzoetarako,  esaterako,
Intxaurrondorako  eta  Altzarako  trenbide  bidezko  irisgarritasuna
garatzen den heinean.

● Behar  diren  kudeaketak  egitea  aparkalekuak  egokitzeko  eta
erraztea trenen geltokietara bizikletan joan ahal izatea.

● Beheraguneak  edo  zintarriak  zuzentzea,  baldin  eta  ez  badira
egokiak  bizikletan  seguru  eta  eroso  ibiltzeko,  bizikleta  sarearen
hainbat  tokitan  eta  bizikleta  bidearen  eta  galtzaren  arteko
bidegurutze batzuetan daudenak.

● "Herrerako"  jarduketekin  jarraitzea  eta  beste  eremu  batzuetara,
esaterako,  Bidebieta-La  Paz  auzora  edo  Pasai  San  Pedrora
bizikletan joateko aukera ematen duten bizikleta bideak aztertzea. 



3.3.2.- Sustapen neurriak

Bizikleten Planeko oinarriekin bat, Mugikortasuneko Zuzendaritzak onartu du
bizikletentzako  azpiegiturak  beharrezkoak  direla  baina  ez  direla  behar
bestekoak  ohiko  desplazamenduetarako  bizikleta  erabiltzen  dutenek
garraioaren  sisteman  paper  garrantzitsua  izateko.  Ikuspegi  horretatik,
bizikletaren  erabilera  sustatzeko  neurri  asko  ezartzen  eta,  hala  badagokio,
areagotzen jarraitu behar da.

Egindako jarduketak:

● 25 ibilbidea diseinatzea eta martxan jartzea Kalapierekin batera
● Bizikletaren V. azoka, bizikleten salmentako eta konponketako sektoreak

era aktiboan parte hartuz
● Mugikortasunaren Europako Astea. 
● 30 eremua bizikleta publikoekin sustatzeko kanpaina
● Bizikleta  martxa  hirian  zehar  (Bizikletada)  Mugikortasunaren  Astean,

ikastetxeetako 800 ikaslek parte hartu zuten.
● Parte hartzea Europako proiektuetan:  City Changer  Cargo Bike
● Bizikletaren Gipuzkoako Kontseiluan parte hartzea.
● Bizikletaren aldeko Hirien Sarean (RCxB) parte hartzea
● Bizikleta lotura aldi baterako desbideratzea Zinemaldian zehar.

3.3.3.- Bide hezkuntza

Bide  hezkuntza  integrala,  Planean  adierazten  zenarekin  bat,  bizikletaren
erabilera  sustatzeko  beste  modu  bat  da.  Horrekin  ulertzen  da  hezkuntza
horrek  zirkulazioko  kodeak  edo  "gidari  onak  nola  izan"  baino  gehiago
irakatsiko duela. Horrela ikusten baita mugikortasuna hiri fenomeno bat dela,
non hiriko ingurumena gehien errespetatuko duten garraiobideak lehenetsiko
diren,  bereziki  azpimarratuz  garraio  modu  aktiboak  (oinez  ibiltzea  eta
bizikletan ibiltzea).

Udaltzaingoaren Prestakuntza Unitatea garatzen ari  den Bide Hezkuntzaren
Programaren  barnean,  txikitatik  lokomozio  gisa  bizikleta  erabiltzera
bideratutako edukiak eta ekintzak sortu eta prestatzen dira. Zehazki,  Lehen
Hezkuntzako 3. zikloko ikasleentzako gai zerrendak ibilgailu horren ezagutzari
eta  erabilerari  buruzko  jarduerak  ditu.  Hala  ziklo  horretan  nola  Lehen
Hezkuntzako  2.  zikloan  (oinezkoaren  autonomia  osoa  lantzen  da)  beren
mugikortasunaren  segurtasun  irizpideak  lehenesten  dira  eta  bizikleta
desplazatzeko tresna gisa erabiltzera bultzatzen da.
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Jarduera horietan bizikleta garrantzitsua da bereziki 5. eta 6. mailetan, hau da,
10 urtetik 12 urtera bitarteko nerabeekin. Horrek esan nahi du urtero 2.500
ikasleri arreta ematea.

Adin  horretan  maila  bakoitzean  3  orduz  lantzen  da  eta  ikasleek  bizikleta
erabiltzean  izandako  esperientzia  erabiltzen  da  hainbat  alderdi  orokorrago
garatzeko, batez ere, bide publikoko hainbat erabiltzaileren arteko bizikidetzari
buruzkoa, baita segurtasunari eta abiadurari buruzkoa ere. Ikasgelako saioak
ariketa  praktikoekin  osatzen  dira,  bizikletan  ibiltzen  baitira.  Ariketa  horiek
ikastetxeen jolastokian egiten dira, eta azpiegitura berezirik behar ez dutenez,
ikasleek asko estimatzen dituzte.

Udaltzaingoaren Bide Hezkuntzaren arloak Bide Hezkuntzaren programetan
bizikletari  garrantzia  eta  protagonismoa  emateko  irizpidea  mantentzen  du.
Programa  horiek,  gehienbat,  bizikleten  erabiltzaile  gisa  izan  beharreko
autonomiari  eta  bide  segurtasunari  buruzkoak  dira.  Horrela,  adin  goiztiar
hauetan hirian  mugitzeko  kontzeptuak eta  praktikak  era  integralago  batean
onartzen  eta  ulertzen  dira,  bizikletaren  erabilera  segurua  sustatzen  da  eta
garraio ibilgailu bezala normalizatzen da. 2016/17 eta 2017/18 ikasturteetan
jarduera horiek 2. hezkuntzako ikasleetara zabaldu ahal izan dira.

3.3.4.- Araudi kontuak

2006. urtean Oinezkoen eta Ibilgailuen Zirkulazioaren Udal Ordenantza onetsi
zen, bizikletaren erabilera arautzea eta sustatzea xede duten arauak jasotzen
dituena.  Zehazki,  bizikletari  buruzko  7  artikulu  ditu,  eta  herritarrek2 gutxi
ezagutzen duten arau bat da, baita Zirkulazioaren Erregelamendu Orokorra,
sartutako aldaketak eta dauden proposamenak ere. Berriz nabarmentzen dugu
hirian  bizikletan  desplazatzen  diren  pertsonek  bete  behar  dituzten
betebeharrak gehiago zabaldu behar direla; hori  dela eta, ekintza jarraituak
ezarri behar dira indarrean dagoen araudia betetzen dela ziurtatzeko. Azken
urteetan, txirrindularien kopurua asko handitu da, kasu askotan, beren ohiko
desplazamenduetarako bizikleta berriz erabiltzen hasi diren adineko pertsonak
dira eta, beste batzuetan, ikastetxera edo jarduera ludikoetara (hondartzara,
kirolguneetara,  etab.)  joateko  erabiltzen  duten  gazteen  belaunaldi  berriak.
Batzuek trebetasunik ez dutelako eta beste batzuek axolagabeak direlako edo
errespeturik ez dutelako, kontua da egunero urratzen direla zirkulazio arauak,
besteak beste, espaloiak inbadituz eta, batzuetan, abiadura handian eta era
arriskutsuan zirkulatuz espaloian oinez doazen pertsonekiko, gorrian dauden
semaforoei  kasurik  egin  gabe,  etab.  Halaber,  ikusi  ahal  izan  da  hirian
zirkulatzen duten bizikleten kopuru handi batek ez duela txirrinik edo argirik

2 Bizikletaren Behatokiak eskatu zuen Donos*ako hiri ziklismoari buruzko azterlanean (Siadeco, 2008ko

ekaina) soilik % 45,3k onartu zuen Oinezkoen eta Ibilgailuen Zirkulazioaren Ordenantzari buruz zerbait 

entzun zuela, beren ohiko desplazamenduetarako lehen bizikleta erabiltzen ez zuten txirrindulari 

gehiagorekin, pentsatzekoa da ezjakintasun hori are handiagoa izango dela.

Txirrindulariei eta oinezkoei kalean egindako ondorengo inkestetan egiaztatu ahal izan da, indarrean 

dauden bizikleten zirkulazio arau asko ez direla ezagutzen.



gauez ibiltzeko.  Era berean, ikusi  da txirrindulari  batzuk uhalekin lotuta eta
haien  erritmora  korri  egiten  duten  txakurrekin  ibiltzen  direla,  adibidez,  edo
bizikletan  dabiltzala  aurikularrak  jarrita  izaten  dituztela  beste  batzuek  edo
telefonoz hitz egiten joaten direla beste batzuk.

Ildo  horretan,  Hiri  Mugikortasun  Jasangarriaren  eta  Seguruaren  Planak
adierazten  zuen  espazio  publikoaren  erabileraren  kulturan  desdoitzeak
daudela  Donostiako  hiri  paisaian  bizikleta  txertatuta  eta  ezin  konponduak
daudela beste era bateko garraioekin, baita herritarren kulturarik eza ere bide
segurtasunari dagokionez.3 

Horregatik  guztiagatik,  Udalaren  Mugikortasuneko  Departamentuak  2012an
bizikleta erabiltzen duten pertsonei zuzendutako sentsibilizazio eta informazio
programa bat artikulatu zuen, pertsona horiek informatzeko eta segurtasuna
hobetzeko bizikleten zirkulazioan. Garatutako ekintzek bi denbora tarte ondo
definitu  izan  dituzte.  Lehenengo  fasean  Udaltzaingoak  eta  Mugikortasun
Agenteek kontzientziazio kanpainak egin zituzten. Horietan bizikletan zihoazen
pertsonei  beren  betebeharren  berri  eman  zieten  eta  jarrera  edo  ekintza
okerrak zuzendu zizkieten, esaterako, espaloietan zirkulatzea, semaforoak ez
errespetatzea  edo  txirrinik,  islagailurik  eta  argirik  ez  izatea,  horiek  guztiak
derrigorrezkoak baitira ibilgailu horietan. Bigarren fasean eta lan informatibo
baten ondoren, zenbait zigor jarri ziren toki zehatzetan eta aurrez identifikatu
zirenetan  txirrindulariek  zirkulazio  arau  asko  urratzeagatik.  Sentsibilizazio
programak, diseinatu zen bezala, ez zuen jarraitu hurrengo urteetan. 2014ko
udazkenean,  Udalak  kanpaina  bat  jarri  zuen  martxan  oinezkoen  eta
txirrindularien  segurtasuna  areagotzeko  helburuarekin.  Azken  urte  hauetan
zehar,  mugikortasun  agenteek  oinez  edo  bizikletan  bereziki  txirrindulariei
zuzendutako  informazio  ekintzak  egin  dituzte  eta,  kasu  batzuetan,  zigor
ekintzak egin dituzte. 

Ekimen hauen helburua  hau  da:  "hirian  bizigarritasuna eta  bizitza  kalitatea
handitzea,  oinezkoei  eta  txirrindulariei  segurtasun  handiagoa  ematea,
desplazamenduetan  eta  espazio  publikoaren  erabileran  erosotasun  eta
arintasun  handiagoa  sustatzea  eta,  azkenik,  azpimarratzea  hiria  eta  kalea
erabiltzean  eta  horietaz  gozatzean  errespetua  izan  behar  dela  eta  horiek
elkarrekin bizi behar dutela".

Segurtasuna  handitzeko  eta  gorabeherak  eta  istripuak  saihesteko  zuzendu
behar  diren  arau  hausteak  hauek  dira:  espaloietan  zirkulatzea;  gauez,
tuneletan edo ikusgarritasun gutxiko egoeretan txirrinik edo argirik ez izatea;
aurikularrekin zirkulatzea eta mugikorretik hitz eginez zirkulatzea.

3 Donostiako Hiri Mugikortasun Jasangarriaren eta Seguruaren Plana. (HMJSP): 2008ko iraileko testu 

bategina, 11. or.
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Udaltzainek  eta  mugikortasun  agenteek  une  zehatzetan  hirian  arau  horiek
betetzen diren kontrolatzen dute eta,  bereziki,  zuten arriskugarritasuna zela
eta  ezarri  ziren  kontrol  guneetan.  Zehaztutako  guneak  hauek  ziren:
Askatasunaren  hiribidea,  Mirakruz  kalea,  Ategorrieta  gaina,  Zumalakarregi
hiribidea,
Egiako pasadizoa, Herrera, Boulevard, Kontxa pasealekua...

Zigorren  zenbatekoa  ezartzen  da  kontuan  izanda  arau  haustea  arina  edo
astuna izan den 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuak, martxoaren 2koak,
Trafikoa,  Ibilgailu  Motordunen  Zirkulazioa  eta  Bide  Segurtasunari  buruzko
legea  onartzen  duenak  eta  1482/2003  Errege  Dekretuak  Zirkulazioaren
Araubide Orokorra onartzen duenak ezarritakoaren arabera.

Uste dugu diziplina jarduketak etengabea izan behar duela eta komunikatzeko
plan planifikatu eta iraunkor bat izan behar duela.

Oinezkoen  eta  ibilgailuen  zirkulazioaren  ordenantza  berrikusteko
proposamena 

Alderdi  hauek  guztiek  indarrean  dagoen  Oinezkoen  eta  Ibilgailuen
Zirkulazioaren  Ordenantza  globalki  berrikustea  gomendatzen  dute:  bizikleta
bideen  aniztasuna  eta  horiek  gaur  egungo  oinezkoen  sarean  eta  ibilgailu
motordunentzako  galtzadetan  inbrikatzea;  espazio  publikoan,  oro  har,  eta
eremu batzuetan egindako transformazioak; txirrindularien igoera eta arragoa
edo  pertsona  askok  mugitzeko  erabiltzen  dituzten  elementuen
heterogenotasuna (monopatinak,  patinak,  trizikloak,  gurpil  aulkiak,  etab.  eta
mugikortasun  pertsonaleko  ibilgailuak  izenekoen  presentzia  gero  eta
handiagoa  –askok  motorra  dute-,  MPI);  hainbat  egoera  –Zirkulazioaren
Erregelamenduan  egindako  aldaketak  eta  DGTk  sustatutako  Trafikoaren
Erregelamendu Orokorraren Erreforma Proiektuan ezarritako aurreikuspenak–,
beste  eremu  batzuetan  eta  udalerriko  mugikortasun  baliabideetan
(merkantzien  garraioa,  aparkalekuak,  etab.)  egindako aldaketa  etengabeak.
2018an  Mugikortasun  Pertsonalerako  Aparatuak  eta  Ibilgailuak  arautu  eta
kategorizatu  ahal  izan  dira,  Oinezkoen  eta  Ibilgailuen  Zirkulazioaren
Ordenantzaren bigarren xedapen gehigarriaz baliatuta. XX eranskina Xedapen
horri  esker,  Hiriko  Gobernu  Batzordearen  ebazpen  baten  bidez,  udalerrian
zirkulatzen  hasiko  diren  ibilgailu  berri  horiek  zirkulatzeko  eta  aparkatzeko
baldintzak ezarri ahal izango dira. Horrela, ibilgailu berrien ezarpena eta horiek
hiriko zirkulazioan duten txertatze egonkorra egiaztatu ondoren, Oinezkoen eta
Ibilgailuen Zirkulazioaren Ordenantzan aldaketa bat egingo da. Ildo horretan,
proposatzen  dugu  lantalde  bat  osatzea  laburki  adierazitako  egoerak
aztertzeko.  Talde honek egoitza Mugikortasunaren Aholku Kontseiluan izan
dezake  eta  Departamentu  eskudunen  laguntza  teknikoa  izan  dezake,  edo,
bestela, 2011n eratutako taldeari jarraipena eman dakioke. Talde horren burua
Mugikortasuneko  Departamentua  zen  eta  Mugikortasunaren  arloko
teknikariek, Udaltzaingoak, Mugikortasun Agenteek eta BBren idazkariak parte
hartzen zuten, eta balizko beste eragile edo eremu batzuetara heda daiteke,



batez  ere  espazio  publikoaren  diseinuarekin,  antolamenduarekin  eta
erabilerarekin erlazionatutakoetara, esaterako, Udalaren Espazio Publikoaren
Batzordera.

Bestalde, 2008an oinezkoen eta bizikleten bideetako seinaleen eskuliburu bat
egin zen hirian oinezkoek eta txirrindulariek erabiltzen zituzten eremuetako eta
bideetako seinaleak sistematizatzeko eta  homogeneizatzeko,  baina oraindik
ez  da  argitaratu  ezta  ezagutzera  eman  ere.  Seinale  horien  helburua  da
mugikortasunaren kultura berri bati ekarpena egitea eta erabilera desberdinen
eta bideen erabiltzaileen arteko gatazkak murriztea; hala, tresna garrantzitsua
izan  daiteke  mugikortasun  segurua  eta  gizalegezkoa  normalizatzeko  eta
zabaltzeko.  Gaur  egungo  sarean  seinaleak  jartzea  da  egiteko  dagoen
zereginetako  bat,  bizikleten  sarea  finkatzeko  eta  sendotzeko  eta  sarean
bizikletak ibiltzeko prestatutako eta identifikatutako, baina seinale egokiak ez
dituzten bitarteak (adibide argiak dira San Frantzisko kalea edo Peña y Goñi
kalea  edo  San  Martzial,  Arrasate...  kaleetako  bitarte  batzuk)  ikusgai
bihurtzeko. 
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3.3.5.- Kudeaketako, partaidetzako eta ebaluaziorako tresnak

3.3.5.1.- Bizikletaren behatokia

Txosten  honen  aurkezpenean  adierazi  den  bezala,  Bizikletaren  Behatokia
Donostiako  Udalaren  eta  Kalapie  Hiriko  Txirrindularien  Elkartearen  arteko
elkarlanaren  bidez  sortu  zen  tresna  bat  da,  hiriko  bizikletaren  erabilera
errazteko eta erabileraren baldintzak hobetzeko. 2013an, Udalak eta Cristina
Enea Fundazioak hitzarmen bat sinatu zuten eta urtero berritu da. Hitzarmen
horren  arabera,  Fundazioak  BB  kudeatzen  du,  Cristina  Enea  Ingurumen
Baliabideen  Etxean  ezarri  dio  egoitza  eta  herritarren  eskaerei,  galderei,
iradokizunei  edo  edozein  eratako  komunikazioei  edo  herritarren  ekimenei
aurrez  aurre,  telefonoaren,  helbide  elektronikoaren  eta  webgunearen  bidez
erantzuten die.

BBk  zuzendaritzako  eta  koordinazioko  organo  bat  du.  Mugikortasun
Departamentuko teknikariek, Cristina Enea Fundazioak eta Kalapieko kideek
osatzen dute organo hori eta aldian behin biltzen dira. Organo horrek batera
egindako gogoeta lanek balio dezakete jarduketak lehenesteko eta arreta zein
interes berezia dutela uste den jarduketak sustatzen eta horien segimendua
egiten laguntzeko.

BBk Udalaren Mugikortasuneko Kontseilu Sektorialean eta Gipuzkoako Foru
Aldundiaren  Bizikletaren  Aholku  Kontseiluan  parte  hartzen  du  BBren
koordinazio  eta  kudeaketa  lanak  egiten  dituen  Cristina  Enea Fundazioaren
teknikariaren bidez; era berean, ahal duen heinean, Bizikletaren aldeko Hirien
Sarearen bilera teknikoetara joaten da.

Gainera,  BB  elkarlanean  ari  da  Mugikortasuneko  Departamentuarekin
bizikletaren  erabileraren  eta  oro  har  jasangarriagoa  den  mugikortasunaren
inguruan sentsibilizatzeko eta horiek sustatzeko jarduerak egiteko, adibidez,
Mugikortasunaren astea; eskoletako Bizikletada; Bizikletaren azoka; sarearen
eta  horri  lotutako  azpiegituren  egoeraren  segimendua.  2018an  Donostia
Europako  Batzordearen  “Social  Biking  Challenge”  ekimenean  sartu  zen;
ziklismoa  ohitura  sozial  bihurtzea  da  ekimen  honen  helburua.  Donostiak
SBCren 2018ko edizioan parte hartu zuen. Edizio horretan 100 pertsona baino
pixka bat gehiago erregistratu ziren eta 70 parte hartzaile aktibo baino pixka
bat gehiago izan ziren.
Kasu honetan, sari europarraren bikote irabazlea Donostiako bikote bat izan
zen, eta bizikleta bana eman zieten. xxx eranskina

3.3.5.2.- Bizikleten erregistroa

Bizikleten erregistroa 2007ko martxoan hasi zen funtzionatzen.  Urte hauetan
zehar  4.290 bizikleta erregistratu dira, eta horietatik  169 2018an erregistratu
ziren. Ikusi dugu sistemara atxikitzen diren pertsonen kopurua igo dela, nahiz
eta hasieran baino neurri txikiagoan igo, eta proportzionalki minoritariotzat jo



daiteke  bizikleta  kopuruaren  hazkunde  gorakorrarekin  alderatuta.  2013an
zehar kudeaketak egiten hasi  ziren Estatu osoan erregistratutako bizikleten
datu  base  komun bat  ezarri  ahal  izateko  eta,  horrela,  tokiko  administrazio
guztiek eta bizikleten mugikortasunaren kudeaketan edo horrelako ibilgailuen
oste  eta  lapurreten  organo  eskudunek  kontsultatu  ahal  izateko.  Oro  har,
herritar  gehiagok  ezagutzen  badute  datu  base  komun  bat  dagoela
Erregistroaren interesa eta funtzionalitatea erraztuko da. Ildo horretan, 2014an
zehar Mugikortasuneko Departamentua eta BB harremanetan jarri ziren Eusko
Jaurlaritzako  Trafiko  Zuzendaritzarekin  EAEn  erregistro  bakarra  ezartzeko
aukerak aztertzeko helburuarekin.  Bizikletaren aldeko Hirien Sareak4 (RcxB)
“Bizierregistro”  bat  du,  bizikletak  erregistratzeko  estatuko  sistema  bat.
Bizikletaren aldeko Hirien Sarea da sistema horren jabea eta udaltzaingoek
zein  udalek  parte  hartzen  dute.  Donostiako  Udala  RCxBn  berriz  sartuta,
baterako datu baseak ezartzeko aukera aztertzen jarraitu behar da. Sarearen
bizierregistroan  Espainiako  hainbat  herritako  udal  erregistrotan  eta  hainbat
herritan bizi diren pertsonek egindakoetan erregistratutako bizikletak daude.
Erregistro indibidual honek gaur egun 7 euroko kostua du.

Iturria:  Mugikortasuneko Departamentua

4  Bizikletaren aldeko Hirien Sareak estatuko Bizikleten Erregistro bat du: 

https://www.biciregistro.es/#/home
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3.3.5.3.- Ibilgailuen Udal Gordailua

Udaltzaingoak jasotzen dituen bizikletak Ibilgailuen Udal Gordailuan zaintzen
dira. 

Ildo  horretan,  2011n  departamentuen  arteko  lantalde  bat  osatu  zen
Mugikortasuneko,  Gizarte  Ongizateko,  Lankidetzako  arloetako  teknikariekin
eta  Udaltzaingoarekin  (BBk  ere  bertan  parte  hartu  zuen),  Ibilgailuen  Udal
Gordailuan  pilatutako  bizikletei  irtenbide  egoki  bat  emateko.  Aipatutako
taldearen  xedea  zen  pilatzen  diren  eta  jabeek  erreklamatzen  ez  dituzten
bizikletei  (eta  txatarra  bihurtutako  bizikletei)  irtenbide  bat  emateak  zituen
potentzialtasunak  eta  aukerak  aztertzea.  Lantaldeak  ez  du  jarraitu,  baina
bizikletak konpontzen dituen tailer okupazional batera bizikleta kopuru zehatz
bat  eramaten den sistema batek ezarrita  jarraitzen du eta,  horrela,  GKEen
koordinakundearen  bidez,  lankidetza  loturak  ezarri  diren  herrialdeetara
eraman  daitezke.  Komenigarria  izango  litzateke  departamentuen  arteko
lantalde  hori  aktibatzea  emaitzak  ebaluatzeko  eta  balizko  hobekuntzak
aztertzeko, eta ezarritako prozedura ikusgai bihurtzeko. Adierazi behar dugu
azken urte hauetan BBra hainbat pertsona eta erakunde etorri direla horrelako
ibilgailuen eta txatarraren destinoari eta balizko erabilerari buruz galdetzera. 
  
3.3.5.4.- Bizikletaren sistema publikoa

dBizi  sistema  adin  guztietako  pertsonentzat  pentsatutako  sistema  bat  da,
laguntza  elektrikoa  baitu  eta,  horrela,  edozein  eratako  oztopo  orografikoak
saihesten dira eta distantzia luzeak egitea errazten da. Zerbitzuaren ordutegia
hau da: 06:30 - 23:00 eta 06:30 - 24:00 uztailean eta abuztuan. 

2013ko urrian jarri zen martxan eta, guztira, 12 estazio ezarri ziren. Gaur egun
dBizi  zerbitzuak  16  estazio  ditu  hirian,  2014an  adina;  estazio  bakoitzaren
tamaina  aldatu  egiten  da  ezarrita  dauden  lekuko  eskaera  zenbatetsiaren
arabera. 2014an beste 97 bizikleta txertatu ziren; horrela, guztira, 194 ibilgailu
daude sisteman.  Kokapenak,  gaur  egun hauek dira:  Gipuzkoa plaza,  Easo
plaza,  Katalunia  plaza,  Boulervard,  San  Frantzisko  Nafarroa  hiribidearekin,
Zarautz  kalea,  Maule  kalea,  Europa  plaza,  Pio  XII.aren  plazako  autobus
geltokia, Renferen geltokia, Eusko Trenen Lugaritz eta Anoetako geltokiak eta
Arrasate  kaleko  lau  berriak,  Humbolt  kalea,  Isabel  II.aren  hiribidea  eta
Sagastieder plaza, hiriaren goialdeko eremuan ezarritako lehen estazioa.

Urteko abonamenduaren prezioa 40 eurokoa da, gehi erantzukizun zibilaren
aseguruko 5 euro, mugimendu bakoitzaren lehen 20 minutuak estaltzen dira.
Abonamendu  hauek  ezarri  dira:  5  egunekoa  (20  €  +  aseguruaren  1  €),  3
egunekoa (15 € + aseguruaren 1 €) eta egun 1ekoa (8€ + aseguruaren 1 €).
Arreta emateko bulego bat dago Portuetxe kaleko 57 zenbakian, behea B.



2018ko abenduan urteko 2.826 abonamendu zeuden aktibo;  2017an baino
% 7,37 gehiago. Abonatutako pertsonen % 44,49 emakumea da eta % 55,51
gizona. 

Zerbitzuak, guztira, 270.980 mugimendu izan ditu urte osoan zehar, hau da,
bizikleta  bakoitza  egunean  7,4  bidaiatarako  erabili  da.  Beraz,  2017arekin
alderatuta % 2,45 igo da.   Zerbitzua,  gehienbat,  lanegunetan erabiltzen da.
Larunbatean gutxiago erabiltzen da eta, gutxiago, igandean.

2018an zehar bandalismoak eta sistemaren erabilera okerrak gorabeherak 
sortu ditu. Halere, sistemaren abonatu eta erabilera kopurua igo egin da 
aurreko urtearekiko. Ikus daiteke erabilera kopurua gelditu egin dela nolabait, 
eta horrek adieraz dezake erabileren gehieneko mugan dagoela gaur egun 
dauden azpiegiturak kontuan hartuta. Sistema publikoa bizikleta lagunduaren 
eta gizakiak eragin beharreko bizikleten sistema misto bihurtuko da. Hori dela 
eta, ibilgailu eta estazio kopurua asko handituko da gaur egungo eremua 
baino eremu handiago batean.

DBizi estazioen kokapena

Iturria: dBizi
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3.4.- Sustapen proposamenak

Atal honetan, aurreko txostenetan formulatutako proposamen batzuk adierazi
dira berriz. Atal honetan jaso diren proposamenak BBn bere garaian osatutako
lantaldean egindako gogoeta kolektiboaren eta Idazkaritza Teknikoak Bizikleta
Indartzeko Planaren garapenari eta emaitzei buruz aurreko urteetan egindako
azterlanaren eta azterketaren emaitza dira.

3.4.1.-Xede taldeen sektoreen araberako kanpaina espezifikoak egitea

Donostiako  hiri  paisaian  gero  eta  txirrindulari  gehiago  ikusteak  pertsona
askoren babesa eta atxikipena sortu du, baina gatazka iturri  ere bihurtu da
hirian  desplazatzeko  beste  modu  batzuekin;  izan  ere,  areagotzen  ari  da
mugikortasun  berri  hori  espaloietan,  galtzadetan  eta  bizikletan  ibiltzeko
egokitutako  bideetan  desplazatzen  diren  mugikortasun  indibidualeko
askotariko  ibilgailu  eta  aparatu  elektrikoekin.  Nabarmentzen  dugu  bizikleta
garraiobide gisa finkatzeak eskatzen duela kanpaina espezifikoak egitea xede
talde diren sektore eta publiko desberdinen arabera, ibilgailu hori  erabiltzea
errazten duten azpiegiturak egiteaz gain eta hiriko mugikortasuna eta espazio
publikoaren erabilera arautzen duten arauak berrikusteaz gain. Beharrezkoa
den bide diziplinaz eta elkarbizitza arauez kanpoko bizikleta kulturak garatzea
iturri arriskutsua izan daiteke, zeren bi gurpileko ibilgailu bat erabiltzeko arauak
ezagutzen ez dituen txirrindulari masa bat elika dezake eta, gainera, espazio
publikoa erabiltzeko existitzen ez diren eskubideak finkatzen dituzten okerreko
ideiak  agerrarazten  ditu,  lau  gurpileko  ibilgailu  motordunekin  gertatu  den
bezala. 

Kanpainek  oso  desberdinak  izan  behar  dute,  batetik,  egingo  dira  bizikleta
erabiltzera animatzen diren eta hiriko beren eguneroko desplazamenduetan
pixkanaka  segurtasuna  eskuratzen  ari  diren,  eta  bide  bereizietan  edo
oinezkoekin batera partekatzeko bideetan pedalei eragitera ohitzen ari diren
pertsona  berriei  zuzendu  beharreko  bide  hezkuntzako  eta  sustapeneko
kanpainak, eta, bestetik, egingo dira distantzia laburretan edo ertainetan eta
bizikleta  askoz  efiziente,  eroso  eta  osasungarriagoa  izan  daitekeen  hiri
ingurune  batean desplazatzeko ibilgailu  motorduna  darabilten auto  gidarien
artean  txirrindulariak  izan  daitezkeen  pertsona  berriak  atzematera
bideratutakoak, edo besterik gabe, ibilgailu motordun pribatua ez erabiltzeko
konbentzitzekoak.

Horrela,  bizikletak  sustatzeko  eta  erabiltzeko  kanpaina  hauek  lantzea,  edo
horiekin jarraitzea, proposatzen da:

● Normalean  bizikletan  desplazatzen  direnei  zuzendutako  kanpaina  [hein
batean,  Mugikortasuneko  Departamentuak  jada  garatu  dituen  ekimenak
dira: Ekintza horiek hirian bizikletan mugitzeko era zuzena nabarmentzen
dute eta ibilgailu bakoitzak izan behar dituen osagarriei  (argiak,  txirrina,
islagailuak,  etab.)  buruzko  informazioa  ematen  dute].  Ildo  horretan,



proposatzen dugu "Kaleko hezitzaileen" programa5 bat ezartzea, batez ere
txirrindularien  eta  MPI  edo  hiriko  espazio  publikoan  desplazatzeko
erabilera  indibidualeko  bestelako  tramankuluak  erabiltzen  dituzten
pertsonen bide hezkuntzari  eta  gizalegezkoari  zuzendua.  Programa hau
kalean  ikusgai  bihurtuko  litzateke  behar  bezala  identifikatutako
pertsonalarekin;  hain  justu,  pertsonal  horrek  espazio  publikoaren
erabileraren eta zirkulazio seguruaren kultura hiritarraren lan pedagogikoa
eta hedatzailea egingo luke, eta jarduketak programatuko lituzke bizikleta
edo mugikortasun pertsonaleko beste elementu batzuk erabiltzen dituzten
pertsonen zirkulazio  diziplinan eragiteko;  era  paraleloan eta  etengabean
komunikazio  lana  eginez.  Jarduketa  hauetarako  komenigarria  izango
litzateke bizikletaren sustapenaren eta erabileraren alde lan egiten duten
elkarteak eta kolektiboak, adibidez Kalapie, integratzea. Kanpaina horietan
osatu  egin  beharko  lirateke  Mugikortasuneko  Departamentuak  eguraldi
txarra  (euria,  elurra  edo  hotza)  izaten  den  garaietarako  bizikletaren
erabilera edo 30 eremuen erabilera sustatzeko ezarritako jarduketak eta
sentsibilizazio ildoak. 

● Auto  gidariak  eta  motozaleak  bizikletara  pasatzeko  kanpaina.  Gutxi
esperimentatutako  lan  esparrua.  Bizikletaren  erabileraren  igoera  ez  da
erabiltzaileak aldentzen ari ibilgailu motordun pribatutik. 2008an egindako
Donostiako hiri ziklismoari buruzko azterlan soziologikoak adierazten zuen
txirrindularien % 42,8,  aurrez,  bere desplazamenduetarako % 28,3  oinez
ibiltzen zela, % 28,3 autobusean, % 13,5 auto pribatuan eta % 7,3 motoan.
Komenigarria izango litzateke berriz ere aipatutakoa bezalako azterlan bat
egitea.  Halaber,  30  eremuei  eta  galtzadan  bizikletan  ibiltzen  direnen
eskubideei  buruzko  ekintza  informatiboak  egin  beharko  lirateke,  Dbizi
zerbitzu  publikoko  bizikleten  pertsonalizatzearekin  eta  horiek  gurpilean
duten  30  irudiarekin  hasitako  ildoa  azpimarratuz.  Mugikortasun
jasangarriagoa,  osasungarriagoa  eta  seguruagoa indartzeko  egingo  den
sentsibilizazioak  eta  komunikazioak  ezin  du  ahaztu  helburua  dela
mugikortasun motorduna murriztea eta autoaren zein motoaren erabilerari
pizgarria kentzea. Udalak 2018ko ekainean onetsitako Klima 2050 Ekintza
Planean  planteatzen  da  2030ean  bitarteko  motordun  pribatuetan  egiten
diren ibilbideen % 20 murriztea gaur egungo zifrekiko eta, era berean, urte
horretan  bertan,  desplazamenduen  % 55  era  aktiboan  egitea,  hau  da,
oinez edo bizikletan. 

● Bide  prestakuntzako  eta  mekanikako  programak,  baita  sarean  zehar
egingo diren irteera gidatuak ere bizikletaren erabiltzaile berriei zuzenduak.
Bizikletan ibiltzen ikasi nahi duten emakumeek ikaskuntzako ikastaro horiei
harrera  ona  egin  diete,  baita  mekanikakoei  ere,  Kalapiek  duen

52016ko Mugikortasunaren Astean zehar egindako ekintzak, adibidez. Horietan espaloietan bizikletan 

ibiltzen zirenei zirkulazio arauen berri eman zitzaien, baina jarraitu egin beharko litzateke horiekin, 

bitarteko gehiago izan beharko lituzkete eta ikusgarritasun mediatiko handiagoa. 
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esperientziaren arabera. Hain justu, erakunde horrek egiten ditu normalean
horrelako  jarduerak.  25  ibilbidea  martxan  jartzea,  ibilbide  honetako
bideetan irteera kolektiboak sustatzeko tresna bat izan daiteke. Galtzadan
era seguruan ibiltzeko ikastaroen sustapenari buruzko gogoeta egin behar
da, xede diren publikoak identifikatuz eta "prestatzaileen prestakuntzaren"
balizko orientazio bat birpentsatuz.

● Bizikletaren erabilera sustatzeko eta babesteko kanpainak merkatariei eta
eragile  ekonomikoei  zuzenduak.  Ziklologistika  interesgarria  den  eta
nabarmentzen den beste arlo bat da. Udala enpresa ekimen mota horiek
sustatzen ari den beste bide bat da, eta zabaldu egin behar da, besteak
beste,  fiskalitatearen  bidez  sustapen  potentzialak  kontuan  hartuta,  edo
espazioak  lagata,  Udalak  eta  bere  enpresa  publikoek  mota  horretako
zerbitzuak kontratatuta, merkatarien elkarteekin hitzarmenak eta akordioak
sustatuta,  salgaien  banaketan  diskriminazio  positiboa  eginda,  etab.,
ikusgarritasun handiagoa izan dezakete eta sendotu egin daitezke.

● Mugikortasun Jasangarriko  Planen garapena sustatzea enpresetan,  hala
publikoetan nola pribatuetan, baita Administrazio Publikoetan ere. Horietan
guztietan  bizikletaren  erabilera  bultzatuko  da  lanera  joateko
desplazamenduak egiteko eta lanean ezarri beharreko neurrietako bat izan
dadin.  Udalean  hasi  ziren  neurriekin  jarraitzea,  hau  da,  udal  langileen
lanerako mugikortasuna sustatzeko eta bizikletak hornitzeko neurriekin, bai
eta  lan  arrazoiengatik  egiten  diren  desplazamenduetan  dBizi  zerbitzua
erabiltzeko neurriekin ere. Neurri horien segimendua egingo da, eta taxien
eta "laneko" desplazamendue finkatuagoen erabilera murriztuko da. Egokia
izango  litzateke  Udalean  mugikortasun  jasangarriari  dagokionez,  une
honetara  arte  egindako  ekimenen  balantze  bat  egitea  eta
mugikortasunaren  balizko  ekimen  guztiak  udalaren  Plan  Klimatikoan
txertatzea.

● Istripu tasa eta segurtasuna. Lantalde bat osatzea Udaltzaingoak egindako
istripu  tasen  txostenak  eta  beste  udalerri  batzuetako  esperientziak
aztertzeko,  bizikleten  istripu  tasa  prebenitzeko  programa  bat  lantzeko
helburuarekin. Oinezkoen istripu tasaren azterketa txertatzea.  Bizikleten
istripu tasen prebentzio plan bat lantzea.

● Bizikleten lapurreta.  Lantalde bat osatzea, bertan aztertzeko hirian izaten
diren oste eta lapurreta motak, balizko neurri prebentiboak, etab.

3.4.2.- Bizikleta eta bere erabilera egokia erabiltzeko sustapen ekintzak 
egitea sektore gazteei zuzenduak.

Gazteen  bizikletaren  erabilerari  dagokionez,  aurretiazko  gai  batzuk
nabarmendu nahi ditugu:



● Biztanleriaren segmentu honek potentzial handia du pertsona eta aukera
kopuruari  dagokionez,  baita bere izaera estrategikoa eta etorkizunekoari
dagokionez ere.

● Mugikortasun  jasangarriari  eta  bizikleta  garraiobide  gisa  erabiltzeari
dagokionez,  batez  ere,  ikasleen  artean  egiten  diren  programak  eta
jarduketak daude. (Ikusi Udaltzaingoak egiten duen eta Mugikortasuneko
Departamentuaren  Eskolako  Bideak  programarekin  eta  Eskola  Agenda
21eko gaiekin koordinatzen den lanari dagokion atala). Mugikortasunaren
Astean  egiten  den  Bizikletada  ekimena uste  dugu  esperientzia  finkatua
dela  eta  abiapuntu  on  bat  dela,  irakasleen,  Mugikortasuneko
Departamentuaren,  Cristina  Enea  Fundazioaren,  eta  abarren
inplikazioarekin. Urteko beste aldi batzuetan beste ekintza kolektibo batzuk
egitea aztertu beharko litzateke.

● Berriz ere nabarmentzen dugu arrisku eta gatazka egoera batzuk daudela
gehiegizko  abiadurarengatik  edo  bizikletan  ibiltzeko  moduarengatik
oinezkoak eta bizikletak elkarrekin bizitzeko prestatutako eremuetan, edo,
printzipioz,  bizikletan  zirkulatzea  baimenduta  ez  dagoen  espaloietan6,
Cristina  Enea parkea bezalako eremuetan,  Ategorrieta  edo Mirakruzeko
espaloietan, etab.

Kontuan izanda aurrez aipatutakoa, proposatzen dugu jarduketa ildo hauek
egitea:

● Lan  ildo  bat  ezartzea  Gazteria  Departamentuarekin  eta  udalaren  beste
eremu batzuekin hiriko sektore gazteei zuzendutako ekimenak aztertzeko
eta  diseinatzeko  zeinen  helburua  izango  den  bizikletaren  erabilera
sustatzea  eta  era  egokian  erabiltzea.  Jarduerak  programa  daitezke
Gaztelekuetan, Kontadoretan, Emakumeen etxean, etab. 

● Finkatzea hainbat erakunderen artean ezarritako koordinazio esparrua eta
mugikortasunarekin eta bizikletaren erabileraren edukia duten eta horiekin
erlazionatuta  dauden  eskola  komunitateei  zuzendutako  programak
aztertzea. Eskolako Agenda21, Bide hezkuntza, Eskolako bideak eta beste
batzuk.  Mugikortasun  Jasangarri,  Seguru  eta  Osasungarriaren  Mahaia
(MJSOM) lan erreferentea izan da baina ez du jarraitu.

3.4.3.- Bizikletaren erabilera sustatzea osasunaren ikuspegitik

Udalsarea  21en  Ekitalden  2012an eta  2013an egindako  "Osasuna eta  Hiri
Garapena" lanean, tokiko hiri ekimenek osasunean duten eragina aztertzeko
gida  praktiko  bat  egin  zen.  Gida  hiri  ingurunea  aldatuko  duen  eta,  beraz,

6Ohar honek ez ditu alde batera uzten beste adin batzuetako txirrindulariak eta ez ditu 
barnean sartzen bizikleta erabiltzen duten gazte guztiak
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bizitza  osasungarria  sustatzeko  ingurunea  aprobetxatzeko  aukera  bat  den
edozein planen, programaren edo jarduketaren plangintzan, garapenean edo
segimenduan  inplikatutako  pertsona  guztiei  zuzenduta  dago.  Gida  honek,
besteak  beste,  aztertzen  ditu  mugikortasunak  eragiten  dien  osasunaren
mugatzaile  sozialak  eta  planteatzen  du  mugikortasun  aktiboa  sustatzea
osasun  publikoan  esku  hartzeko  ardatzetako  bat  dela.  "Osasunaren
koadernoa  eta  hiri  garapen  jasangarria"7 eskura  daiteke  Udalsarea  21en
argitalpenen atalean. Gomendatzen  dugu  hori  erabiltzea  lurraldean  eragina
duen edozein udal jarduketatan. 

Ikuspegi  horretatik  eta  sektore  sanitarioarekin,  zehazki  kardiologian
espezializatuarekin,  eta  bere  garaian  Behatokiaren  lantaldean  parte  hartu
zutenekin ezarritako kontaktuen esparruan,  planteatzen du jarduketa  hauek
egitea komenigarria dela:

● Koordinatzea bizikleta ohiko eran erabilita lor daitezkeen onura fisikoei eta
psikikoei buruz herritarrei informatzen dieten kanpaina espezifikoak.

● Koordinatzea  Udalaren  Osasun  Publikoaren  arloarekin,  ikusteko  zer
eratara  isla  daitekeen  hiriak  bizikletan  ibiltzeko  duen  potentzialtasuna
"Osasunaren  aktibo"  gisa,  arlo  hori  egiten  ari  den  lan  ildoaren  eta
baliabideen maparen edo egiten ari diren "osasun aktiboen" arabera, baita
Osasun  Publikoaren  arloa  ildo  horretan  egiten  hasi  den  ikerketa  lan
ildoaren arabera ere.

● Kontaktatzea  osasunaren  eta  arlo  honetako  unibertsitate  erakunde
eskudunekin, txirrindularitzak,  ariketa neurritsu gisa eta garraiobide gisa,
osasunean dituen ondorioei buruzko ikerketa ildoak ezartzeko.

● Osasunaren  arloko  erakunde  eskudunekin  elkarlanean,  osasunaren
profesionalei zuzendutako programak sustatzea profesionalak prestatzeko
eta bizikletaren erabilera terapeutikoaren inguruan kontzientziatzeko.

● Konferentzia  publikoren  bat  egitea,  bizikleta  ohiko  eran  erabiltzeak
osasunari ekartzen dizkion onurei buruzkoa, jasangarritasunaren eta klima
aldaketaren kontrako beste politika batzuei lotuz, adibidez.

3.4.4.- Bizikletaren erabilera sustatzea turismoaren ikuspegitik

Egokitzat  jotzen  da  estrategia  bat  ezartzea,  Donostia  Turismorekin
koordinatuta,  turismoa  bizikletan  egiteko  aukera  emango  duena.  Lurralde
mailako  erakundeekin  koordinatu  beharko  litzateke,  baldin  eta,  beren
eskumenen barnean, beren estrategietan eta jarduketa planetan bizikletaren
erabilera  sustatzeko  ekimenak  badituzte,  "alforjen"  turismorako  bizikletaren
erabilera sustatzearekin eta helburu turistikoak eta aisialdikoak sustatzearekin

7 http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-

f37a7cbf95dc&Cod=c7b41c06-c532-4925-a64b-06a248edcfc9&Idioma=eu-ES



erlazionatutakoak.  Hori  da  Foru  Aldundiaren  kasua,  Mugikortasuneko
Departamentuaren  eta  Turismoaren  Zuzendaritzaren  arteko  jarduketa  ildo
koordinatuarekin.

Estrategia hainbat alderditatik artikula daiteke:

● Helburu  turistikoetarako  bizikletaren  erabilera  susta  daiteke  Donostia
Turismoaren Planean.

● Hirira bizikletan joan ahal izateko behar diren azpiegiturak sustatu eta gara
daitezke. Jarduketa honek erakundeen arteko koordinazioa eskatzen du.
Eurovelo  proiektua  jarduteko  eredu  bat  izan  daiteke  eta  presentzia
handiagoa izaten ari da 2016-2019 "Ederbidea" proiektuaren testuinguruan.
Proiektu  hori  mugaz  gaindiko  lankidetza  ekimen  bat  da  bizikletaren
erabilera sustatzeko ohiko desplazamenduetan eta turistikoetan. 

● Produktu  turistiko  egokiak  sortzeko  inplikatuta  egon  daitezkeen  hainbat
sektore eta operadore koordina daitezke.

● Turismoa  bizikletan  egiteak  dituen  aukerak,  erakargarritasuna  eta
potentzialitateak zabal daitezke. Ikuspuntu horretatik hau proposatzen da:

- Donostia  Turismoarekin  elkarlanean,  sustatzea  sektoreari
zuzendutako  Jardunaldi  Tekniko  bat.  Bertan,  publiko  edo  bezero
turistiko  honen  esperientziak  aurkeztuko  dira  eta  hiriaren  eta  bere
eskualdearen potentzialtasunak eta ahultasunak aztertuko dira.

3.4.5.- Bestelako jarduketak

● Egiten  jarraitzea  ibilgailu  motordunek  etengabe  okupatzen  dituzten
eremuetan  ibiltzeko  modu  aktiboak  modu  ludikoan  eta  dibertigarrian
ikusaraztea ahalbidetzen duten ekimenak.

● Jarraitzea bizikletak saldu,  konpondu eta  alokatzen dituen sektorearekin
kontaktuak  izaten  eta  azterketa  lanak  egiten,  sektore  pribatuaren  eta
publikoaren arteko lankidetza sustatuz, bizikletaren erabilera sustatzerako
orduan.  Urtero  Bizikletaren  Azoka  eginda,  oinarriak  finka  daitezke
lankidetza  publiko  pribatuaren  eta  sektorearen  Kluster  baten  bide  bat
sustatzeko. Kluster hori hirian izan zen ziklologistikari buruzko nazioarteko
topaketa baten ondoren 2016an hasi zen. Halere, ondo ezagutu behar da
sektoreko  establezimenduen  interesa  eta  inplikazio  maila  eta  azokaren
formatua beren beharretara egokitu behar da.
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● Kontuan  izatea  Mugikortasun  Osasungarriaren,  Jasangarriaren  eta
Seguruaren  Mahai  Teknikoaren  (MOJSS)  biziberritzea  eta
funtzionaltasuna.

● Sustatzea  Udalaren  eta  Gipuzkoako  Foru  Aldundiaren  mugikortasun
aktiboaren arlo arduradunen arteko koordinazioa.

● Parte  hartzea  Bizikletaren  aldeko  Hirien  Sarearen  lantaldeetan  edo
batzordeetan. Sare horren jarduera azkenaldian indartu egin da nolabait
hiru  lantalde  eratuta  eta  bizikletaren  sustapenean  eta  erabileran
erreferenteak  diren hiri  berriak  txertatuta.  Gaur  egun  dauden lantaldeak
hauek dira:  "Hiri  handiak",  "Sustapena eta  komunikazioa" eta "Lanerako
sarbidea eta intermodalitatea".  Egituratzea Bizikleten erregistro bat ondo
koordinatua eta udaltzaingoak eta Segurtasun Indar eta Kidegoak sartzeko
modukoa, hori baita ezarritako helburuetako bat.

● Berreskuratzea  EAEko  hiru  hiriburuen  mugikortasun  eremuen  aldian
behingo  topaketa,  zabal  daitekeena  inguruko  beste  leku  batzuetara,
adibidez, Iruñera.

● Uztartzea  bizikletaren  mugikortasun  politikak  Klimaren  Koordinazioaren
Udal  Mahaian  eta  Klima  DSS  2050  Batzorde  Teknikoan,  Klima  2050
Ekintza Planetik sortutakoan.

Donostian, 2019ko irailean


