
BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Bizikletak gordetzeko parkina itxia (institutokoaren antzekoa, ez da horren 

handia behar) 
Bizikletentzako aparkaleku estalia egokitu Portu auzoan. 

Aparcamiento techado para bicis en Zikuñaga. 

Bidebieta, Ave Marian, Plaza Berrin… bizikletak uzteko lekua. Eta bizikletak utzi ahal izateko estalpeak 

Biteri inguruan. 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Bizikletaren erabilera sustatzeko, egoki ikusten da bizikletak uzteko eremuak egokitzea herriko 

hainbat auzo eta gunetan. 

 

Bizikletak uzteko eremuak itxiak izatea ez da bideragarria ikusten gune horiek hartzen duten 

bolumenagatik. 

 

Beraz, hainbat gunetan bizikletak uzteko aparkalekuak jartzea egoki ikusten da, eremu itxiak izan 

gabe. 

 

 AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):  

 

14.000€ 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

Urte bat 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Zerbitzu Publikoak 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Urte bat (2019) 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera 

 



BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

HIRIGINTZA 

 

 PROPOSAMENA 

 

Herrian ditugun bidegorri batzuk (adibidez, urbieta kalea anbulatoriatik hasita 

karobietako parkeraino) espaloiaren gainean egindakoak dira, ondorioz, 

bizikletak soilik ibili ahal dira bertatik. Nire proposamena ,bidegorri horiek 

erabilera anitzagoa izan ditzaten  da, asfaltatu edota zelaitu eta horrela 

patinekin, patineteak...ere erabili daiteke.  
Mugikortasun jasangarria bultzatzeko asmoz. Mugikortasuna bizikletarekin bakarrik lotzen da eta 

aukera desberdinak daudenez (patinetea, patinak..), ditugun bidegorriak guztietara egokituak 

egotea. 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Azken urteetan Udalak jarraitutako irizpidea izan da hiri barruan oinezkoak zein bizikleta bideak 

bateratzea. Hau da, bizikletek lehentasuna duten bideak markatzen badira ere, hauek oinezkoek ere 

erabili ahal izatea eta horretarako zoru mota berdina jarri da. Beste kasu batzuetan, bazeuden 

oinezko bideen gainean bizikleten bideak markatu dira, ahalik eta obra txikienak eginez bide-gorri 

sarea zabaldu asmoz. 

 

Bien kasuan, aukeratutako zoruaren akaberak orokorrean patinak, patineteak eta abarrekoekin 

ibiltzeko egokienak ez dira. 

 

Egun eginak dauden guztiak altxatu eta zoruaren akabera aldatzea baino, egoera okerrenean 

daudenak aldatzeko aurrekontu bat onartu liteke eta aurrerantzean konpondu beharra dutenetan edo 

eta berrietan patinak eta patineteak erabiltzeko moduko akabera jarri espaloi guztirako akabera 

bateratua izanda. 

 

 AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):  

 

Aipaturiko zatian espaloi guztia aldatu eta lur lisoago bat jartzeko: 60.000 € 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

Bost hilabete. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Hirigintza, Udaltzaingoa, Zerbitzuak, Kontratazioa, etab. 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Kaleak. Bideak. Mantenuak. 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera. 

 



BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

HIRIGINTZA 

 

 41 PROPOSAMENA 

 

Bidegorrien sarea sortu eta paneletan jarri (bidegorrien mapa).   
Herritik kotxez mugitu beharrean beste alternatibak sustatzeko. 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Nik jartzezkeo Hernaniko bidegorri sarearen hainbat sarreretan jarriko nituzke: 

 

-Lizeaga (Tellerigain)        -Etxeberri auzoa 

 

-Portu auzoa                    -Antziola auzoa  

 

-Zikuñaga bailara              -Sorgintxulo-Marieluts auzoak 

 

-Martindegi bailara            -Txantxilla 

 

-Karabel zubia                  -Parkea (igogailua) edo Plaza Berrin 

 

 AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):  

 

90 x 90 cm-ko aluminiozko panela Hernaniko Bizikleta bidearen mapa serigrafiatua, bizikletentzako 

aparkalekuak markatzen dela eta bere zutabearekin jarrita: 8.640,00 €  

 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

Bi hilabete 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera 

 

 


