
Pertsonentzat espazio gehiago. 

Mugikortasun aktiboaren aldeko apustua egin du Gasteizek.  



Gasteiz hiri trinkoa da eta orografia laua du, maila irisgarrian 

oinezkoentzat nahiz txirrindularientzat 
Azken 15 urteetan bikoiztu egin da azalera 

Azken 5 urteetan 1/3 (Zabalgana eta Salburua) 



Dato kaleko erdiko ardatza 1976. urtean bihurtu 

zen oinezkoentzako. 

 

1993an 40.000 m2 eta 20 kale baino gehiago 

oinezkoentzako bihurtu ziren. 

 

Denboraldi horretan % 50 gora egin zuen 

autoen kopuruak. 

Automobilaren erabileraren goranzko joera alderantzikatu 

Espazio publikoa libratu  kalitatezko eta gozatzeko hiri ingurua berreskuratu 



Oinezkoentzako bihurtutako kaleetakoren batetik 25.400 ibilgailutik gora igarotzen 

ziren egunean  





Gaur egun oinezkoentzako bihurtu dira 500.000 metro karratutik gora 



Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio 

Publikoaren Planak mugikortasun aktiboa 

bultzatzen du, mugikortasunaren alderdi 

guztiak landuz eta hiri plangintzan 

txertatzeko ahaleginak eginez. 
 



Mugikortasunari eta 

merkataritzari buruzko tailer 

parte hartzailea bertako 

merkatariekin 

Etxadi handi bat irudikatzeko kaleko ekitaldia 

Mugikortasunaren  aste europarra 2012 

Mugikortasunaren aldeko Herritar Itunaren sinatzaileak. 2007 

Adostasunean eta parte hartze eta ikaste prozesu anbiziotsuan oinarritu da 

Planaren ezarpena, eragile guztiekin partekatua. 



MIEPPtik etorritako ekintzek lortu dute ibilgailu pribatuaren 

goranzko erabilera alderantzikatzea, modu aktiboak (oinez eta 

bizikletaz) areagotuz 



Gasteizko mugitzeko moduen banaketa Espainiako beste hiri 

ertain/txikiekin alderatzen badugu, ikusiko dugu autoak parte hartze 

txikiagoa duela mugikortasun globalean eta protagonismo handiagoa 

dutela oinezkoek eta txirrindulariek. 

Iturria: TRANSBICI Proiektua eta Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM)  



Gasteizko mugitzeko moduen banaketa Espainiako beste hiri ertain/txikiekin 

alderatzen badugu, ikusiko dugu autoak parte hartze txikiagoa duela 

mugikortasun behartuan eta protagonismo handiagoa dutela oinezkoek eta 

txirrindulariek. 

Iturria: TRANSBICI Proiektua eta Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM)  



Iturria: TRANSBICI Proiektua 



Mugitzeko moduaren banaketaren alderaketa erdi tamainako hiri europarretan. 

Mugikortasun aktiboa helburu: begiratu beharreko aktiboa 



Iturria: Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio 

Publikoaren Plana. 

Etxadi handien eskemaren garapenean oinarritzen da MIEPP, hiri antolamendu 

berria osatuz. Hartan, hiri inguruko kaleetara eramaten da mugikortasun 

motorduna, eta horrenbestez, oso bide lasaiak dira barneko kaleak. 



• Eremu lasai bilakatzen dira barneko kaleak (10-20-30 Km/or). 

• Eremu horiek mailan sekzio bakarra hartzen dute pixkanaka-pixkanaka. 

• Oinezkoek, txirrindulariek eta beste ibilgailu batzuek, herritarrek eta zerbitzuek 

partekatzen dute espazio publikoa. 

• Pixkanaka-pixkanaka desagertzen ari dira galtzadako aparkalekuak. 

• Beste araudi bat bete behar du merkantzien banaketak.  

 

Etxadi handien eskemaren ezaugarriak. 

Etxadi handien eskemak 

aukera ematen du: 

  

•Espazio publikoa libratzeko 

mugikortasun jardueren alde, 

jendea egoteko eta oinezkoek 

hartu-emanak izateko. 

•Espazio publiko kualifikatu 

batean jardueren aniztasuna 

bermatzeko 

•Irisgarritasuna hobetzeko  

Iturria: BCN Ecología 



Hasierako egoera oinezkoek lehentasuna duten kale 

hornikuntzari dagokionean, eta Mugikortasun Iraunkorraren 

eta Espazio Publikoaren Planak lortu nahi duena. Iturria: Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio 

Publikoaren Plana. 



Hasierako egoera espazio publikoaren banaketari 

dagokionean, eta Mugikortasun Iraunkorraren eta 

Espazio Publikoaren Planak lortu nahi duena. Iturria: Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio 

Publikoaren Plana. 



Oinezkoen sare funtzional eta erakargarri baten aldeko apustua egin du 

Gasteizek. 





Gaur egun automobilentzako den espazio 

publikoaren zati bat herritarrentzat 

berreskuratzea bezain esku hartze 

anbiziotsuak jaso ditu Planaren ezarpenak. Gasteiz hiribidea. Gauzatzen ari den esku hartzea. 

Gasteiz hiribidea. Jatorrizko egoera. 



Espaloietan eta oinezkoentzako eremuetan 

txirrindularien kopurua areagotu denez, hainbat gatazka 

sortu dira oinezkoekin. Hori dela-eta, erdialdeko 47 

kaletan trafikoa lasaitzeko kanpaina diseinatu behar izan 

da, honako hiru helburu hauekin: 
 

     - galtzadako segurtasuna hobetzea txirrindulariei    

harrera egiteko 
 

     - kutsatzaileen isurpenak murriztea 
 

     - oinezkoentzat espazioa berreskuratzea 

Neurria ez da hemen bukatzen, baizik eta 

hiri osora zabalduko da 







www.vitoria-gasteiz.org/movilidad 


