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ALEGAZIOAK  

“HE CE.05 SAN BARTOLOME B.20 PARTZELAREN ETA HAREN 

INGURUAREN HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN BEREZIA”-RI 

 

 
 

Gogoeta: 
 
Tokiko eta hurbileko merkataritza funtsezkoa da gure hiriko egitura 
ekonomikoan, baita giza egituran ere. 
 
Tristuraz ikusten dugu azken urteotan merkataritza-gune handiak 
sortzearen eta/edo handitzearen aldeko urratsak eman direla, eta azken bi 
legegintzaldietan milaka metro koadro irabazi direla azalera merkataritza 
handiaren alde, hiria zein hiri-eredurantz zuzentzen ari den adierazten 
baitute. 
 
Agerikoa da tokiko eta hurbileko merkataritza krisi handia jasaten ari dela, 
eta Udalak hainbat mezu eta laguntza-kanpaina egin ditu horietan 
kontsumoa sustatzeko, baina kanpaina horiek ez dute ezertarako balio gune 
handiei metroak ematen zaizkienean. 
 
 
2015ean, aipatutako CE.05 San BARTOLOME delakoari dagokion HAPOaren 
aldaketa onartu zenean2015-10-29an (2015-11-25eko GAO), egoera beste 
bat zen, oraindik ez zen Garbera handitzeko Plan Orokorra aldatu; Ilunbeko 
lehiaketa, lizitazioa eta esleipena egin; Zubiaurre pasealekuan beste 
merkataritza-zentro bat eraiki (Stella Marys etxea); edo hiriko beste 
merkataritza-garapen batzuk burutu. Horrek birplanteamendu berri bat 
egin behar du hirian. 
 
Garrantzitsua da Udalak sektorearekin adostutako udal-politikak eta 
laguntzak gauzatzea. 
   . 
Era berean, Europa osoan zabalduta dagoen orientazio bat da, auto 
partikularra hiriaren erdigunera sartzea murriztea. Eta etorkizuneko 
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oinezkoen gune berriei inguruko eztabaida dago, hala nola Kontxako 
pasealekua, San Martin kalea edo Errondo-Easo ingurua. 
Donostiak hirigunea eta auzo askoz atseginagoak eraiki behar ditu, 
bizikletaren eta garraio publikoaren erabilera sustatuz. 
 
 
Gaur egungo testuinguruan (2021. urtea) errotaziozko aparkaleku berri bat 
eraikitzea, ez dirudi aukerarik onena denik gure hiriaren erdigunean 
trafikoa murrizten laguntzeko, eta Plan Berezi honetan jasotzen diren esku-
hartzeek aurretik egindako oinezkoentzako bideen etorkizuna hipotekatu 
dezakete. 
 
Hainbat elkartek adierazi dutenez, "Auto partikularraren aldeko azpiegitura 
bat sortzen den bakoitzean, garraio publikoaren erabilera geldiarazten da". 
Eta gogoratu behar da gertuko eremu batean Artzain Onaren, Kontxaren, 
San Martinen eta Easoren errotazio-aparkalekuak daudela; guztira, 1.485 
plaza daude. Erraz handitu daitekeen kopurua, hirigunean dauden beste 
aparkaleku batzuk gehituz gero. 
 
Eusko Alkartasunatik hiri jasangarri bat nahi dugu, ibilgailu pribatuak 
erdigunera ahalik eta gutxien sar daitezen; hala ere, errotazio-aparkaleku 
publikoak erdigunean eta haren perimetro hurbilenean daude, eta horrek 
ibilgailu pribatuak hiriaren bihotzera iristera erakartzen ditu. 
 
Disuasio-aparkalekuen sare baten aldeko apustua egiten dugu, tarifa 
egokiekin, hobaridunekin edo doakoekin, baita garraio publikoa erabiltzeko 
aukerarekin ere. 
 
 
Aurreko guztia esanda eta Plan Berezia aztertuta, honako hau ikusten dugu: 
"Mugikortasun Sailaren irizpideei jarraiki, garrantzitsutzat jotzen da sotoko 
3 solairu baino gehiago txandakako aparkalekura ez bideratzea 
merkataritza-lokalei zerbitzua emateko, hau da, gehienez 200 plaza," Eta 
"LEBER enpresa espezializatuak egindako trafiko-txostenaren arabera, 160 
plaza inguru nahikoa izango lirateke merkataritza-programarako". 
 
Ulertzen da errotaziozko 200 plazako eta 71 bertakoentzat plazako 
aparkaleku bat eraikitzeak eskatutako txostenetan adierazitako maximoak 
eraikitzea aurreikusten duela. Betiere merkataritza-azalera berria 
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eraikitzeari lotuta, eta "trafiko-dentsitatean eragin handia duen txandakako 
aparkaleku-eskaintza zabala duen eremu" baten aurrean gaudela 
dokumentazioan aipatzen den bezala. 
 
 
Horregatik guztiagatik, honako hau eskatzen dugu: 
 
HE CE.05 SAN BARTOLOME B.20 PARTZELAREN ETA HAREN INGURUAREN 
HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN BEREZIAren behin betiko onespenaren 
aurretik: 
 

1- Udalak, Merkataritzaren Aholku Batzordean, azalera handiko 
eraikuntzen/merkataritza-guneen egokitasuna aztertzea. 
 

2- Udalak, Mugikortasuneko Aholku Batzordean, lurzati horretatik gertu 
dagoen hiri-eremuan oinezkoentzako guneak egitea egokia den 
aztertzea 
 
 
 

Eta alegatzen dugu: 
 
- Ez onartzea HE CE.05 SAN BARTOLOME B.20 PARTZELAREN ETA HAREN 
INGURUAREN HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN BEREZIA; izan ere, eremu 
horretan hiriko sarrera-ardatz nagusietatik etorriko liratekeen ibilgailuen 
zirkulaziorako bi sarrerak zehazten dira: San Martin kalea, Ondarretako 
sarrera bideratzen duena, eta Easo kalea, hiriguneko sarrera jasotzen 
duena. 
 
Gure ustez, onarpen horrek trafiko handiagoa ekarriko luke Kontxa 
pasealekura eta San Martin kalera, izan ditzakeen garapenak hipotekatuz, 
eta Urumea ibaitik datorren Easo kaleko trafikoa ere handituko litzateke 
(dagoeneko gainezka dagoena). 
 
 
- Inguruko bizilagunen artean aparkaleku-eskariaren azterketa egitea, eta, 
beharrezkoa izanez gero, aparkalekua eraikitzea, eremuko bertako eskaria 
betetzeko plaza guztiak erabiliz, errotazio-plazen kopurua kenduz. 
 


