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Foru Aldundiak 22 milioi euro inbertituko ditu
Arabako errepideen segurtasuna modernizatu eta
indartzeko
N-124 errepidea bikoiztea, Done Bikendi Arana eta Kanpezu arteko errepidea
hobetzea eta Eztarroako A-3302 errepidea egokitzea dira aurreikusitako
proiektuetako batzuk
Bide zoruetan egingo duen inbertsioa % 12 handiagoa izango da: 4,8 milioi euro
3,8 milioi euro bideratuko ditu kalitatezko garraio publikoa bermatzeko, eta
zerbitzu berri bat jarriko du martxan erabiltzaileei arreta emateko
Arabako Mugikortasun Agintaritza (AMA) sortzea aurreikusten du, 500.000
euroko zuzkidurarekin
Vitoria-Gasteiz, 2021eko azaroaren 22a.- Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Sailak 22 milioi
euro inbertituko ditu datorren urtean Arabako errepideen segurtasuna modernizatu eta indartzeko.
Horretarako, proiektu batzuk egingo ditu, hala nola Armiñon eta Berantevilla artean N-124 errepidea
bikoiztea eta A-2128 errepidea egokitzea Done Bikendi Harana eta Santikurutze Kanpezu artean.
Inbertsio zifra hori 2021eko aurrekontuetan esleitutakoa baino % 18 handiagoa da.
Bestalde, mugikortasunaren arloan, 3,8 milioi euroko zenbatekoa izango da Alavabuseko lineak
eta eskualdeko garraioa eta horien garapen teknologikoak eta haiei lotutako zerbitzuak finantzatzeko.
Arlo horretan, berrikuntza bat izango da: 200.000 euroko partida bat, foru garraio publikoaren
erabiltzaileei informazio eta arreta integrala emateko zentral bat martxan jartzeko.
Arabako Mugikortasun Agintaritza (AMA) sortzeko 500.000 euroko aurrekontua izango da.
Blanca de la Peña Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Saileko foru diputatuak kopuru
horiek nabarmendu ditu gaur Arabako Batzar Nagusietan, bere sailaren 2022rako aurrekontu
proiektuaren lerro nagusiak aurkezteko egin duen agerraldian. De la Peñak baieztatu duenez,
“proiektuaren partida ekonomikoek legealdiko lehentasunak islatzen dituzte: Arabako errepideen
segurtasuna hobetzea eta mugikortasun jasangarria sustatzea”.
Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Sailaren aurrekontua, guztira, 47,97 milioi eurokoa da,
eta horrek esan nahi du bigarren foru saila dela benetako gastu ahalmenari dagokionez (guztizkoaren %
10) eta inbertsio handiak egiten jarraituko duela. Inbertsioen zenbateko osoa ia 26 milioi euro da, tartean
direlarik BEArako eta tranbia Salburura luzatzeko esleitutako 2,5 milioi euroak.
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Arabako errepideen segurtasuna modernizatzeko eta indartzeko egingo den 22 milioi euroko
inbertsioa nabarmendu du De la Peñak, 2021eko kontuetan baino % 18 handiagoa. Ahalegin horri esker,
N-124 errepidea bikoiztuko dute Armiñon eta Berantevilla artean (5,5 milioi euro), Eztarroa parean A3302 errepidea egokituko dute (750.000 euro) eta Done Bikendi Haranaren eta Santikurutze Kanpezuren
artean A-2128 errepidea hobetzeko obrak hasiko dituzte.
2022an, beste proiektu hauek ere gauzatuko dituzte: Moreda Arabako eta Miñaogutxiko
zeharbideak (1,7 milioi euro); Olabide ikastolaren inguruko sarbideak hobetzea (304.414 euro) eta
Ubideko bidegurutzea handitzea (100.000 euro); A-625 errepideko obrak amaitzea, Amurrioko eta
Urduñako industrialdeen artean (2,8 milioi euro), eta zarataren aurkako ekintza plana garatzea (1,4 milioi
euro).
Zoruak hobetzea
Inbertsio programa 4,85 milioi euro gehiagok osatuko dute, Errepideen Foru Sareko zoruak berritu eta
hobetzeko, 2021eko aurrekontuetan esleitutakoa baino % 12,1 gehiago. “2021ean bete genuen
legegintzaldiaren hasieran hartutako konpromisoa, hau da, baliabide ekonomikoak bikoiztea, baina ez
gara hor geldituko, eta datorren urterako milioi bat euroko beste partida bat esleituko dugu bigarren
mailako errepideak mantentzeko eta kontserbatzeko”.
Blanca de la Peñak jakinarazi du aurrekontuek baliabideak jasotzen dituztela Garraio,
Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioarekin eta ADIFekin etorkizunean egingo diren hitzarmenak
garatzeko. Horretarako, proiektuak idatziko dira Armiñongo lotunea handitzeko eta Pobesko eta
Manzanosko udalerrietan dauden Errepideen Foru Sareko azken bi trenbide pasaguneak kentzeko eta
beharrezkoak diren bide eta oinezkoentzako azpiegitura berriak definitzeko .
Berariazko partida ere jasotzen du aurrekontuak Gasteiz hiria eta Miñaoko Arabako Parke
Teknologikoa lotuko dituen bizikleta bidearen proiektua idazteko. Diputatuaren esanetan, “horrelako
azpiegituren helburua da arabarrek nahitaez egin beharreko joan-etorrietarako bizikleta erabiltzea, hau
da, lantokietara eta/edo ikastetxeetara joateko”.
“Laburbilduz, bultzada irmoa emango diogu 2022ko inbertsio publikoari, eta, horrela, Araban
ekonomia suspertzen eta enplegua sortzen lagunduko dugu”, erantsi du foru diputatuak.
Mugikortasunaren arloari dagokionez, datorren ekitaldian ere foru garraio zerbitzua hobetzeko
lanean jarraituko dutela ziurtatu du, eta, horretarako, zentral bat jarriko dute martxan, Arabako
herriarteko lineen eta eskualdeko garraioaren erabiltzaileei arreta integrala eskaintzeko telefono, posta
elektroniko eta sare sozialen bidez. Horretarako, 200.000 euroko partida esleitu da.
Alavabuseko lineak eta eskualdeko garraioa eta horien garapen teknologikoak eta haiei lotutako
zerbitzuak finantzatzeko, 3,9 milioi euro izango dira guztira datorren urtean.
“Azpimarratu nahi ditut, gainera, Gasteizko Udalarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin batera
Arabako Mugikortasun Agintaritza eratzeko eta martxan jartzeko aurrekontuan jasotako 500.000
euroak”.
Amaitzeko, Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Sailak Gasteizko mugikortasun
jasangarriko proiektu handiak finantzatzen jarraituko du 2022an, hots, tranbiaren Salbururako luzapena
(2,2 milioi euro) eta BEA (240.417 euro).
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