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EKIALDEBUSEN LINEETAN 
BIZIKLETAK AUTOBUSEAN IGOTZEKO  

BAIMENDUTAKO GELDILEKUAK

DONOSTIA
JAI ALAI .............................................. E01-E02-E05-E09-E20-E26-E27-E71-E72-E75-E77-E79 
    (norabide guztiak)

BARCELONA HIRIB. 28  ................... E03-E04-E07 (norabide guztiak)

LOIOLAKO ERRIBERAK 14-12  ....... E21-E23-E24-E28 (Irun-Hondarribia aldera)

GARBERA  ........................................ E06 (Errenteria aldera)

ERRENTERIA
LARTZABAL  ..................................... E02-E04-E20-E26-E27-E72-E77 (bi norabideetan)

KAPUTXINOAK  ................................ E01-E02-E04-E05-E20-E26-E27-E71-E72-E75-E77
    (bi norabideetan)

PONTIKA  .......................................... E05-E75 (Beraun-Donostia aldera)

SORGINTXULO 11 ............................ E05-E75 (Beraunera igotzeko)

OIARTZUN
MAMUT MERK. GUNEA  .................. E02 -E04 (bi norabideetan)

LANBARREN .................................... E20-E26-E27-E77 (bi norabideetan)

PASAI ANTXO
RENFE  ............................................. E01-E02-E05-E07-E20-E26-E27-E71-E72-E75-E77
    (Donostia-San Pedro aldera)

NAFARROA HIRIB. 24 (ibaia)  ............ E01-E02-E05-E20-E26-E27-E71-E72-E75-E77
    (norabide guztiak)

MOLINAO  ......................................... E03-E04-E07 (Donostia aldera)

PASAI SAN PEDRO
EUSKADI ETORBIDEA 1  ................. E07-E09-E79 (Donostia aldera)

PASAI DONIBANE
LEZO BIDEA (MEIPI)  ....................... E01-E71 (Errenteria-Donostia aldera)

LEZO
KIROLDEGIA  .................................... E01-E71 (bi norabideetan)



IRUN
ELIZATXO HIRIB. 62 (BENTAK)  .................. E26-E27-E77 (Errenteria-Donostia aldera)

ELIZATXO HIRIB. (PORCELANAS)  ...............  E22-E27-E77 (Irun-Hondarribia aldera)

HONDARRIBIA KALEA (PINAR)  .................. E25-E27-E77-E78 (Hondarribia aldera)

TXINGUDI MERK. GUNEA  .......................... E22 (Irun-Hondarribia aldera)

HONDARRIBIA
N-638 (AMUTE)  .............................................  E20-E21-E22-E25-E27-E77-E78
    (Irun-Errenteria-Donostia aldera)

…………………………………………………………………………

• Autobusean, pertsona bat gurpil-aulkian edo haur-kotxe bat egonez gero, 
ezingo da txirrinda arrunt bat sartu. (20. artikulua).

• Autobusean ZUTIK 12 bidaiari edo gutxiago egonez gero, baldintzatua 
egongo da txirrinda arrunt baten sarrera.

• Erdiko atetik sartu eta plataforman kokatuko dira. Ezingo dute  
autobusean doazen bidaiarien mugimendua oztopatu. (20. artikulua).

• Debekatuta dago mikrobus batean sartzea txirrinda arrunt bat, hau da 
E08 linean (Trintxerpe Goia). (20. artikulua).



IRUNGO URBANOA

Bizikleten sarrera-erregimena Irungo hiri barneko garraio publikoan 
honakoa da:

Bizikletak onartuko dira dituzten ezaugarriak kontuan hartuta hala 
ahalbidetzen duten ibilgailuetan, eta linea, geltoki eta ordutegi hauetan, 
baldin eta nahiko espazio fisikoa badago:

• Bizikletak eramatea baimenduta dago hiri-garraioko linea guztietan, 
ordutegi guztietan; hala ere, gidariek, ibilgailuaren okupazioaren ara-
bera, bertan sartzeko mugak jarri ahal izango dizkie bizikletak dara-
matzaten bidaiariei.

• Ez da inolaz ere baimenduko bizikletak eramatea gaueko zerbitzuetan.

• Nolanahi ere, Udalak beretzat gordeko du bizikletak linea jakin batzuetan 
eramatea aldi baterako partzialki edo osorik mugatzeko eskubidea, ekintza 
edo ekitaldi jakin batzuk egiten direnean.

Muga horiek behar den aurrerapenez jakinaraziko zaizkie erabiltzaileei.

ERRENTERIAKO URBANOA

Bizikleten sarrera-erregimena Errenteriako hiri barneko garraio publikoan 
honakoa da:

Bizikletak onartuko dira dituzten ezaugarriak kontuan hartuta hala 
ahalbidetzen duten ibilgailuetan, eta linea, geltoki eta ordutegi hauetan, 
baldin eta nahiko espazio fisikoa badago:

• Bizikletak eramatea baimenduta dago hiri-garraioko linea guztietan, eta 
ordutegi guztietan.

• Nolanahi ere, Udalak beretzat gordeko du bizikletak linea jakin batzuetan 
eramatea aldi baterako partzialki edo osorik mugatzeko eskubidea, ekintza 
edo ekitaldi jakin batzuk egiten direnean.

Muga horiek behar den aurrerapenez jakinaraziko zaizkie erabiltzaileei.


