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1. MEMORIA

1.1. ERAGILEAK ETA EGUNGO EGOERA

2020ko maiatzean, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen Sailak, Orioko Antilla hondartza egokitzeko
jarduerak azalduko dituen Baloratutako Memoria garatzeko laguntza teknikoko zerbitzuaren enkargua
egin zuen, hondartza horiek, COVID-19ak eragindako egoeraren ondorioz urruntze soziala errespetatzeko
prestatzeko, mugikortasunari eta egonaldiari dagokienez.

EGUNGO-EGOERA:
COVID-19 pandemiak sortutako egungo egoera ikusita, Espainiako Gobernuak, Eusko Jaurlaritzarekin
batera, nahitaez bete beharreko prebentzio-neurri batzuk ezarri ditu, birusarekin kutsatzea eta horren
hedapena saihesteko, arreta berezia jarriz eremu komunetan edo jende asko biltzen den guneetan.
Eremu horien barruan hondartzak eta hareatzak sartzen dira. Hori dela eta, ezarritako araudi berria
betetzeko metodologia bat garatu da, hainbat azpiegitura, seinaletika eta abar ezarri eta gauzatzean
datzana.

1.2. XEDEA

Baloratutako Memoria honen xedea, Orioko Antilla hondartza egokitzeko beharrezkoak diren obren
definizio teknikoa eta ekonomikoa egitea da, COVID-19ak eragindako egoerari aurre egin ahal izateko,
mugikortasunari eta egonaldiari dagokienez, urruntze soziala errespetatuz. Horretarako, hainbat
murrizketa ezarriko dira.
Dokumentu hau garatzeko, Espainiako Gobernuak agindutako prebentzio-neurriei buruzko informazio
publikoa eta CSICen osasun-jarraibideak zein txostenenak hartu dira abiapuntu.

COVID-19 PREBENTZIO-NEURRIAK

•

Eskuak garbitu eta desinfektatzea

•

Etxebizitza berean bizi ez diren pertsonen
arteko banaketa sozialaren distantzia 1,5
eta 2 m artekoa izatea.

•

Pertsonak gurutzatzea saihesten dituzten
oinezkoen ibilbideak ezartzea.

Eskuak garbitzea derrigorrezkoa da
Segurtasun-distantzia mantendu

Ahal den neurrian guztiok erabiltzen ditugun
elementuak ez ukitu. Eskularruak erabili
Nahitaezkoa da maskara erabiltzea segurtasundistantzia mantentzea ezinezkoa denean
Nahitaezkoa da oinezkoen ibilbideak eta
ezarritako eremuen mugak errespetatzea
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1.3. EGUNGO EGOERA

Dokumentu honetan Orioko Antilla hondartzaren azalerari, edukierari, sarbideei eta zerbitzuei buruzko
ezaugarri nagusiak azalduko dira.

Udalerria

ORIO

Hondartza

Antilla

Ezaugarriak

220 metroko luzera
Batez besteko zabalera: 90 metro.
Olatuen arriskupean dago, beraz, olatu handiko hondartzatzat hartzen da.

Hondartzaren tipologia

Hondartza familiarra, kirola egitekoa eta turistikoa

Okupazioa

Ez dago datu ofizialik. Kudeaketa integratuko planean Gurutze Gorriak
emandako datuak eskaintzen dira.
Ekaina
Ertaina – Altua
Uztaila
Oso altua
Abuztua
Oso altua
Iraila
Ertaina – Altua
Neguan: noizbehinkako bainulariak, ibiltariak eta maskotak dituzten
pertsonak soilik erabiltzen dute.
Sei sarrera ditu, horietatik hiru eskailerak dira, veste bat hondartzaren
mendebaldeko ertzean dagoen hareatzaren maila berean dagoen bide bat
da eta gainentzeko biak arrapalak dira. Horietako batek, ez du indarrean
dagoen araudia betetzen, ez neurriengatik, ez baranda eta eskubanda
faltagatik. Hala ere, ondorio praktikoetarako, hondartzara sartzea ez da
batere zaila, ezta mugikortasun urriko pertsonentzat ere
Oria ibaiaren bokalean → hondakinak eta egurra
Olatuak iristen ez diren harea-eremuak zikinkeria handiagoa du.
Aldian-aldian garbitu behar da.
Ez da erabiltzen ekitaldiak egiteko.
Ez ditu hainbeste kirol-instalazio → aldi baterako instalazioak: boleibolsareak. Ekialdeko sarbide-arrapalaren ondoan, surf-ekipoak eta uretako
gainerako kirolentzako ekipamenduak gordetzeko balio duen esparrua
dago. Halaber, sorospen-zerbitzuko aldagelak, garbiketa-zerbitzuko kabina
eta hondartzako erabiltzaileentzako dutxak daude.
Tabernak
Sorospen zerbitzua
Pasealekua
Haurrentzako gunea
Bidegorria
Hirigunearekin lotura duen hiri-trena
Bikaina edo Oso Ona

Mugikortasuna /
Irisgarritasuna

Garbitasuna

Jarduerak
Zerbitzuak /
ekipamenduak

Ingurunea

Bainatzeko eremuaren
kalifikazioa
SAILKAPENA

Hiri-hondartza urbanizatua
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Hiri-hondartza urbanizatuek honako ezaugarriak dituzte:

a)

Orografia laua, oro har irisgarritasun unibertsalarekin (mugikortasun urriko pertsonentzat)

b) Urbanizatutako sarbideak
c)

Zerbitzuak: soroslea, osasun-kontrola, hurbileko aparkalekua.

d) Ekipamendua: dutxak, oinak garbitzeko iturriak, bizikleta aparkalekuak,…
e)
f)
g)
h)
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1.4. PROPOSATUTAKO JARDUKETAK

Baloratutako Memoria honetan islatzen den proposamena honako jarduketa hauetan oinarritzen da:

1º- EDUKIERA

Urruntze soziala mantentzea, hondartzaren edukiera mugatuz soilik lor daiteke.

Hondartza bakoitzaren edukiera ezartzeko, hondartza zonakatu behar da egoteko eta mugitzeko eremuak
bereiziz. Egoteko eremu bakoitzari edukiera bat ezarri behar zaio, erabiltzaile bakoitzari dagokion lurazalera baten arabera. Gipuzkoako Foru Aldundiaren gomendioetan oinarrituz, gomendatutako edukieraratioa 8 m2/pertsona bakoitzeko da. Datu horretatik abiatuta, eta itsasgoraren lerroko hondar
lehorraren azaleraren arabera (egoerarik okerrena), baimendutako gehieneko edukiera kalkulatuko da.

Edukiera Mugatzea:
Behin hondartza bakoitzeko edukiera ezarrita, hura kontrolatzeko eta mugatzeko modu bakarra,
sarbideak kontrolatzea da.

Sarbideak kontrolatzeko, horien kopurua mugatzea eta kontrolik gabe sartzea ahalbidetzen duen
hondartzaren perimetroa hesitzea ezinbestekoa da.

Sarbideen kontrola egiten ez bada, gainerako ekintza guztiek ez dute zentzurik; izan ere, hondartzaren
edukiera betetzen den unean, sarrera eragotzi ahal izateko, ezinbestekoa da sarbideen kontrola mugatua
izatea eta erraz sartzeko aukera ematen duten eremuak hesituta edukitzea.

Kasu honetan, kontrolik gabeko eremuetatik pertsonak baimenik gabe sar ez daitezen, inguruko itsas
pasealekuetatik edo bide publikotik sarbide erraza duten hareatzen luzera osoan itxitura perimetral bat
jartzea proposatzen da. Sarbide errazeko eremutzat hartzen dira harearekiko 1,5 m-tik beherako
desnibela duten zonalde guztiak, jauzi egin baitaiteke.
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Itxitura hori honela egingo da:

-

2 m-ko luzera duten hesiak, elkarren segidan jarriak. Horiek honako hauek egiteko erabiliko
dira: deuseztatu nahi diren sarbideak ixteko, sarbideen arteko espazioak ixteko eta, hala
badagokio, zirkulazioaren noranzkoak bereizteko.

Hondartzen itxitura perimetrala burutzeko hesi tipologiaren adibidea

Antilla hondartzaren kasuan, 2 sarrera nagusi ezarriko dira, erantsitako fitxan ikus daitekeen bezala.
Gainerako sarbideak hesitu egingo dira, haietatik ezin sartzeko moduan.

SARBIDEA

IBILBIDEA
Sarrera

eta

irteera

ibilbide

2. SARBIDEA:

partekatu beraren bidez egingo

Hondartzaren

da, sarbide-puntu bera edukiz

Hegomendebaldean

baina

balizamendu

dinamiko

bidez mugatua
Sarrera

eta

irteera

ibilbide

5. SARBIDEA:

partekatu beraren bidez egingo

Hondartzaren

da, sarbide-puntu bera edukiz.

Hegoekialdean

Kosu honetan, sarrera eskailera
bidezkoa da.
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Jarraian, aztertutako hondartzan ezarritako azalera erabilgarriari eta edukierari buruzko datuak erakusten
dituen laburpen taula aurkezten da, itsasgoraren kasuan egoerarik txarrena baita:

GUNEA

AZALERA MINIMOA

EDUKIERA (ITSASGORA)

2

(ITSASGORA) (m )

(pertsona)

1. Gunea

4.460

557

2. Gunea

6.843

856

3. Gunea

5.505

688

GUZTIRA

16.808

2.101

2º- OKUPAZIOARI ETA SARBIDEEN KONTROLARI BURUZKO INFORMAZIO-SISTEMA

AZTI-TECNALIArekin lankidetzan, G.F.A.k, hondartzaren okupazioari buruzko datuak, denbora errealean,
igortzeko gai den tresna informatikoa garatu du. Ondoren, informazio-sistema horren prozedura
azalduko da:

Gipuzkoako Foru Aldundiak badu, gaur egun martxan dagoen bideometria sare bat, Gipuzkoako
hareatza gehienetan instalatutako kameraz osatuta dagoena. Kamera horiek hondartza
bakoitzaren irudiak jasotzen dituzte denbora errealean, ondoren, AZTI-TECNALIAk garatutako
software baten bidez prozesatzeko. Software horrek, pixeletik pixelera horien baitan sortzen
diren kolore-aldaketak identifikatzen ditu, eta informazio horrekin, gai da hondartzan denbora
errealean zenbat pertsona dauden kalkulatzeko zehaztasun handiz.

Ondoren, hareatzaren momentuko azalerari, 8 m2/pertsonako edukiera ratioa aplikatuko zaio,
hondartzan egon daitekeen gehieneko pertsona kopurua zehazteko. Bestalde, hondartzaren
momentuko azalera, hondartza osoaren azalera eta une horretan bertan mareek azalera
horretan duen eraginaren arabera zehaztu daiteke.

Bi datu horiek alderatuz, hau da, G.F.A.ren bideometria-sistemaren bitartez kalkulatutako
okupazio datua, eta denbora errealean kalkulatutako hareatzaren azalera librearen arabera egon
daitezkeen gehieneko pertsonen kopuruarekin alderatuz, hondartza horrek une bakoitzean
duen okupazio-egoera zehaztu daiteke.

Egoera hori kolore kode erraz baten bidez adieraziko da: berdea, horia eta gorria.
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Gainera, informazio horri guztiari mareen eboluzioari buruzko informazio eranzten bazaio eta,
hondartzaren azalera librearen bilakaerari buruzko informazioa gehitzen bazaio, hondartzaren
okupazio-joerak zehaztu eta jakinarazi ahal izango zaizkie herritarrei, eta, horrela, hareatzaren
erabilera eta gozamena planifikatu ahal izateko beharrezko informazioa eman ahal izango zaio
biztanleriari.
Aurreko guztia garatzearen emaitza NIK HORDANTZAK tresna informatikoaren (website eta app bi
bertsioetan) bilakaeran eta garapenean islatu da. Tresna informatiko horrek Gipuzkoako hondartzetako
% 100en okupazio-egoerari buruzko informazio-sistema eskaniko die herritarrei (denbora errealean eta
joeraren kalkuluarekin), ingurune grafiko erraz, intuitibo eta erabilerraz baten bidez, gure hondartzen
gozamenerako jardunaldi bat planifikatu ahal izateko informazio zehatz eta garrantzitsuenarekin.
Horrez gain, AZTI-TECNALIAk erakundeek soilik erabiltzeko alerta eta alarma-sistema bat garatu du.
Sistema horren bidez, NIK HORDANTZAK lortutako informaziotik abiatuta, alerta eta alarma abisuak (kode
hori eta gorriei dagozkienak) igorriko zaizkie dagozkien udal-agintariei, bere aginpideen barruan,
egokitzat jotzen dituzten kontrol neurriak har ditzaten.
Tresna informatiko horrekin eta izango duen alerta-sistemarekin, udalerri bakoitzak bere hareatzetarako
sarbideak kontrolatzeko neurriak zehaztu ahal izango ditu, kasu konkretu bakoitzeko kasuistika
desberdinak kontuan hartuz.
Gipuzkoako Foru Aldundiak hondartzetarako sarbideen kontrolari buruz egindako gomendioak jarraian
laburbiltzen dira:
-

G.F.A. tokian tokiko korporazioei sarbideen kontrola egitea gomendatzearen aldekoa da,
merkatuan dagoen edozein sistemaren bidez (langile kontrolatzaileak edukitzea, kamera bidezko
zenbaketa-sistema, drona, etab.).

-

NIK HORDANTZAK tresna ez da sarbideak kontrolatzeko sistematzat hartu behar; izan ere, izenak
berak dioen bezala, informazio-sistema bat baino ez da, alerta eta alarma sistemarekin batera,
udalerriei hondartzen eta hareatzen kudeaketa integralean laguntzea helburu duena.

-

Sistema presentziala aukeratuz gero, sarbide bakoitzean egon beharreko langilea
(kontrolatzailea) kokatzeko karpak instalatzea gomendatzen da, egoteko eta lan egiteko
gutxieneko ekipamenduarekin (mahaia eta aulkia). Horrez gain eskuak garbitzeko set bat jar
daiteke gel hidroalkoholikoarekin, etab.
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3º- HONDARTZA BARRUKO MUGIKORTASUNA

sarbide bakoitzetik 4 metroko zabalera duten korridoreak ezarriko dira itsas ertzarekiko
perpendikularrean doazenak, horrela, hareatzaren barruan, sarrera eta irteera ibilbide nagusi batzuk
sortuz. Ibilbide nagusi horiek, banderinez osatutako balizamendu dinamikoaren bidez balizatuko dira.
Balizamendu dinamiko horren luzera marearen egoeraren eta, ondorioz, itsasertzetik paseatzeko
gunearen egoeraren araberakoa izango da

Itsasertzetik paseatzeko zonalde horrek 4 metroko zabalera izango du.
Horrela, ertzetik paseatzen ari diren pertsonen eta bainularien arteko
gurutzaketa urruntasunez egin ahal izango da, eta beti ere herritarren
erantzukizunpean.

4º- EGOTEKO GUNEAK

Hondartza bakoitzean egoteko gune kopuru desberdinak ezarriko dira. Egoteko eremu horiek, hondartza
beraren mugen zein hareatzaren barruan ezartzen diren ibilbide nagusien mugen bidez sortzen dira.

Hondartzako erabiltzaile guztiek, gutxienez 2 metroko distantzia soziala errespetatu beharko dute
egoteko guneen barnean.

Printzipioz, erabiltzaile bakoitza nahi duen lekuan jar daiteke egonaldi-eremuen barruan, baina
kontrolatzaile batek erabiltzaileak egonaldi eremuetan zehar modu ordenatuan banatzeko aukera azter
liteke, eremu bakoitzaren edukieraren arabera bete arte. Azkeneko metodología hau konplexutasun
handiagokoa da eta langile-kostu handiagoa dakar.
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5º- SEINALIZAZIOA

Panel handiak jartzea proposatzen da, informazioa argi ikusi ahal izateko.

Informazio-kartel orokor bat jarriko da egokitutako sarbide bakoitzean, informazio hau jasoko duena:
- Oinezkoen sarbideak eta ibilbideak
- Ordutegia
- Erabilera-arauak
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6º -GFA-REN INTERAKZIOA:

Gipuzkoako Foru Aldundia, bere eskumenen esparruan eta tokian tokiko korporazioekin lankidetzan
aritzeko, honako jarduera hauek egiten ari da bere hondartzen eta hareatzen kudeaketari dagokionez:

-

Laguntza teknikoko zerbitzua ematea udalerri guztiei, ezarriko diren neurriak zehazteko eta
ezartzeko.

-

Egun dagoen bideometria-sarea handitzea, kamera berriak instalatuz.

-

NIK HONDARTZAK deritzon tresna informatikoa (web eta app) garatzea, hondartzen okupazioegoeraren berri emateko, bai eta erabilera instituzionaleko alerta- eta alarma-sistema ere.

-

Dauden paperontzien % 100 egokitzea, pedal bidezko eragingailu batekin.

-

Hondartzak garbitzeko zerbitzua hondartzetara sartzeko eremuetara zabaltzea, puntu horietako
barandak desinfektatuz.

-

Herritarrak komunikatzeko eta sentsibilizatzeko kanpaina diseinatzea eta kartelak ekoiztea eta
megafonia bidezko mezuak bidaltzea.

7º -BESTE JARDUERA BATZUK

Neurriak Ezartzeko Zerbitzu honek, Baloratutako Memoria honen bidez deskribatu direnak
(deskribapenarekin, planoekin eta unitateen balorazioarekin), ez ditu barne hartzen kontrolatzaileen,
koordinatzaileen eta abarren ustiapen-kostuak.

Gainera, ezarritako elementuen garbiketa eta desinfekzioa bezalako beste jarduketa batzuk, ustiapenkostuen barne baloratuko dira.
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2. EZARPENAREN BALORAZIOA

Jarraian, aurrez aipatutako neurriak Orioko Antilla hondartzan ezartzeak eskatzen duen diru estimazioa
zehaztuko da, planoetan planteatutako sektorizazioari dagozkion neurketekin.

Beharrezko azpiegitura ezartzearen kostuaz gain, hondartzaren ustiapenari lotutako beste kostu batzuk
ere kontuan hartu behar dira, hura erabiltzen den aldian. Hemen azaldutako kostua, alderdi horri
dagokionez, hondartzarako sarbidea kontrolatzeaz arduratuko diren langileei dagokiena da. Ez da
kontuan hartuko mantentze-lanetako, garbiketako, segurtasuneko eta zaintzako langileen kostua.

Jarraian, azaldutako ezarpenaren neurketak eta aurrekontua erantsiko dira.
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Un Deskribapena
Un Solycarpa edo antzeko Karpa tolesgarria, 2x2 m ² ko
dimentsiotakoa, pisu arinekoa, lakatutako altzairuzko
egitura eta 30 x 30 mm-ko pieza mugikorrak dituena
eta erabat iragazgaitza den poliesterrezko geruza
bikoitzeko olana duena. Goiko eta alboetako estalkia de
garraiatzeko poltsa, piketak eta sokak barne hartzen
ditu. Zeharkako kostuak eta baliabide laguntzaileak
barne hartzen ditu. Erabat muntatuta.
Un Kontrol-posturako eta langileentzako altzariak eta
gel-banatzaileak, bi mahaiaz eta aulki batez osatuta
m Sarbideen eremua mugatzeko, 1,10x2,00 metroko
hesi sinple bidez, kontrolik gabe sar daitekeen
eremuetan
Un Rugbier edo antzeko banderadun seinaleztapen
zutoina, zilindro formakoa, 2,5 cm-ko diametroduna
eta 1,60 m luzerakoa oinarri malguarekin eta
hareazko lur-eremuetan metro bat hiltzatuta
erabiltzekoa. Zeharkako kostuak eta baliabide
laguntzaileak barne hartzen ditu. Erabat muntatuta
eta jarrita.
Un Pinu zurez egindako hesola torneatua, autoklabean
tratatua, Tanalith E-rekin, 7 cm-ko diametroa eta 230
cm-ko luzera duena, puntaz amaitua eta buruan
margotua, bertikalki harean iltzatzekoa. Honako
hauek barne hartzen ditu: zuinketa eta hesola
iltzatzea.
m 22 mm-ko diametroa duen balizatzeko sokaren
hornidura eta kokapena, sisal naturalekoa eta
egurrezko zutoinaren gainean kokatuta
PA Argolen bidezko urdineria, balizak lotzeko puntarekin
Un Xafla-panel informatiboa, obra modukoa 80x40 mm
ko profilez osatutako oin bikoitzekoa, h = 2 m, eta
1940 x 910 mm-ko kartela duena eta hondartzaren
erabilera-arau orokorren argibideekin, zonaldeen
definizioarekin eta hondartzako zirkulazio-arauekin
Un Itxiera adierazten duen kartelaren hornidura eta
kokapena, hesiari lotuta, serigrafia eta guzti.

Neurketa

Prezioa

Zenbatekoa (€)

2,000

431,51

863,020

2,000

707,31

1.414,620

15,000

18,50

277,500

16,30

815,000

17,93

340,670

3,01
425,00

481,600
425,000

50,000

19,000

160,000
1,000

3,000

1.407,77

4.223,310

4,000

20,40

81,600

AURREKONTUA GUZTIRA ORIO – ANTILLA HONDARTZA:

8.922,320

+
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Ejekuzio Materialaren Aurrekontua
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8.922,32 (€)
Total .........:

8.922,32 (€)

EJEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA: ZORTZI MILA BEDERATZIEHUN ETA HOGEITA ZORTZI EURO ETA
HOGEITA HAMABI ZENTIMO (8.922,32 €)
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Zenbatekoa (€)
8.922,320

Ejekuzio Materialaren Aurrekontua (EMA)

8.922,32

13% de Gastu Orokorrak

1.159,90

6% Benefizio Industriala
Ejekuzio Aurrekontua Kontratatua

535,34
10.617,56

B.E.Z.: 21%
Ejekuzio Aurrekontua Kontratatua (BEZ-arekin)

2.229,69
12.847,25

Azkenik, kantitate honi BEZaren %21a gehituz egin beharrak burutzeko beharrezkoa den aurrekontu
globala izango dugu, HAMABI MILA ZORTZIEHUN ETA BERROGEITA ZAZPI EURO ETA HOGEITA BOST
ZENTIMO (12.847,25 €)
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3. DOKUMENTAZIO GRAFIKOA

Jarraian, dokumentazio grafikoa erantsiko da.

2020ko Ekaina

Alexia Ramos Fernández

Juan Félix Calabuig Salegui

Ing. Ind. Nº. Col.: 5.918.

I.C.C.P. Nº. Col.: 15.304
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BEHERA LERROA

ANTILLA
HONDARTZA

SOROSLE ETA
SURFLARIENTZAKO SARBIDEA

6
4,0

3. GUNEA
5.505 m2

4,00

0

ITSASGORA LERROA

4,00

2. GUNEA
6.843 m2

1

1. GUNEA
4.460 m2

5

4
3
LEGENDA

2

ITXIKO DEN SARBIDEA
IREKITA MANTENDUKO DEN SARBIDEA
HESIEN BIDEZ IXTEKO GUNEA
SOKA ETA ZUREZKO ZUTOIN EZKO ITXITUA
IBILBIDE NAGUSIAK ETA EGONALDI EREMUEN
AURREKALDEA MUGATZEKO BALIZAMENDU
DINAMIKOA
KARPA, ALTZARIAK+DESINFEKZIO PRODUKTUAK
EGONALDIRAKO GUNEA
IBILTZEKO EREMUA (zabalera: 4m)
JARRITA DAGOEN ZUREZKO ZOLADURA
DUNA EREMUA
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1. USTIAPENA

Edukieraren-kontrola eskuz egiten bada, hondartza Koordinatzaile bat egon behar da, aldian-aldian
edukierari buruzko datuak hartu behar dituena. Informazio hori Udalaren webgunean kargatu behar da
eta baita turismo-erakundearenean ere. (Webgunean, hondartza bakoitzeko edukiera totala adieraziko
da, baina ez zonalde bakoitzekoa).
Edukieraren kontrola 2 orduro egitea gomendatzen da. Honako hauek dira ordu egokienak:
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
Hondartzaren edukiera kontrolatzeko, sarbide bakoitzetik sartzen eta irteten diren persona guztiak
zenbatuko dira, eta informazio hori erabiltzaileei helaraziko zaie, hondartzaren okupazio-mailaren
arabera, semaforoen moduko kolore-kode antzeko sistema baten bidez (berdea, horia eta gorria).
Informazio hori 2 orduro eguneratuko da eta herritarrei helaraziko zaie hainbat komunikabideren bidez,
hala nola; hondartzan bertan, triangelu-formako banderatxoen bidez (bainatzeko aukera arautzen duten
banderetatik bereizteko), berde, hori eta gorri kolorekoak edo aurrez aurre ez direnak, Udalaren
webgunearen bidez eta Udalak herriko kaleetan dituen displayen bidez. Udalari dagokio erabiliko diren
komunikabideak aukeratzea.
Honako irizpide hauek ezartzen dira erabiliko den kolore-kodea definitzeko:
-

Hondartzaren edukiera, gehieneko edukieraren % 60 baino txikiagoa bada, berde kolorez
adieraziko da, Udalak ezartzen dituen komunikabideen bidez. Horrek esan nahi du, hondartzak
oraindik erabiltzaile gehiago hartzeko gaitasuna duela.

-

Hondartzaren edukiera gehieneko edukieraren % 60 eta % 80 artekoa bada, hori kolorez
adieraziko da, Udalak ezartzen dituen komunikabideen bidez. Horrek esan nahi du hondartza
bere edukieraren mugara iristen ari dela.

-

Hondartzaren edukiera gehieneko edukieraren % 80tik gorakoa bada, kolore gorriz adieraziko
da, Udalak ezartzen dituen komunikabideen bidez.

Kode gorria hondartzaren gehieneko edukieraren % 80ra aurreratzeak hondartzaren itxieraren
aurreikuspena aurreratzea ahalbidetuko du. Modu honetan, herritarrek informazio hori hondartza guztiz
itxi baino lehen izango dute bertara, beharrik gabe, hurbildu ez daitezen.
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Sarbide bat ixten denean, kontrolatzaileak ez du sarrera hori fisikoki itxiko, baizik eta hesi bat ipiniko du
sarrerako ibilbidean eta horrekin batera edukiera bete dela aderaziko duen kartela jarriko da.
Erabiltzaileen irteera ahalbidetuko da beti.

Sarbide batek bere edukiera osatu duenean, sarbide horren kontrolatzaileak koordinatzaileari jakinarazi
behar dio bere zonaldea bete dela; aldiz, koordinatzaileak kontrolatzaile horri jakinarazi beharko dio
gainerako sarbideetatik zeintzuk duten erabiltzaile gehiago hartzeko gaitasuna, erabiltzaileak oraindik
pertsona gehiago hartzeko ahalmena duten sarbideetara desbideratu ahal izateko.

Sarbide bat itxita egoteak ez du esan nahi hondartza itxita dagoenik, webgunean erakusten den edukiera
hondartzaren guztizko edukiera baita.

Sarbide bat bere edukiera bete duelako ixten denean, kontrolatzaileak erabiltzaileei oraindik irekita
dauden sarbideei buruzko informazioa emango die. Koordinatzaileak, kontrolatzaileari eman beharko
dio informazio hori, eta azken horrek erabiltzaileei.

Hondartza erabat ixten denean, bertara sartzeko zain dauden erabiltzaileei adierazi beharko zaie,
edukiera eguneratzeko hurrengo aldia ezarri arte ez dela berriro irekiko, baldin eta hurrengo kontrolean
ateratzen den edukiera-mailak horretarako aukera ematen badu.

Funtsezkoa da erabiltzaileek unean-unean hondartzaren okupazio egoera webgunean ikusteko aukera
izatea, bertara hurbilduko diren ala ez erabakitzeko.

Bestalde, hondartzaren barruan dauden erabiltzaileek hondartza itxita dagoenean denbora jakin baterako
eta arrazoi justifikaturen batengatik irteteko aukera izan dezaten, nolabaiteko sistema ezarri beharko da.
Dokumentu honetan, gutxi gorabehera ordu erdiko irteera baimentzea proposatzen da. Horretarako,
tiketen bidezko kontrol-sistema ezarriko da, hondartzatik zein ordutan irteten den adieraziko dutenak.
Horrela, kontrolatzaileak erabiltzailea bueltan dagoenean hondartzatik kanpo zenbat denbora egon den
jakin ahal izango du.

Sarbideetan jarriko diren karteletan adierazi beharko da hondartzatik kanpo egon daitekeen denbora
maximoa berriro sartzeko eskubidearekin.
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01_ ANTILLA HONDARTZA
INFORMAZIO OROKORRA:
Sailkapena:

Hiri-hondartza
urbanizatua

Luzeera:

220 m

Batez besteko zabalera:

90 m

COVID-19-rako azalera
erabilgarria:
Lehendik dauden
sarbideak:
Proposatutako sarbideak:

Ibilbide nagusien azalera:
Itsasertzeko korridorearen
azalera:
Egoteko guneen azalera
erabilgarria:

18.477 m2

Edukiera ratioa:
Hondartzaren gehieneko
edukiera:
Zerbitzuak:

6
2

HONDARTZAREN IDENTIFIKAZIOA ETA KOKAPENA:

ANTILLA HONDARTZA

ORIBAZAR HONDARTZA

781 m2
888 m2
16.808 m2
8 m2/pertsona
2.101 pertsona
Komunak / Dutxak
Mug. urriko
pertsonentzako sarbidea

JARDUKETEN DEFINIZIOA:

Alderdi orokorrak:
Kai-muturraren pasealekua harri-lubetaz errematatuta dago, eremuaren arabera altuera aldakorra duena. Soka bidez
lotutako zurezko zutoiak erabiltzea proposatzen da hondartzaren mendebaldeko hegalaren luzera osoa ixteko,
sartzeko erraza den zonaldeetan. Horrez gain, itxitura mota bera jarriko da sarbide gisa erabiliko ez diren dunaazaleren artean dauden korridoreetan.
Itxiko diren sarbideak, pasealekuetan jarritako obra-hesien bidez itxiko dira.
Irekita mantenduko diren sarbideak:
Antillako hondartzak sei sarbide ditu; horietatik bi arrapalen bidez egiten dira, eta gainerakoak eskaileren bidez. 2. eta
5. sarbideak egokitzea proposatzen da.

Jarraian, sarbide bakoitzaren eta egin beharreko jarduketen deskribapen laburra egingo da:
1. SARBIDEA: KAI-MUTURREAN DAUDEN ESKAILERAK

Eskailera

bidezko

sarbidea

da,

eta

hondartza

2. SARBIDEA: MENDEBALDEKO MUTURREAN DAGOEN
ARRAPALA

Hondartzaren

mendebaldeko

muturrean

dagoen

mendebaldetik mugatzen duen kai-muturretik iristen da

sarbidea da, itsas pasealekutik egiten dena. Hareazko

bertara. Sarbide hori ixtea proposatzen da, ohiko

arrapala da, eta egurrezko zoladura du, gurditxoak eta

igarobidetik urrunegi baitago.

gurpil-aulkiak errazago sar daitezen. Sarbide hori irekita
mantentzea proposatzen da, oso zabala delako eta erraz
sar daitekeelako.

3. SARBIDEA: ERDIALDEKO ESKAILERAK

4. SARBIDEA: ERDIALDEKO ESKAILERAK

Hondartzaren erdialdean dagoen eskaile bidezko sarbidea

Aurrekoaren antzeko sarbidea da, baina ekialderago

da, itsas pasealekutik iristen dena. Sarbide hori hesi bidez

dago. Sarbide hori hesi bidez itxiko da.

itxiko da.

5. SARBIDEA: EKIALDEKO MUTURREAN DAGOEN
ESKAILERA

6. SARBIDEA: EKIALDEKO MUTURREAN DAGOEN
ARRAPALA

Hondartzaren ekialdeko muturrean dagoen sarbidea da,

Hondartzaren ekialdenera dagoen sarbidea da, Barreiatua

itsas

izeneko oinezkoentzako bidearen ondoan dagoena.

pasealekutik

sarrera

daukana.

Sarbide

hondartzaren albo batean dagoelako aukeratzen da.

hori

Arrapala bidezkoa da itsas pasealekutik sarrera daukana.
Printzipioz irisgarritasun arauak hobekien betetzen duen
sarbidea izan arren itxi egingo da ohiko igarobidetik
urrunegi baitago. Sorosleak eta surflariak sartzeko soilik
irekiko da.

