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1.1 Aurkezpena 

Dokumentu honek Irisgarritasun Planaren laburpena izateko asmoa du. 

Planaren edukia honako hau da: 

- MEMORIA OROKORRA 

- UDAL ERAIKINAK 

- BIDE PUBLIKOA  

o URBANIZAZIO ELEMENTUAK   

o HIRI-ALTZARIAK  

o LEHENETSITAKO IBILBIDEAK 

- GARRAIOA  

- KOMUNIKAZIOA  

- ETAPA PLAN 

- ERANSKINA: MUGIKORTASUN BERTIKALEKO ELEMENTUEN ANALISIA 

- ERANSKINA: LARRETXO AUZOAREN IRISGARRITASUNA HOBETZEKO 

ANALISIA, AZTERKETA SAKONA ETA PROPOSAMENA   

- ERANSKINA: PARTEHARTZE PROZESUAREN TXOSTENA  

- LABURPEN DOKUMENTUA 

1.2 Metodologia 

Metodologia honetan oinarritu da: 

- Egungo egoeraren analisia (2008eko Irisgarritasun Plana, oinarri 

kartografikoa, udalak emandako informazioa) 

- Aplikazio araudia, bereziki 20/1997 Legea, EAEko 68/2000 Dekretua, VIV/ 

561/2010 Agindua eta Eraikuntzako Kode Teknikoa 

- IGSn lehenengo analisia hurrengoarekin lotutako arazoak antzemateko : 

kaleen aldapak eta eskailera eta arrapalen kokapena 

- Fitxen diseinua: hiri-altzariak, urbanizazio elementuak, mobiliario urbano, 

garraioa eta eraikinak. Ezarritako araudi desberdin bakoitzaren 

eskakizunak, aztertuko den elementu bakoitzean betetzen diren 

egiaztatzeko. 

- Eremu-lana. Geolokalizazioa , neurketak eta erreportaje grafikoa 

- Aurrekontuaren kalkulua 

- Lehenespena eta Etapa Plan 

1.3 Azterlanaren xedea eta jarduera eremua 

Udal eraikinak 

Jarraian, titularra udala duten eraikinen zerrenda zehaztuko da; Udalak eman 

dio zerrenda Plan hau idatzi behar duen taldeari. 

UE1  Udaletxea  

UE2  Alondegia  

UE3  Foronda  

UE4  Udaltzaingoa  

UE5  Algorri Interpretazio zentroa  

UE6  Ubillos Jauregia  
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UE7  Hilerriak (Arritokieta)  

UE8  Hilerriak (Artadi)  

UE9  Hilerriak (Oikia)  

UE10  Haurreskola Arrangoleta  

UE11  Oikiako Eskola Berria  

UE12  Aitzuri frontoia  

UE13  IES Zumaia BHI  

UE14  Kiroldegia  

UE15  Itsas kiroldegia/Ludoteka  

UE16  Aita Mari Zinea  

UE17  Bake Epaitegia  

UE18  Turismo Bulegoa  

UE19  San Telmo ermita  

UE20  Kofradia  

UE21  Surfeko lokala   

UE22  Udal Azoka  

UE23  Oikiako frontoia  

UE24  Aita Mari Herri Eskola  

UE25  Itzurun hondartzako instalazioak  

UE26  Santiago hondartzako instalazioak 

UE27  Branka  

UE28  Gaztetxoko  

UE29  Pantalana  

Titularra udala duten eraikinak aztertu direnean, dibertsitate funtzionala duten 

pertsonek eraikin horietan ibili behar dutenean aurki ditzaketen arazoak 

identifikatzen saiatu da, baita konponbideak proposatzen eta konponbide 

horiek ekonomikoki kuantifikatzen ere.  

Bide publikoa 

Udalerriko hiri-esparruaren barruko kale guztiak aztertu dira; kanpoan utzi 

ditugu, aldiz, industrialdeak, hiri-lurzoruak kohesioa galtzen duen tokiak 

(baserrietako bideak eta abar) eta urbanizatu gabeko tokiak. 

Hirigintzako elementuei dagokienez, espazio publikoan daudenak baino ez dira 

aztertu, betiere katastroan dagoen informazioari jarraikiz.  

Espazio publikoa aztertu denean, dibertsitate funtzionala duten pertsonek 

espazio horretan ibili behar dutenean aurki ditzaketen arazoak identifikatzen 

saiatu dira, baita konponbideak proposatzen eta konponbide horiek 

ekonomikoki kuantifikatzen ere.  

Azterketa horretan honako alderdi hauei erreparatu zaie: 

• Hirigintzako elementuak (eskailerak, arrapalak, igogailuak, komun 

publikoak eta oinezkoentzako pasaguneak) 

• Hiri altzariak (bankuak, txorkoak, zaborrontziak, bolardoak, jardinerak, 

iturriak, ur harguneak-hidranteak, edukiontziak, telefonoak eta 

gutunontziak) 

• Espazio publiko eta oinezkoen ibilbide nagusiak 
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Garraioa 

Udalerriko hiri-esparruaren barruko kale guztiak aztertu dira; kanpoan utzi 

ditugu, aldiz, industrialdeak, hiri-lurzoruak kohesioa galtzen duen tokiak 

(baserrietako bideak eta abar) eta urbanizatu gabeko tokiak. 

Mugikortasun urriko pertsonentzat erreserbatzen diren aparkalekuak eta garraio 

erregularreko lineetako autobusen geltokiak aztertu dira. Dibertsitate 

funtzionala duten pertsonek aparkaleku eta geltoki horiek erabili behar 

dituztenean aurki ditzaketen arazoak identifikatzen saiatu da, baita 

konponbideak proposatzen eta konponbide horiek ekonomikoki kuantifikatzen 

ere.   

Komunikazioa 

Komunikazioaren atala dokumentu osoan landu da zeharka; hortaz, 

eraikinetan, espazio publikoan eta garraioan egindako azterketa aipatzen da 

atal horretan. 

1.4 Gaur egungo egoeraren analisia eta esku-hartzeko proposamenak 

1.4.1 Bide publikoa 

Zumaian, itsasadarraren ekialdean garatutako eraikinak, lur-eremu lauagoen 

gainean oinarritzen dira; itsasadarraren mendebaldean, ordea, mendi-hegal 

batean eraiki zen erdigunearen zatirik zaharrena. Horregatik, eta batez ere, 

itsasdarrari perpendikularrean dauden tarteetan, kaleek aldapa handiko 

maldak dauzkate, eta zati batzuetan, %12ko aldapa gainditzen dute. Horren 

topografia zorrotza edukita, komunikazio bertikalerako elementuek garrantzi 

berezia daukate irisgarritasuna balioesteko orduan. 

Oro har, hauek dira irisgarritasunarekin lotutako arazo nagusiak: 

• Espaloiak estuak dira 

• Aldapa handiko kaleak 

• Ibilbideetan eskailerak daude 

• Oinezkoentzako pasaguneak ez dira irisgarriak 

• Hiri-altzariak ez dira egokiak edo egoera txarrean daude 

• Hiri-altzariek espaloiak estutzen dituzte 

Kota eta sestra-kurben bidez, plano bat sortu dezakegu kaleen malda ikusi ahal 

izateko. Datu horiek analizatzeko, kaleen ardatzak  adierazi  egin dira daukaten 

batezbesteko maldari kolore bat esleituz, honako tarte hauen arabera:    

• %6 baino malda txikiagoa: marra berdea.  

• %6 eta %10 bitarteko malda: marra laranja.  

• %10 baino malda handiagoa: marra gorria.  
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Kaleen aldapak. Iturria: Propioa 

Ikusi daitekeenez, malda handiena duten kaleak Urolaren mendebaldean 

kokatzen dira, eta herrialdearen zerbitzu ugari bertan daude, bizitegi-gune 

ugariz gain.   

Hortaz, irisgarritasunaren ikuspuntutik, Zumaiako herri-erdigunearen espazio 

publikoaren analisia eginez gero, garrantzi berezia daukate mugikortasun 

urbano bertikaleko elementuek, udalerriaren topografiak ezaugarri zorrotz eta 



ZUMAIAKO IRISGARRITASUN PLANA. LABURPEN DOKUMENTUA      8 
 

 

 

 
 

aldaezinak baitauzka; hala ere, aldi berean, izaera indartsua eta edertasuna 

ematen diote inguruari.   

1.4.2 Urbanizazio elementuak 

ESKAILERAK ETA ARRAPALAK 

Aztertu diren eskailera askok ez dituzte betetzen araudian zehaztutako neurriak 

zabalerari eta mailagainaren eta kontramailaren tamainari dagokienez. Aztertu 

diren eskailera ia guztietan, eskubandak ez ziren egokituak, eskaileretara 

hurbiltzen ari garela adierazten duen ukimen bidezko seinalerik ez zegoen, ezta  

eskailera-mailaren ertzean seinaleztapen marrarik ere. 

Arrapalak, oro har, eskailerak baino berriagoak dira, beraz, gehiago egokitzen 

dira araudiak zehaztutako neurrietara. Dena den, arrapala gehienek ere ez 

dute egokitutako eskubandarik, ezta arrapalara hurbiltzen ari garela adierazten 

duen ukimen bidezko seinalerik ere. 

Ez da arrapalarik edo eskailerarik guztiz berregitea proposatzen, seinaleztapena 

eta eskubanda/eskudeletan hobekuntzak egitea baizik. Lehentasuna dute: 

• ibilbide nagusietan daudenak edo zerbitzuetara sarbidea direnak 

• espazio publikoetara sarbidea ematen dutenak 

• maila desberdintasuna ekiditeko alternatibarik ez dutenak 

IGOGAILUAK 

Herrian bost hiri-igogailu ditugu:  

• IG1. Alondegia auzoko igogailua, Erribera eta Mari kaleak lotzen 

dituena. 

Interesgarria da lotura mekaniko hau edukitzea, eskailera-atal luzeak 

ekiditen baititu eta hornidura erlijiosoarekin eta bizitegi-gune trinko 

batekin elkartzen baita. Haatik, Mari eta Harategiko kaleek malda 

handiak dauzkate ibilbide osoan zehar, eta horren eraginez, 

irisgarritasunaren hobekuntza, neurri batean, mugatuta dago.   

• IG2. Ardantzanbideko igogailua, alde zaharrarekin lotzen dena   

Igogailu horrek dakarren irisgarritasun hobekuntza oztopatuta dago, 

ordea, goialdeko irteeran dauden bideek irisgarriak ez diren maila 

desberdintasunak dauzkatelako.    

• IG3. San Jose kaleko igogailua, Eusebio Gurrutxaga plaza, San Jose 

kalea eta San Juan Egoitza lotzen dituena   

Igogailu honek irisgarritasun hobekuntza garrantzitsua dakar 

zonaldearentzat, izan ere, lotzen dituen aldapa txikiko bideen bidez, 

ibilaldi luzeak egiteko aukera ematen du eta lotura irisgarriak 

eskaintzen ditu bizitegi-gune osoarentzat, helduentzako egoitza bat 

barne.   

• IG4. Jadarre auzoko igogailua   

Jadarre auzoa Zumaiako erdigunearekin era irisgarrian lotzen du 

oinezkoentzat eta txirrindularientzat. 
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• IG 5. Igogailua Torreberrin, Eusebio Gurrutxaga Plaza eta Odieta kalea 

lotzen dituena. 

Erdigunea Foronda eraikuntzarekin lotzen ere laguntzen du. 

 

 
Igogailuen kokapena.  Iturria: propioa   

Tamaina egokia dute, baina hobekuntza txikiren bat edo beste egin beharko 

litzateke. Hauteman ditugun gabezia garrantzitsuenak komunikazioarekin lotuta 

daude, hala nola NII-aren seinalerik ez izatea, ezta sarbideetan ehundura eta 

kolore kontrastatuko seinaleztapen-marrak ere. 

Guztietan, garrantzi txikiko hobekuntzak proposatu dira. 

Gainera, mugikortasun bertikaleko elementu (MUBE) berrien analisia eta 

proposamena egin da. 

IDENTIFIKAZIOA BEHEKOA GOIKOA MAILA  

DESBERDINTASUNA 

KOKAPENA €/m (*) ZENBATEKOA 
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1_Flysch Hotela San Telmo 

(Ardantzanbide)  

San Telmo 

(Larretxo)  

19 m Kanpoaldea 34.353 652.707 € 

2_ Itzurun 

Zuhaizbidea  

Itzurun 

Zuhaizbidea  

Juan 

Belmonte 

kalea 

 9 m Kanpoaldea 34.353 

 

309.117 € 

3_Plaza 

Ondartxo  

Ondartxo plaza San Telmo 

kalea 

 5 m Kanpoaldea 34.353 171.765 € 

4_Convento San Jose kalea Arritokieta 

kalea 

 6 m Kanpoaldea 34.353 206.118 € 

5_Erribera  Erribera kaela San Jose 

kalea 

 11 m Kanpoaldea 34.353 377.883 € 

(*)13 pertsonarentzako gaitasuna duen igogailu bertikal baten batezbesteko prezioa 

 

Larretxo auzorako MUBE proposamenak 
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MUBE proposamena komentuan 

 

 

MUBE proposamena Erribera kalean 

Larretxo auzoko parte-hartze bileran, igogailu eskatuenak Itzurun 

Zuhaizbideakoa (2) eta Ondartxo Plazakoa (3) izan ziren. 

Beste bi igogailuen artean, Erribera kalerako proposatutakoa interesgarriagoa 

da, Zumaiako behealdea erdigunearekin lotzen laguntzen baitu. 

KOMUN PUBLIKOAK 

Sei komun publiko aztertu dira: 

• BP1. Ignacio Zuloaga plaza 

• BP 2. Aita Mari Herri Eskola 

• BP 3. Mendaro Marinela 

• BP 4. Amaia plaza 

• BP 5. Julio Beobide 

• BP 6. Artadi 

Ignacio Zuloaga plazako komunen barrualdea guztiz birkokatu behar da. Aita 

Mari Herri Eskolaren ondoan eta Artadin daudenak dira modernoenak eta 

irisgarrienak. Hobekuntzak proposatzen dira seinaleztapenean, alarma baten 

instalazioan, ateen tamainan, osasun-tresnetan eta sostengu barretan.   

Gainera, parte-hartze prozesuan, Larretxo auzoan komun publiko berri bat 

jartzeko beharra antzeman da. Espazio publiko zentralaren berurbanizaziorako 

proposamenean gehitu ahalko litzateke. 

PASAGUNEAK 
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Pasagune gehienetan, seinale horizontalak egoera txarrean daude eta askok 

ez dute seinale bertikalik; beraz, gidariek ez dute ongi ikusten pasagune 

dagoenik. 

Gainera, auzo berrietan izan ezik, pasagunearen ardatzean ez dute 

seinaleztapen marrarik. Oro har, igarobideen perimetroan ez dago ukimenaren 

bidez ohartarazteko zoladurarik ere.  

Pasaguneetan, kontsideratu diren alderdi larrienak ikertutakoen artean, 

hurrengoak izan dira:  

• Ibirik gabeko eta pasagune goratu gabeko pasagunea izatea eta 

galtzada eta espaloia maila berean ez edukitzea, hauek baitira 

irisgarritasunaren ikuspuntutik aurki daitekeen arazorik larriena 

oinezkoentzako pasagune batean.  

1.4.2.1 Hiri-altzariak 

Zumaian dauden hiri altzari gehienak ez dira irisgarriak. Hala ere, dokumentu 

honen arabera  lehentasuna ez da elementu horiek aldatzea. 

BANKUAK 

Udalerrian 44 banku mota daude. Esan dezakegu ia denek ez dutela betetzen 

irisgarritasunari buruz araudian zehazten diren irizpideetakoren bat, 

eserlekuaren altuerako eta zabalerako neurriei dagokienez, bizkarraldearen 

altuerako neurriei, beso-euskarriei eta hegalei dagokienez. Altuera txikiegia 

duten eserlekuen arazoa areagotu egiten da beso-euskarririk gabeko bankuen 

kasuan. 

Kontuan hartu behar da identifikatutako eserleku tipologia guztietatik, batek 

ere ez ez duela 40 cm-tik beherako jarlekurik. 

Tipologia irisgarria duten eserlekuak birkokatu ahalko lirateke, udalerrian zehar 

hobeto banatuta egoteko edo zerbitzu erabilienetatik hurbil kokatzeko. 

TXORKOAK 

9 txorko mota identifikatu dira herrian. Udalerrian, gehien erabilitako tipologiak 

estalkirik gabeko txorkoak dira, lurra agerian utzirik eta, ondorioz, erraz 

desitxuratu daitezke.  

Txorkoen irizpideen artean garrantzitsuena estalkia izatea kontsideratu da, 

estropezuak ekidin nahian. 

ZABORRONTZIAK 

Herrian erabiltzen diren zaborrontzi mota guztietatik, bakarra da irisgarritasunari 

buruzko araudia betetzen ez duena. 

Zaborrontzien gabeziarik larriena, edukiontzietan bezalaxe, ahoaren altuera 

araudiak ezarritako neurriarekin ez betetzea da. 

Hormara itsatsitako paperontzien kasuan, altuera irisgarrian birjartzea 

gomendatzen da. Irisgarriak ez diren paperontziak lehenestea proposatzen da, 

lurrera itsatsiz. 



ZUMAIAKO IRISGARRITASUN PLANA. LABURPEN DOKUMENTUA      13 
 

 

 

 
 

BOLARDOAK 

Mutiloiei dagokienez, araudiaren arabera 75 zm-tik 90 zm-ra bitarteko altuera 

izan behar dute eta gehienek betetzen dute eskakizun hori, baina batzuk ez 

dira iristen gutxieneko diametroa izatera (10 zm). Ia guztiak biribil formakoak eta 

ertz gabeak dira. Oro har, kokatuta dauden zoladurarekin kontrastea egiten 

dute. 

Oro har, mutiloiak behar bezala kokatuta daude; kasu gehienetan lerrokatuta 

egoten dira, autoak espaloi gainean ez aparkatzeko eta oinezkoentzako 

espazioetan ez sartzeko. 

Altuera txikiagoko tipologiak lehenestea proposatzen da, zailagoa baita horiek 

detektatzea. 

JARDINERAK 

7 jardinera mota identifikatu dira. Jardinera guztiak irisgarritzat jotzen dira. 

ITURRIAK 

17 iturri mota identifikatu dira; horietako askok ez dute betetzen irisgarritasunari 

buruzko araudia, iturria pizteko gailua 90 zm baino gehiagoko altueran 

dutelako. Gainera, beste arazo batzuk ere hauteman dira: saretetako zuloak 

handiegiak izatea. 

Kokapenari dagokionez, zenbait iturri zokaloen gainean kokatuta daude eta, 

beraz, gurpil-aulkian ibili behar dutenek ezin izaten dute iturrira hurbildu, beraz, 

elementua bere baitan irisgarria izan edo ez, elementuaren ingurunea ez da 

irisgarria.  Iturrietako batzuk antzinakoak dira eta mantendu egin behar dira 

haien balio estetikoagatik, baina horien inguruan, modelo irisgarri bat jarriko 

da. 

UR HARGUNEAK-HIDRANTEAK 

Zumaian , ureztatze-ahoek araudia betetzen dutela kontsideratzen da.   

EDUKIONTZIAK 

Honako edukiontzi mota hauek identifikatu ditugu: 

• ED1. Beira edukiontzia 

• ED2. Edukiontzi horia, urdina, verdea 

• ED3. Pilentzako edukiontzia 

• ED4. Ehunkien edukiontzia 

• ED5. Olio edukiontzia 

• ED6. Beira edukiontzia (baloia) 

• ED7. Edukiontzi horia, urdina, berdea (aurrekoak) 

• ED8. Puntu garbia 

• ED9. Konpost-ontziak. Eremu berdeetan kokatuak, ez dira irisgarriak 

Elementuaren berezko parametroak soilik aintzat hartuta, aztertu diren mota 

guztien artetik irisgarritasunari buruzko araudia baino ez dute betetzen, 

konpostagailuak.   
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Oro har, edukiontzi mota guztiak galtzadan daudenez, mugikortasun urriko 

pertsonek zailtasunak izaten dituzte espaloitik edukiontzira iristeko; bestela, 

espaloian egoten dira eta oinezkoen ibilbidea eragozten dute.  

Konpostagailuari dagokionez, elementua bera irisgarria den arren (10 zm baino 

txikiagoko hegalak eta zuloa gehienez 90 zm-ko altueran), berdeguneetan 

kokatuta egoten dira, saretaz osatutako zoladurarekin, belar eta guzti; beraz, 

gurpil-aulkian ibili behar dutenek ezin dituzte erabili. 

GUTUNONTZIAK 

Gutunontziei dagokienez, bi mota identifikatu dira:  

• GT1. Horman itsatsitako postontzia, altuegi kokatua 

• GT2. Oinarri bertikala duen postontzia , sarbidea altuegi kokatuta dago. 

TELEFONOAK 

Telefono publikoen hainbat mota identifikatu dira baina batek berak ere ez du 

betetzen irisgarritasunari buruzko araudia dialaren, dirua sartzeko zuloaren eta 

gauzak uzteko apaltxoaren altuerari dagokionez. Kabina horietako bat ez da 

irisgarria. 

Parte-hartze prozesua: hiri-altzariei dagokienez, bankuetan, edukiontzietan eta 

iturrietan aurkitzen dituzte parte-hartzaileek diseinu-arazo handienak. 

1.4.2.2 Ibilbide nagusiak 

8 ibilbide nagusi trazatu dira: 

• 1 IBILBIDEA: NARRONDOREN ETA UROLAREN ITSASADARRAREN EKIALDEKO 

ERTZA   

• 2 IBILBIDEA: NARRONDOREN ETA UROLAREN ITSASADARRAREN 

MENDEBALDEKO ERTZA   

• 3 IBILBIDEA: AITA MARI   

• 4 IBILBIDEA: GERNIKA IBILBIDEA-SANTIAGO HONDARTZA    

• 5 IBILBIDEA: AMAIA PLAZA-ITZURUN HONDARTZA    

• 6 IBILBIDEA: SAN TELMO ERMITA    

• 7 IBILBIDEA: ALDE ZAHARRA     

• 8 IBILBIDEA: PATXITA ETXEZARRETA-ESTAZIOA   

Udalerriko ibilbide nagusiak identifikatu eta aztertu dira. Ibilbide bakoitzean 

ageri diren elementuak seinaleztatu dira eta mugikortasuna eta irisgarritasuna 

hobetzeko proposamen orokorrak egin dira.
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1.4.3 Udal eraikinak 

Eraikin bakoitzaren barruan, lau atal ezberdinetan banatu da azterketa: 

A. Eraikinaren barrualderako sarbidea 

B. Barne komunikazioak 

C. Dependentziak 

D. Higiene zerbitzuak 

Orokorrean, eraikinetarako sarbideek ez dute maila desberdintasunik. 

Barneko komunikazioei dagokienez, oro har, eskaileretako seinaleztapenean  

hobekuntza-lanak egin behar dira, eta eskudel eta eskubandak egokitu behar 

dira.  

Solairu bat baino gehiagoko eraikin gehienek igogailua dute, tamainaz 

nahikoa, eta hobekuntza txikiak eginez gero erabat egokituta gera daitezke.  

Eraikinetako erabilera publikoko dependentziak aztertu ditugu.  Kontuan hartu 

behar da arreta mostradoreetako batzuk ez daudela gurpil-aulkia darabilten 

pertsonentzako zonalde baxuago batekin egokituta. 

Higieneko zerbitzuei dagokienez, eraikin askotan komunek egokituak izateko 

tamaina dute, baina tresna sanitarioak ez dira egokiak neurrien aldetik, eta 

hainbat elementu falta dira, hala nola eusteko barrak. Erabilera publikoko 

komunetan, ez da ohikoa komunaren alde bietan transferentziako guneak 

aurkitzea, araudiak eskatzen duenari jarraikiz. 

Oro har, seinaleztapenarekin lotutako arazoak hauteman dira eraikinetan. 

Esku-hartze proposamenetan honako alderdi hauei erreparatzen zaie: 

A. Eraikinaren barrualderako sarbidea 

Funtsezkotzat jotzen da udal eraikinetan barrualderako sarbide  

 unibertsala bermatzea. 

- Isolatutako eskailera-mailak ezabatzea 

- Sartzeko eskaileretan eta arrapaletan irisgarritasun baldintzak 

hobetzea: aldapak eta eskailera-buruak, eskubandak, 

seinaleztapena  

- Seinaleztapena hobetzea: eraikinaren erabileraren berri emateko 

kartelak eta sarrera irisgarriak identifikatzea 

- Ateak: zabalera nahikoa ez dutenen ordezkapena, 

seinaleztapen-marrak,  

- Dei-sistemak altuera irisgarrian jartzea  

B. Barne komunikazioak 

- Egokitutako eskailerak eta arrapalak eraikitzea 

- Eskailerak eta arrapalak hobetzea: eskubandak egokitzea, 

ukimenaren bidez ohartarazteko marrak, eskailera-mailetan 

bozela kentzea 

- Egokitutako igogailua jartzea  
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- Igogailuak hobetzea: eskubanda egokitua jartzea, 

Irisgarritasunaren Nazioarteko Sinboloarekin (INS) markatzea, soinu 

eta argi bidezko seinaleak jartzea, solairuko ateetan, 

sakagailuetan eta ukimen bidezko segurtasun sistema  

C. Dependentziak 

- Jendeari arreta emateko tokietan egokitutako informazio-

mahaiak jartzea 

- Lanpasak lurzoruarekin berdintzea jendeak estropezu egitea 

ekiditeko 

- Entzumen zailtasunak dituzten pertsonentzako begizta magnetiko 

bat jartzea 

D. Servicios Higiénicos 

- Jendeari arreta emateko tokietan egokitutako informazio-

mahaiak jartzea 

- Lanpasak lurzoruarekin berdintzea jendeak estropezu egitea 

ekiditeko  

- Entzumen zailtasunak dituzten pertsonentzako begizta 

magnetiko bat jartzea  

Analisiaren bidez, eraikinetan hiru gabezia nagusi aurkitu dira:   

• Eraikinera sarrera irisgarria ez izatea (eskailera-maila bakanak)  

• Igogailurik ez edukitzea  

• Komun egokiturik ez edukitzea  

Lehenetsitako eraikinak aukeratzeko, honako irizpide hauek izan dira kontuan: 

• Erabilera handieneko eraikinak / Planean lehenetsitako oinezkoentzako 

ibilbideetan kokatutako eraikinak 

• Parte-hartze prozesuan eraikin horrekiko hauteman den interesa 

Gainera, Udalari iritzia eskatu zaio zein eraikin lehenetsi behar den jakiteko. 

Parte-hartze prozesua. Irisgarritasuna hobetzeko premia handiena duten 

eraikinei dagokienez, parte-hartzaile gehienek Urbillos Jauregia eta Foronda 

Jauregia direla adierazi dute. Eraikin horietan irisgarritasun-arazo handienak 

antzeman ziren eremuak barrualderako sarbideak izan ziren. 

1.4.4 Garraioa 

ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK 

Mugikortasun urriko pertsonentzat erreserbatutako aparkaleku horien arazo 

nagusia seinale bertikalik eta ondoko espaloia beheratua ez egotearekin lotuta 

dago.   Dimentsioa, kasu askotan, ez da nahikoa.   Oro har, seinale horizontalak 

izaten dituzte. 

Horretaz gain, mugikortasun urriko pertsonentzat erreserbatutako aparkalekuen 

kokapena ere aztertu dira, betiere ekipamendu eta espazio publiko 

garrantzitsuenei dagokienez. Parte-hartze prozesua ere kontuan hartu da. S 

Plaza berrien kokapena proposatu da, eta bakoitzaren aurrekontua kalkulatu 

da.   
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Irizpide hau betetzen ez duten aparkalekuek kontsideratu dira gabezia larriena 

bezala. 

Gurpil-aulkiaren erabiltzailea erreserbatutako aparkaleku-plazatik 

oinezkoentzako ibilbidera edo espaloira joateko aukera bermatuko da. 

Erabiltzaileentzako arrisku-egoerak saihestuko dira eta erreserba 

oinezkoentzako pasaguneen alboan jartzea sustatuko da.    

AUTOBUS GELTOKIAK  

• Hona hemen hauteman ditugun arazo nagusiak: 

• Geltokiko zutoinak. Ez daukate informazio egokiturik. 

• Markesinak. Eserlekuak ez dira egokituak eta beirateetako seinaleak 

falta dira. 

Parte-hartze prozesua: autobus geralekuetan markesina jartzeko eskaria jaso 

da. 

1.4.5 Komunikazioa 

Eraikinetan, espazio publikoan eta garraioan egindako azterketari 

erreparatuta, Komunikazioaren arloko gabezia ugari hauteman dira. 

Komunikazioa bide publikoan 

• Zenbait kasutan, itsu-makila erabiltzen duten pertsonek nekez 

detektatzeko moduko hegal edo irtenguneak izaten dira hiri altzarietan 

• Eskailera eta arrapaletan ez dago seinaleztapen-marrarik 

• Eskailera-mailaren ertza adierazten duen zerrendarik ez dago 

eskaileretan. 

• Oinezkoen pasabideetan ez dago seinaleztapen-marrarik 

• Igarobideetan ez dago ukimenaren bidez ohartarazteko zoladurarik 

Komunikazioa eraikuntzan 

• Ez dago informazioa emateko kartelik 

• Ez dago sarrera, igogailu edo higiene zerbitzu irisgarrien seinalerik 

• Neurriak eta komuna egokituta dituzten komunetan ez dago soinu bidez 

ohartarazteko sistemarik 

• Beiraztatutako ateetan ez dago seinaleztapen-marrarik  

• Eskailera eta arrapaletan ez dago seinaleztapen-marrarik 

Komunikazioa garraioan 

• Aparkaleku berezietan, irisgarritasunaren nazioarteko sinboloaren seinale 

horizontalak eta bertikalak falta dira 

• Autobus geltokietan zutoinetan informazioa falta da 

• Markesinetan ez dago Braillez idatzitako informaziorik 

• Markesinetako beirateetan ez dago seinaleztapen-marrarik 

Gainera, udalerriko web guneari erantsi ahal zaizkion legeak deskribatu dira, 

eta gomendio orokorrak egin dira honakoari dagokionez:   

• Herritarren arretarako zerbitzuak 
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• Argiztapenari lotutako gomendio orokorrak 

• Adierazleak, errotuluak, piktogramak eta abarri buruzko gomendio 

orokorrak 

Parte-hartze prozesua. Parte-hartzaileen arabera, seinaleztapen-arazo 

handienak espazio publikoan ( % 65) eta garraioan ( % 27) daude. Gainerako % 

8a udal-eraikinei dagokie. 

Udal webguneari dagokionez, hamar partaidetik seik uste dute irisgarria dela. 

1.5 Larretxo auzoaren irisgarritasuna hobetzeko analisia, azterketa 

sakona eta proposamena  

Erantsitako dokumentu batean, auzoak dauzkan irisgarritasun arazoen ikerketa 

sakona egin da. 

LOTURAK 

Larretxo Ardantzabidearekin eskailera oso luze batzuen bidez lotzen da. 

Espaloiak eskasak dira eta, gainera, hiri-altzariek, argiztapenak, 

seinaleztapenek… toki batzuetan estuagoak izatea eragiten dute.Kale 

zabalagoetan, hala nola Hondar-Gain Etxetaldean edo Juan Belmonten, 

espaloiak zabaldu beharko lirateke, zirkulazio-bideak estutuz. Kale 

estuagoetan, plataforma bakarra eraikitzea proposatu daiteke. 

Garajeetara sarbideek ere, toki batzuetan, oinezkoentzako igarobideei zeharka 

aldapa esanguratsuak eragiten dituzte. 

HIRI-ALTZARIAK  

Ibiltzeak esfortzu berezi bat eskatzen du auzo honetan aldapen eraginez, eta 

ondorioz, bereziki garrantzitsua da eserlekuen kokapena. Elementu hauen 

presentzia indartzea proposatzen da, honela, 50 metrorik behin, gutxienez, 

eserleku bat jarriz. Jende gehien dabilen tokietan, hala nola Itzurun 

Zuhaizbidean, hornidura parametro horren gainetik jarri beharko da. 
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Eserlekuak 50 metrorik behin bide bakoitza ardatz hartuta. Iturria: Propioa 

URBANIZAZIO ELEMENTUAK 

Encontramos los mismos problemas que en el resto del municipio: señalización 

y pasamanos en escaleras y rampas y rebajes y señalización en paso de 

peatones. 

GARRAIOA 

Udalerriko beste tokietan dauden arazo berdinak aurkitzen 

ditugu: seinaleztapena, dimentsioa, oinezkoen pasabideengandik  

1.6 Etapa Plan 

Aztertutako 8 ibilbide nagusietako elementuak lehenestea proposatzen da 

(eraikinak, altzariak, urbanizazio elementuak eta garraio elementuak).  

Horretaz gain, Larretxo auzo barruko ekintza eskatuenei lehentasuna ematea 

proposatzen da.  

Ondoren, alde batetik, ibilbide nagusiak egokitzeko gutxi gorabeherako 

aurrekontua azalduko da:   

 

Ondoren, alde batetik, ibilbide nagusiak egokitzeko gutxi gorabeherako 

aurrekontua azalduko da (5 Ibilbidea eta 6 Ibilbidea):  

 

IBILBIDE  ERAIKINAK  HIRI-ALTZARIAK  ELEMENTUAK  GARRAIOA  MUBE  BESTELAKOAK TOTAL 

1          56.185,54   39.520,00          38.385,27           1.037,20           - -                     135.128,02            

2 320.744,59        82.108,96          140.338,93         19.192,65          - -                     562.385,13            

3 77.633,54          58.775,13          101.759,20         3.589,49           - -                     241.757,36            

4 98.413,95          30.621,99          9.906,22             1.949,18           - -                     140.891,35            

5 83.623,45          12.243,07          31.920,25           -                    309.117,00         -                     436.903,77            

6 8.174,12           22.379,23          27.711,16           1.523,80           171.765,00         -                     231.553,30            

7 45.891,72          47.562,20          41.479,20           -                    377.883,00         370.900,00         883.716,12            

8 - 8.157,00            23.215,60           18.431,19          - -                     49.803,79              

TOTAL 690.666,91       301.367,58        414.715,84         45.723,50         858.765,00        370.900,00        2.682.138,83         
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EKINTZA KANTITATEA PREZIOA ZENBATEKOA 

Espaloientzako tratamendu irristagaitza 1.187,00 12,9591 15.382,45 € 

Eserlekuak gehitzea 15,00 878,11 13.171,63 € 

Iturriak gehitzea 4,00 450,03 1.800,12 € 

MUPentzako tokiak gehitzea 2,00 424,9 849,80 € 

Espazio publikoaren urbanizazioa 1.445,00 302,379 436.937,66 € 

Komun publiko berria 1,00 4.700,00 4.700,00 € 

Haur eta gazteentzako jolasak 2,00 10.570,22 21.140,44 € 

San Telmo kaleko igogailua (Obra, 

orubea, beste gastu batzuk) 1,00  257.622,00 257.622,00 €  

TOTALA     751.604,10 € 

Gastu hauen banaketa 4 etapatan egitea proposatzen da:   

FASEA  EKINTZAK/IBILBIDEAK  ZENBATEKOA  

1 FASEA  

LARRETXO EKINTZAK, SAN TELMO KALEKO 

IGOGAILUA, SAN JOSE ZONALDEKO 

URBANIZAZIO 1.035.963,10 € 

2 FASEA  

ITZURUN ZUHAITZBIDEKO IGOGAILUAREN 

PROIEKTUA, 4, 5, 6 ETA 8 IBILBIDEAK   873.763,21 €  

3 FASEA  

ITZURUN ZUHAITZBIDEKO IGOGAILUAREN OBRAK 

ETA BESTE GASTU BATZUK, 1 ETA 2 IBILBIDEAK  992.019,14 €  

4 FASEA  3 ETA 7 IBILBIDEAK  754.573,48 € 

TOTALA     3.656.318,93 € 

Hurrengo faseetan, lehentasunik gabeko elementuak landuko dira:   

OSTEKO FASEAK  

GAINERAKO ERAIKINAK  135.517,72 € 

GAINERAKO  URBANIZAZIO ELEMENTUA 455.168,70 € 

GAINERAKO  GARRAIOA 15.851,94 € 

GAINERAKO  MUBE 206.118,00 € 

TOTALA  606.538,37 € 
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