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1.

OROKORTASUNAK

1.1. ARRAZOIA
Proiektu honen beharra Pasaiako Udalak Azkuene-Goia deritzon eremuan egin beharreko esku
hartzearen definizioaren nondik norakoan dago izan ere bertako magalean modu pribatiboan
dabiltzan herri lurrak baitituzte hainbat bidek zeharkaturik eta landaretza modu desorekatu
batean garatuaz. Ondorioz udalak herri baratzeak egin eta herri bideak egokitzeko proiektua
idaztean erabakia zuen.

1.2. SUSTATZAILEA
Ondorioz proiektu honen sustatzaileak Pasaiako udaleko Hirgintza saila dugu Alkate agindu
bidez. Bere datuak IFK:P200690A, Donibane kalea 19, 20110 Pasaia (Gipuzkoa) Telefono 943
344034.

1.3. EGILEAK
Proiektu hau Izarraitz Bulegoko lan talde teknikoaren emaitza da eta proiektu honetarako
kolaboratzaile gisa ARI arkitektura taldearen elkarlana izan du. Proiektu honen idazkaritza eta
diseinu lanak ondorengo pertsonek gauzatu dituzte:
Lorazain paisaialaria: Iban Simon Iruretagoiena
Ingeniari industriala: Ander Telleria
Nekazal Ingeniari Tekniko eta Paisaialaria: Iker Goikoetxea Arana
Arkitektura: Garbiñe Pedrosa
Arkitektua: Inhar Agirrezabala
Koordinatzailea: Mikel Igarataundi Peñagaricano

1.4. HELBURUAK
Proiektu honen helburua proposaturiko Azkuene-Goia eremuaren balizko ordenazio bat definitu
eta berau aurrera eramateko egikaritza proiektu oso bat marraztea da. Gaur egun ingurune
honen erronka nagusia, erabilera pribatiboa duen udal lur eremu bat bereskuratu eta bide sare
taxutu gabea duen ingurune urbano bat egokitzea dira. Ondorioz proiektu honetan egungo arazo
hauek aukera bilakatu eta ingurune hau herritar guztientzat zabaldu, eremua ezagutarazi

eta erabilera publiko ezberdinetarako egokitzea da, dela baratze eremu publikoak zabaldu,
ibilbide tematikoak sortuz edo eta erabilera ezberdinerako espazioak eraikiz.
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3. PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA

3.1. AURREKARIAK
Indarrean dauden Arau Subsidiarioek, gagozkion eremu horretarako etxebizitza hazkuntza
posible bat aurreikusi zuten, baina proposamen hau ez zen aurrera eraman. Honela, behin
betiko onarpenean eremu hau nagusiki lurzoru urbaniza ezin modura finkatu zen.
2005eko irailean onartutako Pasaiako AASS.en “Villa Ana Mary, Izarra, Salinas, Azkuene Goia
eta Trintxerpe-Goia” eremuen Aldatzeak Trintxerpe Goia 2.12 deitzen den Hirigintza
Jarduerarako Eremua antolatzen du. Lurzoru urbanizagarri bezala sailkatuta eta Hiri Espazio
Libreak eta Dentsitate Txikiko Bizitegirako kalifikazioarekin. Azkuene Goia parkeko espazio
libreko Sistema Orokorra.
Gerora, 2007ko azaroaren 7an, S. 2.12.03-AZKUENE GOIA PARKERAKO PLAN BEREZIA,
ESPAZIO LIBREEN SISTEMA OROKORREKOA delako dokumentua idatzi zen, Pasaiako AASSek
zioten modura, sektorearen ordenaziorako lege, helburu eta babes neurriak markatuz.
Proiektuaren garatzea, dokumentu honek ezartzen dituen neurriak modu zehatzean jarraituz
egin da.
2010ean berriz udalak “Azkuene-Goia parkeko urbanizazio proiektua “ idazteko enkargua eman
zien Jon Begiristanarkitektua eta Lur Paisajistak enpresei zeina arrazoi ezberdinengatik aurrera
eraman ez zen.

3.2. EGUNGO EGOERA
5.2.1. INGURUNEAREN EZAUGARRIAK
Jarduera eremuak 39500m2 inguruko hedadura du orokorrean. Ulia mendiaren magalean
kokatua dago, bertako Mendiola gainaren azpikaldean eta Trintxerpeko herri gunearen
iparraldean kokatua. Ingurune honen hedadura medioa izaera periurbanoko azalera honen
erliebeak tolestura ezberdinak ditu eta nahiz eta orokorrean ekialdera begira dagoen ingurunea
izan eremu batzuek orientazio ezberdina dute.
Esku hartu beharreko eremua mendi magal batean kokatua aurkitzen da gune
urbanoarengoikaldean eta Herri Ametsa ikastola zein La salle ikastetxearen ditu mendebaldean
eta ekialdean berriz Larrabide baserria kokatzen da eta baita izen bereko kalea ere.
Ingurune honetara iritsi ahal izateko bide ezberdinak ditugu, batetik eta gune altuenetik abiatuz
Larrabide kaletik bertatik irits gaitezke ingurune honetara. Bestetik eta bide
naturalenetakoaizanik Mediola bideko bi sarbide ezberdin aurkitzen dira eta azkenik Azkuene
bidetik topa dezakegu eremu honetarako sarbidea.
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5.2.2. EREMUAREN EZAUGARRIAK
Hasierako lanean eginiko analisian argi eta garbi ikusten da eremu honek lotune naturala eskaini
dezakeela Uliako natur gunera bai herritarrei zein kanpotarrei baina baita herritarren aisialdirako
eremu bilakatu daitekeela. Bestetik ingurune honetan azken hamarkadetan zehar norbanakoek
euren erabilera pribaturako sorturiko partzelazio bat nabarmentzen da eta ondorioz eremuaren
zati handi batean urteen poderioz pilaturiko txabola egitura ezberdin eta anitzak aurki daitezke.
Arestian aipatu bezala eremuak ia 4Ha inguruko hedadura du eta honen goialdetik azken
urteetan egokitu den ibilbide zabal (2m inguru eta 390metroko luzera) eta panoramiko bat
aurkitzen da mendebaldeko amaiera puntuan beherantz doazen eskailera batzuekin topo egin
eta Azkuene ingurura jaisten direnak. Bide honetatik gora gutxi gora behera taxutzen ari den
zuhaiztia dugu 1.5Ha-ko azalera hartzen duen baso mixto alegia. Ibilbide honetan zehar bi
zablaune nagusi aurkitzen dira elkarrengandik nahiko ondo aldendurik
Ibilbide nagusi horretatik behera berriz txabola egitura nahasiak eta landaretza oso kaltetu bat
aurkitzen da 1.8Ha-ko zabalera batean. Gune honen erditik berriz (zab.= 1.2m inguru eta 231
metro luze) bide zirrinta gora beratxu bat pasatzen da Larrebidetik abiatzen dena eta
Mendiolako kalearekin konektatzen duena.
Landaretzari dagokionez badira uren kokapen berezitasun edo ikono itxuragatik nabarmentzen
diren espezieak. Bide nagusiaren zabalgune batean Haritz (Quercusrobur) ikusgarri bat dago,
bide honi jarraiki banbu masa ikusgarria dago (Phyllostachysaurea) eta ondorenean hiru pinu
alek (Pinusmaritima) osatzen duten multzo ikonikoa ageri da eremu barruan zehar errepikatzen
direlarik. Bestetik laranjondo garratz (citrus x aurantium) ale deigarria ere bide sare estuenean
ageri da. Bestetik eremuan zehar barreiaturik platanondo (Platanus x hispanica) aleak ageri dira
eta baita beste hainbat haritz ere.
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3.6.

ARAUDI TEKNIKOAREN JUSTIFIKAZIOA

3.4.1. ERAIKUNTZAREN KODE TEKNIKOA
Lehen aipatu den gisan EKTren aplikazioa nahitaezkoa da lizentzia beharrezkoa duten eraikin
publiko eta pribatuen proiektuetan. Esku artean dugun bezalako espazio libre baterako proiektu
batean, ordea, ez dago hain argi zehaztuta beharrezkotasun hori. Dena den, ahal izan den
neurrian, eta proiektuarekin xedearekin bat etorrita, zentzua duten araudiaren atal esanguratsuei
erantzuna eman zaie.

a. Egituren Segurtasuna (EgS oinarrizko dokumentua)
Exekuzio proiektu honetan egingo diren lanetan erresistentzia eta egonkortasuna behar ez den
arriskurik ez sortzeko modukoak izango dira. Helburu horrekin bi elementuren egitura kalkuluak
garatu dira eta horien ezaugarriak planoetan azaldu dira.
Alde batetik, ezpondak egonkortzeko euste lanen kalkulua jasotzen duen agiria gehitu da
eranskinetan: ESTABILIDAD DE LAS LADERAS DEL PARQUE URBANO AZKUENE GOIA EN PASAI
SAN PEDRO dokumentua. Bertan, justifikatu dira euste elementu bizi honen erresistentzia eta
egonkortasuna.
Beste aldetik, eraikiko diren bi etxolek, funtzio publikoa izan arren, entitate gutxiko eraikinak dira.
Kasu honetan, halere, zurezko egituraren kalkulua gehitu da eranskinetan: CÁLCULO DE
ESTRUCTURA DE MADERA PARA LA CUBIERTA DE UNA TXABOLA EN EL PARQUE URBANO
AZKUENE GOIA EN PASAI SAN PEDRO dokumentua. Bi txabolek ezaugarri berdina dituztenez,
justifikazio berak balio du bi kasuetan. Honetaz gain, planotan definitutako beste euste
elementuen ere (zimenduek eta euste hormek), kalkulu bidez justifikatu eta bermatu da dagokin
erresistentzia eta egonkortasuna dutela.

b. Suteetatik babesteko segurtasuna (SS oinarrizko dokumentua)
Egingo diren lanek dituzten ezaugarriak kontuan hartuta oinarrizko dokumentu honetan
zehaztutakoa betetzea ez dela beharrezkoa ulertzen da. Halere, txabolen zurezko egituren
kalkuluan SS6 atala (Egiturak suaren aurka duen erresistentzia) kontuan hartu da, eta dagokion
erabilerari lotuta bermatu da egiturak eutsiko diola bere erresistentzia balioari.

c. Erabileraren segurtasuna eta irisgarritasuna (ESI oinarrizko dokumentua)
Proiektu honen kasuan, bere berezitasunak direla eta, aldiriko parke baten ezaugarriei lotutako
ESI oinarrizko dokumentuaren atalak bakarrik justifikatu dira.

ESI 1 atala. Erortzeko arriskutik babesteko segurtasuna . Lerratzeko arriskua mugatzen
duten zoladurak erabiliko dira parkeko ibi eta egonleku nagusietan. Desnibelen
babeserako, baratze parkearen izaerarekin bat babes-hesiak ez jartzea hobetsi bada
ere, baratze maila ezberdinen eta bideen antolaketan neurriak hartu dira kota
desberdintasunak eta ezponden maldak mugatzeko. Eraikiko den eskaileraren kasuan
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bere zabalera gutxienez 80 cm-koa izatea aurreikusi da; kontramaila, gehienez, 20 cmkoa, eta mailagaina, gutxienez, 22 cm-koa.

ESI 9 atala. Irisgarritasuna. Atal honetan zehaztutako baldintzei erantzuna eman zaie
mugatzaileagoa den 20/1997 Legea (irisgarritasuna) eta 68/2000 Dekretua (hiriinguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen
irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena) justifikatuta.
Dokumentazio hori hurrengo atalean ageri da.

d. Osasungarritasuna (HO oinarrizko dokumentua)
Proiektuaren garapen osoa kanpo espazioetan ematen da. Eraikiko diren bi etxolak ere modu
iraunkorrean kanpoko giroarekin lotura zuzenean daude. Ondorioz, atal hau justifikatzea ez da
beharrezkoa. Ur-hornidura eta urak husteko instalakuntzak dagokion planoetan zehaztuta
daude, beti ere aldiriko parke baten ezaugarriei lotutako baldintza minimoen arabera.
e. Zarataren kontrako babesa (HZ oinarrizko dokumentua)
Proiektuaren garapen osoa kanpo espazioetan ematen da. Eraikiko diren bi etxolak ere modu
iraunkorrean kanpoko giroarekin lotura zuzenean daude. Ondorioz, atal hau justifikatzea ez da
beharrezkoa.

f. Energia aurreztea (HE oinarrizko dokumentua)
Proiektuaren garapen osoa kanpo espazioetan ematen da. Eraikiko diren bi etxolak ere modu
iraunkorrean kanpoko giroarekin lotura zuzenean daude. Ondorioz, atal hau justifikatzea ez da
beharrezkoa.

3.4.3. IRISGARRITASUNA_20/1997 LEGEA eta 68/2000 DEKRETUA
Proiektua malda eta kota ezberdintasun handiko eremu batean kokatzen da. Hau dela eta,
ezinezkoa da parkeko puntu guztietan legeak behartzen duen irisgarritasun maila bermatzea.
Gainera, aldiriko parke bat eta mendiko eremu bat izanik, ez dira beteko eskubandei, arrapalei
eta eskailerei dagozkien eskakizunak; ez dira baratza-parke baten izaerarekin bateragarriak.
Aipatu, 68/2000 Dekretuaren II. eranskinean Hiri-inguruneko Irisgarritasun-baldintza Teknikoak
zehazten direla; proiektu hau ordea, hiri-ingurunetik at aurkitzen den testuinguruan kokatzen da.
Halere, ahal den neurria ibilbide nagusienetan irisgarritasuna bermatu da; ibilbidea guztia
arrapala bidez gauzatu den neurrian, naiz eta puntu batzuetan malda arautua baino handiagoa
izan, parkeko eremu guztietara iristeko aukera ematen da.

II. eranskina (Hiri-inguruneko irisgarritasun-baldintza teknikoak)

3.2.- Oinezkoentzako ibilbideak.
Eraikitako ibilbide nagusi berri guztiek 2m-tako zabalera dute gutxienez, eta igarotzealtuera librea, gutxienez, 2,2 m-koa izango da (zuhaitzen hazkuntzak azken puntu hau
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bermatzeko mantenu lana eska dezake). Luzaerako aldapa %6a baino handiagoa izango
da hasieran aipatu diren ezaugarriengatik, eta zeharkako aldapa %2koa izango da
gehienez.

3.3.- Zoladurak.
Ibilbide eta egoteko gune nagusietako zoladurak, gogorrak, irristagaitzak eta piezen
arteko irtenunerik gabekoak izango dira. Zoladura biguneko eremu bakarra joko gunea
da. Erorketen aurreko eskakizunak bete eta azalerari izaera berezi bat emateko erabiltzen
dira material ezberdinak.
Drainatzeko ubidea ibilbideen albo batean kokatu da eta ez du inolaz ere oinezko ibia
oztopatuko.
3.6.- Parkeak, lorategiak, plazak eta espazio libre publikoak.
Bertan aipatzen diren puntuak beteko dira; kontu berezia eskaini beharko zaio, baita
etorkizuneko mantenu lanetan ere, ondorengo puntu honi: zuhaitz landatuen adarrak edo
enbor okerrak ez dira oinezkoentzako ibilbideetara iritsiko 2,20m-tik beherako altueran.

3.7.- Eskailerak.
Eremu publikoan eraikiko den eskailera bakarrak, bere kokapena dela eta, 1,5m-ko
zabalera izango du; beraz, ez du 3. puntuan eskatzen den 2 m-ko zabalera minimoa
izango. Halere, dekretuak kontramailari eta mailagainari eskatutako dimentsioak eta
baldintzak errespetatuko dira maldak ahalbidetutako neurrian; berdin eskailburuen
kasuan ere.

3.8.- Arrapalak.
Ibilbide nagusian zeharreko arrapala guztien zabalera minimoa 2,00 m-koa da eta
zoladura irristakaitza izango dute. Hainbat puntutan, ordea, gehieneko aldapa
baimendutako %8 baino handiagoa izango da; halere, orubeko kota desberdin guztiak
malda bidez lotu dira. Gehieneko zeharkako aldapa %1,5ekoa izango da.
3.10.- Eskubandak.
Aldirietako baratza-parkearen ezaugarriak kontuan hartuta ez dira eskubandak jarriko.

4. artikulua - Hiri altzariak.
Proiektu honetan iturriak, eserlekuak eta bestelako altzariak aurreikusten dira.
Parkearen ezaugarriak kontuan izanda, ahal den neurrian dekretuaren eskakizunak
betetzen dira, beharrezko diren kopuru eta distantzietan; irisgarritasun-zailtasunak
dituzten pertsonek erabili ahal izateko. Bereziki, duten forma, lekutze eta diseinuari
dagokionean.
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3.2. KONPONBIDEAREN JUSTIFIKAZIOA
3.2.1. SARRERA
Aurre proiektu honetan proposatzen den egituraketak eremua herritar guztientzat zabaltzea du
helburu horretarako degradaturiko eremuak taxutuz eta irisbideak egokituz. Finean esku hartze
honen bidez Baratze Parke bat hedatu nahi da magal honetan bere zentzurik zabalenean, alegia,
Pasaiako herritarrei aisialdi osasuntsu bati begira egokitu ahalko den espazio bat sortzea.
Honetarako proposatzen diren esku hartze nagusiak ondoko hauek lirateke:
EREMUA BERRESKURATU. Lehenen burutu beharreko lanetako bat eremu honetan azken
hamarkadetan norbanakoek euren erabilera pribaturako pilaturiko zabor eta material ezberdinak
bildu eta jasotzea izango litzateke. Jarraian egoera arriskutsuan dauden landareak eraitsi eta
azpitik datorren basoa indartzeko lan selektiboak burutuz. Modu honetara ingurune honen natur
balioa indartu ahalko da lehenik eta behin.
IBILBIDEAK EGITURATU. Burutzea proposatzen den beste lan nagusiena egun dauden ibilbideak
egituratu eta hauen arteko konexioa hobetzea da bai herriko sarbideei dagokienez baina baita
euren artean ere. Ondorioz lehenik eta behin Larrebidetik behera abiatzen den ibilbidea sortzea
aurreikusten da gora doan ibilbide nagusiarekin lotu eta ibilbide zirkularra sortzen hasteko.
Aurrerago etorriko dira Azkuene goia eta Mendiolako sarbideetarako loturak egituratzea.
SARBIDEAK. Burutzea proposatzen den beste lan nagusia hiru sarbide nagusi egituratzean datza
herritarrei zein kanpotarrei ingurune honetan aurki dezaketenaren berri emango diena. Sarbide
bat Larrebidetik izango litzateke, non aparkaleku aukerak dituen eta sarbide gozoagoa
eskaintzen duen. Bestea berriz Mendiolatik abiatuko litzateke historikoki gehien erabiltzen den
bidea izanik. Azkenik Azkuene Goia ingurutik hirugarren sarbide bat egituratuko da aurreko bien
irizpideak jjarraituz. Hirurek panel informatibo eta sarbide egitura berberarekin antolatzea
proposatzen da non bisitariak berdegune peri-urbano baterako sarbidea identifikatzeaz gain
eremu honen antolaketa eta aukeren berri izanog duen.
ERABILERAK DEFINITU.Azkuene-Goia ingurune honetan proposatzen den erabilera nagusia
aisialdi aktiborako ingurune bilakatzean datza. Batetik baratze publiko eremua sortuz, bestetik
pasiorako oinezko bideak egituratuz, jolas guneak sortuz eta informazio guneak zein oinezko
ibilbide ezberdinetarako atea bilakatuz.
LANDAREDIA INDARTU. Esku hartze honen beste lanetako bat ingurune honen natur balioa
berreskuratu eta indartzean datza batetik egun dauden hainbat ale bereizi babestuz eta bestetik
eremuko landaredia indartuz. Honetarako esentzian bi irizpide nagusi markatzen dira, batetik
begetazio potentziala eta apaingarriaren arteko lotura eskeiniko duen zuhaitz egitura bat sortzea
eta bestetik basopeko begetazio potentziala eta landaketa ornamentalak indartzea.
Beste tratamendu berezitu bat izatea aholkatzen dugu aisialdiko baratze eremutan izan ere
hauen erabileragatik eta sortuko diren ezpondengatik landaredia baxua baina aldi berean
egonkortzailea erabiltzea lortu nahi da.
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3.3. DESKRIBAPEN XEHETUA
Proposatzen dugun Azkuene-Goia Baratze Parke honen esku hartze eremu nagusia ibilbide
nagusitik behera abiatuz eta Mendiolako sarbideraino mugatzen dena litzateke. Gainerakoan
esku hartzerik apenas proposatzen dugu ez bada bertako landaredia berreskuratu edo
indartzeari begira. Orotara 2Ha inguruko eremu batez ari gara non lanen esfortzu handiena
eremu honetako zaborrak atera eta baratzeetako eremuak taxutzera bideratzen den. Dena den
esku hartzearen intentsiateta baxuagoa izan arren ere garrantzi berezia izango dute ibilbideak
egituratu, sarrerak indartu eta seinaleztapen lanek ere. Ondorioz proposatzen diren antolaketa
elementu nagusien deskribapen xehatu nagusiak ondoko hauek lirateke:
IBILBIDE NAGUSIA. Ibilbide hau Larrebide kalearen oinezko jarraipena izango litzateke zeinaren
hasiera aurrera begira eraikiko de urbanizazio lanen amaieran hasiko den. Hasiera batean
ibilbide hau egun Mendiolatik datorren bideko eskilara/ranpa egituran behera luzatuko litzateke
baratzetatik pasako den bidearekin konektatuz. Ibilbideak 2.5m-ko zabalera izango luke eta harri
xehe trinkotuzko zoru batez osatua legoke. Aldi berean ibilbide honek areta drenante bat
eramango luke albo batean mendi magaletik datozen urak bilduz.

Bestetik partzelaren erditik pasatzen den bide zidorra 2 metroko zabalera emanez egituratzea
proposatzen da eta gainera mendebaldeko baratze eremu berrian zehar barneratzeraino
hedatzea proposatzen dugu. Bide osoa “todouno” motako materialez egituratzea proposatzen
dugu urak eremuan bertan drenatuz.
BIGARREN MAILAKO IBILBIDEAK. Uliako mendi bideekin lotu eta herriko beste auzategiekin
elkartzeko bigarren mailako ibilbideak eraikitzea proposatzen dugu denak “todo uno” motako
oinarri batez eta 1.5metroko zabalerarekin.
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BARATZE PUBLIKOAK. Bi baratze eremu nagusi proposatzen dira, bata Ulia hiribidearen parean
taxutuko den bide nagusiaren azpialdean eta bestea Azkuene kalearen goialdean. Lehenengoan
egun nabarmentzen diren 4 txapalda antolatzea proposatzen da eta hauek etxola gunearekin
elkartuko dituen bideak sortuaz. Bigarren eremu mendebalderago geratzen da eta irekitzea
proposatzen den bidearen goi eta bekaldean 4 txapalda inguru antolatzea proposatzen dira egun
ere nabarmentzen direnak. Eremu honen barrualdean terrazak elkarrekein lotuaz beste ranpa
malkartsuago batzuk proposatzen dira.

Eremu hauetako bakoitzak bere erabiltzaileentzako etxola egiturak izango ditu non lanabesak,
eta aldatzeko takila komunitarioak edukiko dituzten simaurra pilatzeko konpostatze gune nagusi
batekin batera. Gainerakoan baratze eremuetan bertan ur hartune kolektiboak, bertako materia
organikoaren konpostatze guneak eta atsedenguneak izatea proposatu da.
SARBIDEAK. Proiektuan hirui sarbide nagusi antolatzea aurreikusten dira dituzten
ezaugarriengatik. Bata Azkuene Goia-tik, bestea Mendiolatikk abiatuta eta azkena berriz
Larrebidetik. Sarbideetan 30m2eremu bat delimitatzea proposatzen informazio panel batekin eta
baso garbiketatik ateratzen diren enborrekin egitura bereizgarriak sortuz.
JOLAS GUNEAK. Proposatzen den jolas gunea mendebaldeko baratzeen goialdean ageri den
lautadan sortzea proposatzen dugu. Elementu naturalez osaturiko jolas elementuak izango
lituzke eta haurren jolas sen intuitiboa sustatzea bilatuko duen ingurunea bihurtuko litzateke.
Egikaritza Materialeko Proiektua / Proyecto de Ejecución Material 2018 ko APIRILA
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Bestetik ibilbidean zehar adineko pertsonentzako jolas elementuak gehitzea ere aurreikusten
dugu.

SEÑALEZTAPENA. Parke berri hau herritar zein kanpotarrei ezagutarazteko señaleztapen
elementu ezberdinak proposatzen ditugu. Batetik herriko puntu nagusietan leudekeen itoak
parkearen berri emanaz eta noranzkoa markatuz. Bestetik parkeko gune estrategikoetan
kolokatuak leudekeen mugarri informatiboak elementu naturalistiko, antropiko zein ikusmiren
azalpenak eman ahal izateko eta eremuaren balio didaktikoa indartzeko. Hirugarrenik Baratze
parkean barrena dauden elementu nagusien azalpen laburra emango luketen itoak leudeke eta
azkenik oinezko ibilbide ezberdinak markatuko lituzketen hesolak. Modu honetarabiharko
erabiltzaileei begira ingurune honen nondik norakoak marrazten lagunduko lukete.
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4. EGIKARITZA LANEN DESKRIBAPENA
Lanen deskribapena modu honetan zatikatu daiteke:
 Hasierako lanak.
 Lur mugimenduak.
 Ibilbidearen eraikuntza
 Instalakuntzak
 Egiturak
 Landaketak

4.1. HASIERAKO LANAK
Hasierako lanak, nagusiki, eremu osoa sakonki garbitzea izango da. Garbiketa hori bi esparrutan
garatuko da: batetik, egun eremuan zehar aurkitzen diren mota guztietako hondakinak (etxolak,
txatarra, ontziak, itxidura elementuak, eraikin zatiak, bestelakoak…) dagokion zabortegira
erretiratuko dira; bestetik, landaretzaren garbiketa burutuko da, eremurako eta proiektuaren
garapenerako desegokitzat jotako begetazioa kenduta.
Horretarako, lehenengo, proiektua zehaztutako bide sare nagusirako lur-mugimenduak egingo
dira, eta bide horiek erabiliko dira hondakinak eremutik ateratzeko. Lan hauek burutzerako
egikaritza enpresak oso kontuan izan beharko ditu NTJ.03E (Protección de elementos vegetales
en los trabajos de construcción)-ak markatzen dituen irizpideak landeredia artean lan
egiterakoan.

4.2. LUR MUGIMENDUAK
Proiektuan proposatutako espazioaren eta erabileren antolaketak ibilbide eta baratze maila
berriak sortzea dakar. Hasteko, aurreko puntuan aipatu bezala, bide-sare nagusia konfiguratzeko
beharrezkoak diren lur mugimenduak egingo dira; horrek lehen garbiketa lanak egitea erraztuko
du. Gero, baratze eta terraza maila berriak konfiguratuko dira. Proiektuan kota hauen
konfiguraziorako oinarrizko baldintzak zehaztu dira, eta ezponden euste kalkulua burutu da.
Proiektua idazterako orduan topografiaren informazio ahalik eta zehatzena lortzen saiatu arren,
errealitatearekin zenbait diferentzia egon daitezke.
Ondorioz, gauzatze-lanak dagoen errealitatetik abiatu beharko dira; modu koherente eta logiko
batean proiektuan zehaztutako baldintzetara hurbiltzeko. Terrenoaren euste baldintzetara
egokitutako ezponden egonkortasuna bermatuko da proiektuan zehaztutako baldintzatan.
Huste-lanen eta betelanen arteko oreka bilatu eremuan bertako materialekin eremu berriari
forma emateko. Hala ere, lehen aipatu bezala, abiapuntuko informazioa ez da guztiz osoa.
Gainera, hasierako garbiketa lanetan kenduko diren gaien bolumenaren arabera kopuru hauek
aldatuko dira. Lur mugimenduen oinarrizko planoa txertatu da dagokion eranskinean.
Bi lan horiek, hondeaketak eta betelanak, modu bateratuan burutuko dira. Planoetan
zehaztutako kotatan terraza maila ezberdinak eratuko bide sareetatik abiatuta, eremu
bakoitzean horretarako beharrezkoa den hondeaketak edo betelanak eginda.
Zoruaren ezaugarrien arabera lur mugimendu horiek proiektuko koten azpitik geratuko dira, eta,
ondoren, espazio bakoitzaren ezaugarrien arabera, material egokiarekin betelanak burutuko dira.
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Horretarako, baratzeen eremutan, lur begetala erabiliko da. Bideetan, jolas eremuan eta stabex
bidez amaitutako azaleretan, drainatze-betelan egonkortu bat egingo da azken geruzan. Edozein
kasutan hasiera batean aurreikusten ditugun lur mugimenduak hauek izango lirateke:
HONDEAKETA. Lehenik eta behin, ibilbideak egituratuko dira guneen artean konexioak sortzeko.
Horretarako lekuko lurrak erretiratu eta mugituko dira larrebide inguruan pilatuz hondea makina
zein dumperrak erabiliz, guztira 5234m3 lur izango direlarik. Ibilbidearen drenaia baimentzeko lur
mugimendu hauetan gerora drenaia zangaren egituraketa lanak ere burutu beharko dira bide
nagusien albo batean 0,6m-ko zabalera eta 1m-ko sakonerako zangak sorutz.

BETELANAK. Betelanei dagokienez hondeaketa makinak erabiliz, 4740m3 lur perfilatu eta
dumper bidez zabalduko da. Baratzeko terrazetan landare lurrarekin gutxienez 30cm-ko geruza
bat osatuz., Ibilbideetan bukaerako kota baino 30zm beherago utziaz eta baratze arteko
bideetan bere horretan utziaz. Azkenik lanen ondorioz pilatutako soberakin lurra lurraren
perfilatze eta ezponden finketarako erabiliko da, 3m-ko ezpondak taxutuz desnibel handieneko
eremuetan.

4.3. IBILBIDEETAKO ZORUA
IBILBIDEEN OINARRIA. Ibilbide nagusian zehar zein ingrune ezberdinetarako loturetan oinarri
bera ezarriko da, hots, 15zm-ko lodiera duen .zahorra natural kapa bat hiru sarrerak lotzen
dituen ibilbide zirkularraz gain mendi gunerako irteeratan eta baita baratze arteko atsedengune
zeini sarbideetan. Ondoren ibilbidearen garrantziarne baitan zoladura lan finago batekin
amaituko da edo ez.
IBILBIDE NAGUSIA. Eremu guztiko ibilbide nagusiek Stabex akabera izango dute. Kontuan hartu
behar da batzuetatik ibilgailuak igaroko direla nahiz eta oso tarteka izan eta, beraz, zoruak
egonkortze sistema honek behar horiei erantzungo die.
Gutxienez 15 zentimetroko zoru granularren (legarrak, hareak…) geruza bat egonkortuko da
Stabex sistemaz; dosifikazioa gutxienez %7. Honen oinarrian, trinkotutako 20 zentimetrotako
zagor naturala (65 mm-tako diametro maximoa) jarriko da. Lur mugimenduen kotak finkatzeko
kontuan hartuko dira lodiera hauek.
SARBIDEETARAKO LOTURAK. Azkuene Goia eremuarekin ibilbide nagusiko akabera bera
emango zaio errepidearen amaierako biribilgunera lotuaz. Mendiolako sarbidera lotzeko berriz
egungo arranpa eskailera egitura mantenduko da bere hasierako garapenean eta beste zati
batean berri zoladura berria erantsiko zaio. Larrebideko sarbidea erabat eraldatuko da
etxegintza lanen egitura berrira lotuaz. Azkenik Mendiola bukaerako sarbide estuan barrena
konektibitatea mantenduko da baina lan xumeagoa burutuz eta zoladura lan berezirik burutu
gabe.
BARATZE ARTEKO IBILBIDEAK. Baratze txapalda maila ezberdinak lotzeko lur eta ekotrabesaz
osaturiko ranpa eskilarak egokituko dira eta baratze arteko bideak berriz belar bdieak izango
dira. Aipamen berezia izango dute bide hauen lotune bilakatuko diren zabaluneek izan ere
baratzetako egiturak barneratzean oinarrizko zoladura bat izango baitute.
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JOLAS PARKEKO ZORUAK. Eremu honek zati berezituak ditu, eta planoan zehaztu bezala, pinu
azalezko zoladura ezberdina izango du jolasetako erorketa inpaktuak xugartzeko adinakoa.

4.4. UR EDANGARRI ISTALAKUNTZA
Eremu osoan zehar hedatuko diren baratze egitura eta ur puntuak hornitzeko edateko ur sare
xinple bat sortzea aurreikusten da. Istalakuntza honen sarbide nagusia Larrebideko urbanizazio
lanen amaieran kokatua joango da bertan dagokion ur-hartune puntua sortuz. Hemendik 3 iturri
eta 9 ur putzu honitzeko aukera eskeini nahi da. Istalakuntz ahau 1"-ko PE tutu baten bidez
burutu nahi da eta orotara 311 metro tutu pasako dira lurpean.

4.5. EURI UR-INSTALAKUNTZAK
Proposaturiko zoruak neurri handi batean iragazkorrak dira, baina euri urak bideratzeko, bideen
iparraldera drainatze lubaki ireki bat eranstea erabaki da erreten bikoitz moduan eta 60zm-ko
zabalerarkein 526 metrotan zehar. Honela, ibilbidearen mugan 60/80 cm-ko granulometria duen
balastozko harri kozkorrak botako dira. Zanga guztiek xafla geotextil bat eramango dute
eremuarekin kontaktua ekiditeko. Euri-urak jasotzeko 200mm-ko lodiera duen drainatze tutu bat
izango dute. Ondoren kutx abilgune batzuen bidez euri ur istalakuntza ibilbideen azpitik pasa eta
bioingenieritza sarearekin konektatuko da amaieran saneamendu sarera lotuaz.

4.6. SANEAMENDU ISTALAKUNTZA
Uraren erabilera arrazionalagoa sustatu asmoz ibilbide nagusiaren goikaldean lurpeko drenaia
sare bat sortu nahi da bertako urak elkartze kutxa batean zentralizatu eta 2"ko tutu baten bidez
grabetatez putzuz putzu bideratuz. Putzu bakoitzak gainezka egin ahal izateko irteerak izango
ditu tutu egitura berarekin eta amaieran ura sobera izango balitz, horretarako prestatutako eurilorategi (rain garden) erako eremuetara bideratuko da hauek saneamendu sare publikora
bideratuak egonik.

4.7. BIOINGENIARITZA ISTALAKUNTZAK.
Bioingenieritza istalakuntzen helburua eremu bertako materialekin edo material begetalarekin
ingurunea egituratzen laguntzean datza. Honela istalakuntza nagusienetako baratze arteko
ezpondak egonkortzeko sahats egiturak ahalbidetzean datza. Bestetik aipatzekoak dira ere
ibilbideetako euri urak eremuan bideratu ahal izateko erreten eremu naturalak aurreikusi direla
1m zabalerakoak eta orotara 45 metro luzera inguru. Hauek uren abiadura mugatzea
ahalbidetuko dute ibilbidean zehar izango dituzten harri kozkorrez gain uren geratze eremuak
sortuko baitira eremuko enbor egiturak lehenetsiz. Honek denak euri urak bertan drenatzera
bultztau nahi dute ur hau euri ur lorategi batean bilduz. Hala ere amaierako puntuan gune
guztiak saneamentu sare publikora konektatu dira.

4.8. ARGI INSTALAKUNTZAK
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Esku-hartzearen eremuaren ezaugarriak kontuan hartuta argiztapenik ez ezartzea erabaki da.
Parke eta baratze eremuaren izaerarekin bat, eremu naturalean eragindako inpaktua murrizteko
argi kutsadurarik ez sortzea hobetsi da, beste irizpideen aldean.
Bai aurreikusi da egungo goi tentsioko aire egitura kentzeko lurpetik sare hau pasa ahal izateko
egituraketa lanak burutzea. Ondorioz Azkuene Goia eremutik Larrebidera doan ibilbidean zehar
150mm-ko hiru hodi pasatzea aurreikusten dazoladuraren azpian eta 50mtik behin lotunerako
kutxak gehituaz.

4.9. EGITURAKETA LANAK
ETXOLAK. Baratzezainentzako etxolak gavioi egituren bidez eraikiko dira eta teilatuak landare
estalki batez amaituak joango dira egurrezko abe egitura baten gainean. Bi eraikin aurreikusten
dira baratze eremu bakoitzaerako eta biak dimentsio berekoak, hots, 10.20zm luze eta 3.40zm
zabal alero eta guzti. Honen barruan 8m2-ko biltegai aurreikusi da 30 bat lagunentzako
pentsatua eta 17m2-ko portxe bat eserleku eta uraska bat barne dituena. Gavioi egitura honetan
funtzio estructuralak baimentzen duen lekuetan eremu honetan bidluko den zabor kantitatearen
erakusgarri material ezberdinez betea joatea aurreikusten da, izan teilak, plastikoak edo beira.
UR PUTZUAK. Ur putzuek 2m3 ur biltzeko gaitasuna izango dute bakoitzak izan ere 2m x 1m
zabelareko tamaina izango dute plastikozko 2 ur askez osatua eta dena akazia egurrezko oholez
forratua egonik. Bi ur asken artean baratzezainen erabilerarako izango den ur sartune giltzak
izango dituzte garai lehorrenetan ur edangarriz bete ahal izateko.
KONPOSTATZE GUNEAK. Baratze eremuetako konpostatze egokia sustatzeko bi konposgune
ezberdin aurreikusten dira. Bata Larrabideko sarbidean kokatua joango dena eta kanpotik ekarri
beharreko simaur kamioikadak bildu eta gerora sakabanatu ahal izateko biltegia. Honek 2.5m x
8 neurria izango lukete altzairuzko poste eta egur oholez inguraturiko eremua sortuaz. Bestetik
baratze txapalda artean lekuan bertan sorturiko hondakin organikoa kudeatu ahal izateko akazia
egurrez bilduriko eremuak eraikiko dira 2x2m-koak.

4.11. ALTZARIAK
SEÑALEZTAPENA. Azkuene Goia Baratze Parkeko informazioa egituratu ahal izateko lau
mailatan bereizturiko señaleztapen bat garatu da. Lehen mailan parkeko sarreretan agertuko
den "Ateak" izeneko panel informatibo orokorrak jarriko lirateke 2 x 2m-ko dimentsio
orokorrekoak eta lurreko zapata batzuetara lotuak. Bestetik "Enbor ipurdiak" izeneko
señaleztapena ibiliko da parkeko 5 gun nagusitan informazio zehatzagoa baina aldi berean
modu zabalagoan azaldu ahal izateko, elementu hau aluminiozko lamina batek babesturiko
enbor ipurdi batez sortuko da lurrera lotua ere hormigoizko zapata bidez. Azkenik begetazioaren
identifikazioa burutu ahal izateko "zuhaitz adar " deituriko beste ito bat sortuko da.

ESERLEKUAK. Ductil benito etxeko “Equs” eserlekuak jarriko dira jendearen atsedenerako eta
180 x 71zm-ko neurriak izango lituzkete. Eserleku hauek egur berziklatau eta polimeroak
nahasiak dituzte mantenua gutxitu eta lorratz ekologikoa gutxitzeko.
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ITURRIAK. Bestetik hiru iturri kolokatzea ere aurreikusten da ura edateko eta hauek ere Ductil
etxeko"Atlas" motako iturriak edo hauen antzekoak izan beharko dute. Iturriak altzairuzko zutabe
bat izango du pultsadore batez hornitua eta urak eroateko sare bikoitza izna beharko du filto
mekaniko funtzioa egin ahal izateko..
PERGOLAK. Sortuko diren pergolak elipse forma izango dute 3m-ko diametroa izango dutelarik
eta 2m-ko garaiera. Altzairuzko egitura edukiko dute eta tamiz lana egiteko fntzioa egur
soberakinekin gauzatuko da.
PIKNIK MAHAIAK. Piknik- erako mahai hauek 2500x90x70zm neurrikoak izango dira PROTEC
etxekoak edo antzeko ezaugarriak dituztenak autoclavean tratauriko pinu egurrez eginiko
mahaiak izango dira 8zm-ko oholekin beti ere eta hormigoizko zapata batzuetara altzairuzko
piezez lotuak joango dira.
ZABOR HONTZIAK. Parkeko irteeretan Benito Ductil etxeko "Aro selectif" motako 4 zabor ontzi
kolokatuko dira zapata txiki batzuen gainean. Ontzi hauek irteeran soilik jartzen dira zaborren
kideaketa norbanakoen esku geratzea bultzatzeko.
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5. LANEN EGIKARITZA
5.1. OBRA PLANA
Pasaiako Azkuene Goia eremuaren proiektua bere osatasunean hartuko bagenuke garatuko
diren lan atalak honako hauek izango dira, eta aipatzen diren ordena jarraituz egingo dira.
• Eremuaren garbiketa eta hustuketa. Garbiketak bi atal izango ditut: batetik, hondakin eta
zaborra ateratzea; eta, bestetik, begetazioaren garbiketa. Lan hauek burutzeko bide nagusiak
zabaltzeko lur-mugimenduak egingo dira.
• Lur-mugimenduak. Hondeaketa eta betelanak eguraldi lehorra dela burutuko dira. Behin bide
nagusiak irekita daudela, modu orekatuan terraza ezberdinak sortuko dira. Ahal den neurrian
bertako lurrak aprobetxatuko dira, eta beharrezko den eremuetan erantsiko da landare lur
berria. Ezpondak eusteko lehen elementuak finkatuko dira.
• Azpiegiturak. Jarraian, proiektuak aurreikusten dituen ur-emariek eta hustubideek behar
dituzten azpiegiturak egingo dira.
• Zoladurak. Lur azpiko azpiegiturak egin ondoren, zoladurak zabalduko dira. Bide sarean
zagorra botako da, ondoren Stabex erako zoladura eta jolas eremuan harea.
• Elementuak eta eraikinak. Baratzetako elementuak (askak, biltokiak…), sarrera guneetako
hiritartze elementuak (panelak, eserlekuak…) eta bi txabolak eraikiko dira. Baita, jolas eremuko
egur egiturak ere.
• Lorezaintza. Azken atala aurreikusten diren landaketak burutzea izango da eta, aldi berean,
belarra erein.

5.2.

OBRAREN FASEAK ETA BERMEAK

Pasaiako Baratze parke proiektua garatu ahal izateko denborak desberdinak lirateke proiektua
fase bakar batean edo bat baino gehiagotan egin behar denaren arabera. Proiektua osoa
egiteko 16 hilabete beharko direla aurreikusten da baina beti kontuan izan behar da gure
klimatologiaren arabera epe hauek luzatu egin daitezkeela batik bat lur mugimenduak
baldintzaturik.
Ora plana bere horretan mantendu arren berau 5 fase ezberdinetan antolatzea eskatu da eta
adosturiko faseak eta denborak ondoko hauek izan dira:
1.FASEA. MENDEBALDEKO LOTUNEA:…………………………………….………………………………….1 HILABETE
Larrebide eta azkuenera doan bidea lotzeko garbiketa lanak, lur mugimenduak eta
zoladuraren basea botatzeko lanak
2.FASEA. MENDEBALDEKO BARATZE ERMEUA:………………………………………………………….4 HILABETE
Azkuene gaineko eremuan baratzeak sortzeko eremuko garbiketa lanak, lur
mugimenduak, bideak sortu, baratzeko egiturak sortu dagokion instalakuntza sarea sortu
eta birlandaketak gauzatzea.
3.FASEA. ERDIGUNEA BERRESKURATZEA:……………………………….………………………………….4 HILABETE
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Azkuene goia eta larrebideko baratzen artean geratzen den eremuko garbiketa lanak, lur
mugimenduak, bideak sortu, baratzeko egiturak, dagokion instalakuntza sarea sortu eta
birlandaketak gauzatzea.
4.FASEA. EKIALDEKO BARATZE ERMEUA: ……………………………….………………………………….4 HILABETE
Larrebide aldeko baratze eremua sortzeko garbiketa lanak, lur mugimenduak, bideak
sortu, baratzeko egiturak, dagokion instalakuntza sarea sortu eta birlandaketak
gauzatzea.
5.FASEA. AMAIERAKO LANAK:………………………………………………….………………………………….4 HILABETE
Fase honetako lan nagusiak zoladura lanak eremu osoan, señaleztapena lanak zein
altzarien kolokazioa eta parkerako hiru sarbide nagusien eraikuntza lanek osatuko lukete.
Lanei dagokien garantiak urtebeteko epea izango du eta obren amaieran jasotzen den arrera
txostenetik aurrera kontatuko da. Obraren egikaritzan eman litezkeen atzerapenak “Estatuko
araubide orokorren” eta “Administrazio Publikoaren Kontratazio legearen” araberako izango da.
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6. SEGURTASUNA, OSASUNA ETA HONDAKINEN KUDEAKETA
6.1. HONDAKINEN KUDEAKETA
Legeak eskatzen duen ildotik, eraikuntza lanen bitartean sortuko diren hondakin kudeaketaren
azterketa eranskina gehitzen da. Atal honetarako aurreikusten den aurrekontua 1762 €-koa da.

6.2.SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERKETA.
“Pasaiako Azkuene Goia eremuaren proiektua" aurrekontu orokorra 200.000,00 €-tik gorakoa
denez ,legeak Segurtasun eta Osasun Proiektu garatua eskatzen.. Segurtasun eta Osasun
Azterlana gai hauetan lan egiten duen Prevencilan enpresak garatua da, eta eranskinetan
gehituta dago. Atal honi dagokion aurrekontu orokorra 4.737 €-koa da baina faseka garatu
behar izan ezkero atal honen kostua faseko 1.579€-koa izango da.

6.3. SEGURTASUN ETA OSASUN KOORDINAZIOA.
Obra eraikitze prozesuan, Segurtasun eta Osasun arloan proiektuak jasotzen dituen atalak
betetzen direla bermatuko duen teknikariaren presentzia obran 1941,00€-koa kostua izango du
faseko eta teknikari honek asteroko bisita egingo du obrara.

6.4. KALITATE KONTROL PROGRAMA
“Pasaiako Azkuene Goia eremuaren proiektua" exekuzio proiekturako ez da beharrezkoa kalitate
kontrol programak garatzea, proiektuaren aurrekontua muga minimotik beherakoa delako.
Exekuzio Materialen aurrekontua 623.118 €-koa da. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Etxebizitza
eta Lurralde politika sailaren 238/1996 dekretuak eraikuntzaren kalitate kontrola arautzen du eta
bertan jasotzen den moduan 300.000,00 €-ko (BEZ kanpo) aurrekontutik gorako eraikuntza eta
urbanizazio proiektuek kalitate kontrol programak aurkeztu behar dituzte. “Pasaiako Azkuene
Goia eremuaren proiektua" exekuzio materialaren aurrekontua 300.000,00 €-tik gorakoa denez
kalitate kontrol programa bat aurreikusten da 3821€-ko balioa duena dokumentu honek ez du
kalitate kontrol programak garatzen.
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7. AURREKONTUA
7.1. EXEKUZIO MATERIALEEN AURREKONTUA
"Trintxerpeko Azkuene-Goia baratze parkea sortzeko exekuzio materialeen aurrekontu osoa
630.657.0 €-takoa da. Aurrekontu hau fase ezberdinetan zatikatzea aurreikusten da eta fase
hauen exekuzio aurrekontu totalak ondoko hauek izango lirateke:
FASEAK

LABURPENA / RESUMEN

1. FASEA

MENDEBALDERA LOTUNEA………………………...……… 44.395 €

7

2. FASEA

MENDEBALDEKO EREMUA……………………...…………… 152.298 €

24,1

3. FASEA

ERDIGUNEA GAITZEA……………………...………………… 156.616 €

24,8

4. FASEA

EKIALDEKO EREMUA……………………...………………… 158.316 €

25,1

5. FASEA

AMAIERA LANAK……………………………………………… 119.032 €

18,9

PEM

%

FASEKAKO AURRKEONTU OSOA
TOTAL PRESUPUESTO POR FASES

630.657,0 €

7.2. ESLEIPENERAKO OINARRIZKO AURREKONTUA
Trintxerpeko Azkuene-Goia eremurako Baratze Parkea eraikitzeko aurreikusten den aurrkeontu
osoa 913.820.6 €-koa da non 13% Gastu orokorrei dagokien (81.965 €), %6 berriz Industria
Irabaziari (37.839 €) eta azkenik BEZari dagokionez 158.597€-ko diru partida aurreikusten da.
Aurrekontu bera faseka ondoko modura geratuko litzateke:

FASEAK

LABURPENA / RESUMEN

PEM

Gastos
generales Industria

Seg.
Salud

IVA

TOTAL

%

1. FASEA MENDEBALDERA LOTUNEA……………44.395 €

5.771 €

2.664 €

336 €

11.165 €

64.332 €

2. FASEA MENDEBALDEKO EREMUA…………… 152.298 €

19.799 €

9.138 €

1.146 €

38.300 €

220.681 €

24,1

3. FASEA ERDIGUNEA GAITZEA……………………156.616 €

20.360 €

9.397 €

1.142 €

39.378 €

226.893 €

24,8

4. FASEA EKIALDEKO EREMUA……………………158.316 €

20.581 €

9.499 €

1.241 €

39.824 €

229.461 €

25,1

5. FASEA AMAIERA LANAK……………………… 119.032 €

15.474 €

7.142 €

876 €

29.930 €

172.455 €

18,9

81.985 €

37.839 €

4.742 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

630.657 €
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7.3. MANTENU LANEN AURREKONTUA
"Trintxerpeko baratze parkea" faseka eraikitzen doanetik aurrera 2Ha-ko eremu honek izan
dezakeen mantenu lanen aurreikuspen bat egin da. Kontuan izan beharra dago eraikitzen hasi
eta bukatu ondoren beste 5 urte beharko dituela eremuak nolabaiteko heldutasun maila batera
iristeko eta puntu honetatik aurrera eremuak eduki lezakeen mantenuaren kostua 20683€-koa
izango dela aurreikusten dugu. Edozein kasutan lanak 2018an hasten direla aurreikusiz lehen
urteetako mantenuaren nondik norakoak ere aurreikusten saiatuko gara.

URTEAK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12.509 €

20.427 €

20.427 €

13.900 €

12.595 €

11.942 €

10.636 €

10.636 €

10 .6 3 6 €

H o nde a k e t a k

4.243 €

4.243 €

4.243 €

4.243 €

4.243 €

4.243 €

Is t a la k unt za k

6.761€

6.761€

6.761€

6.761€

6.761€

6.761€

6.761€

6.761€

6 .7 6 1 €

1.817 €

1.817 €

1.817 €

1.817 €

5.159 €

8.714 €

1.8 17 €

1.469 €

1.469 €

1.469 €

1.469 €

1.469 €

1.4 6 9 €

5.800 €

La nda re dia

Z o la dura k
A lt za ria k

TOTALA

0

5800

2 3 5 12

3 14 3 0

33247

2 8 18 9

26883

26231

24025

27580

20683

G a s t ua ( €/ m 2 )

0

0 ,5

2 ,0

2 ,7

2 ,9

2 ,4

2 ,3

2 ,3

2 ,1

2 ,4

1,8

G a s t ua ( €/ hila )

0

483

19 5 9

2 6 19

2771

2349

2240

2 18 6

2002

2298

17 2 4

Urt e k o m e dia

2 4 .7 5 7 ,9 €
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8. PROIEKTU HONEK BERE BARNEAN JASOTZEN DITUEN DOKUMENTUAK
"Pasaiako Azkuene -Goia eremurako baratze parkea eraikitzeko" proiektuak jasotzen dituen
dokumentuak honako hauek dira:

I. MEMORIA DESKRIBATZAILEA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
7.
8.
9.

OROKORTASUNAK
ANALISIA
PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA
EGIKARITZ A LANEN DESKRIBAPENA
LANEN EGIKARITZA
SEGURTASUNA, OSASUNA ETA HONDAKINEN KUDEAKETA
KALITATE KONTROL PROGRAMA
AURREKONTUA OROKORRA
PROIEKTU HONEK BERE BARNEAN JASOTZEN DITUEN DOKUMENTUAK
IDAZLANAREN EGILEAK

II. MEMORIA TEKNIKOA
P00.
P02.
P03.
P04.
P05.
P06.
P07.
P08.
P09.
P10.
P11.
P12.
P13.
P14.
P15.
P16.
P17.
P18.
P19.
P20.

Kokapen orokorra
Ingurunea
Egungo egoera
Ordenazio orokorra
Zuinketa orokorra
Lur mugimenduak
Lur mugimenduak ebaketak
Zoladura eta azalerak
Etxolako egitura
Baratzetako egitura
Sarrerako egiturak
Ur hornidura
Euri urak
Saneamendua
Bioingenieritza
Argiteria
Landaketa
Altzariak
Seinalizazioa
Hondakinen kudeaketa

III. AURREKONTUA
AURREKONTUAREN LABURPEN OROKORRA
AURREKONTU KAPITULUKA
AURREKONTUA PARTIDAKA

IV. ERANSKINAK
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1.
2.
3.
4.
5.

EZPONDEN EGONKORTASUN KALKULUA.
ETXOLEN KALKULUA.
LANEN KALITATE KONTROL PLANA
LAN ETA OSASUN SEGURTASUN TXOSTENA
ZABORREN KUDEAKETA TXOSTENA

V. BALDINTZA PLEGUA
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9. IDAZLANARENEGILEAK

Proiektu honen idazlanaren parte hartu duten profesionalak Izarraitzpe Lorezaintza SLL-ko
bulego teknikoa izan da Iker Goikoetxea (Nekazal Ingeniari Tekniko eta paisajista), Iban Simon
Iruretagoiena (paisajista), Ander Telleria (Bioingenieritza), Mikel Igarataundik zuzendua eta ARI
arkitektura estudioko Garbiñe Pedrosa eta Inhar Agirrezabala

Inhar Agirrezabala (Arkitektoa)

Garbiñe Pedrosa (Arkitekto Paisajista)

Iban Simon (Paisajista)

Ander Telleria (Ekoteknologia Ingeniaria)

Iker Goikoetxea (Nekazal Ingeniari eta Paisajista)

Maria Odriozola (Arkitektoa)
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