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AUTOBABESERAKO OINARRIZKO GIDA
Larrialdi baten aurrean egin beharreko lehenengo gauza 112 SOS-DEIAK jakinaren gainean
jartzea da. Jarduketa-zuzendariak (Kaietako Kaporal edo tokiko arduraduna honen absentzian)
ekintzak antolatuko ditu jarduketa-taldea heldu arte, gertatutako azaldu eta eragindako
Portuko zonaldera sarrera erraztu behar diena.
LARRIALDI BATI AURREGITEKO JARDUERA-FITXA
LARRIALDIAZ JABETZEN DENAK ZER EGIN BEHAR DU?
1. 112 SOS-DEIAK ABISATU, Kaietako Kaporala ez bada abisatu 688 6710 13.
2. Informazioa eman ondorengoari buruz:
 Inplikatutako gunea(k)
 Intzidente mota (ihesa, sutea, leherketa, etab.)
 Inplikatutako substantzia(k)
 Mindutako pertsona(k)
 Kalte materialak
 Hasitako ekintzak
3. Lasaitasuna mantendu
4. Jokatu, beharrezkoa baldin da, erabilgarriak diren baliabideekin
5. ALFERRIK EZ ARRISKATU

Jarduketa-taldeak etortzen diren bitartean jarduketa-zuzendariak, ahal duen neurrian, egoera
kontrolpean mantentzeko eta intzidentea ez hedatzeko beharrezkoak diren baliabideak hartuko
ditu, larrialdi bakoitzeko prozedura partikularra jarraituz.

Prozedura partikularrak
Argibide guzti hauek larrialdi-egoera batean burutuko dira, 112 SOS-DEIAK ekipoaren
jarduketa itxoiten den bitartean:


Lur sutea (instalazioak edo eraikuntzak)
-

Sute baten aurrean burututako ekintza indibidualek, bereziki sutea
antzematen direneko lehenengo momentuetan, ondorio garrantzitsuak dituzte.
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Hori dela eta, mundu guztiak, gehien bat portuko pertsonalak eta
merkataritza-lokalen arduradunek, informazio egokia izatea funtsezko da.
-

Ebakuazio-bideak egoera onean eta modu egoki batean seinaleztaturik egotea
beharrezkoa da.

-

Portuan dagoen pertsonal erabilgarria mobilizatuko da eta segurtasun
pertsonalak eragindako zonaldean kotak ezarriko ditu, sarrera mugatuz.

-

Sutea lokal baten barrualdean ematen bada (bulegoa, biltegia edo taberna)
bertan dauden pertsonak utzarazi ondoren, ate eta leiho guztiak itxi egingo
dira, material erregaiak sutea gertatutako lekutik aldenduz.

-

Sutea berehala itzali ezin denean alarma 112ra zabalduko da (mota
orokorreko larrialdia). Suhiltzaileak ailegatzen direnean egoeraz informatuko
zaie eta eskuhartzeko ekipoak suhiltzaile buruak emandako aginduen arabera
jokatuko du.

-

Ebakuazioari buruzko edo portuko erabiltzaileen konfinamendua eta
portuaren itxiera posibleari buruzko erabakiak hartuko dira.

-

Sutea garaiz antzematen baldin bada, hauts lehorra erabiltzea nahikoa izan
daiteke. Ontzietan edo portuan dauden itzalgailuak erabiliko dira.

-

Ura erabili hauts lehorra nahiko ez denean. Ponpez gain, pantalanen zehar
emari murriztuko ur hoditeri bikoitza dagoela ez da ahaztu behar.

-

Behin sutea amataturik, berpiztea ekiditzeko asmoz kontu handiko zaintza
mantenduko da.



Gasoliozko sutea
-

Produktu kimiko lehorren itzalgailuak erabili, karbono dioxidoa, apar edo ur
lainoztatua. Ura ez-eraginkorra izan daiteke.

-

Su itzalketarako ekipoa haizearen aurkako norabidean jarri beharra dago,
gorputz-ukipena ekidituz eta babes arropa eta arnas aparatua eramanez.
Arriskurik ez dagoenean sutearen inguruko edukiontzia birkokatuko da.
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Ihesa segurtasunez gelditu ezin denean ez da sutan dagoen karga itzaliko.
Edukiontzia apurtu edo pitzatu daiteke eta horretan arreta berezia jarriko da.
Sutan dauden edukiontziak hotz mantentzeko albo bakar batetik ura erabiliko
da, segurtasun distantzia mantenduz.

-

Karga guneko sute masiboekin mahuka automatikoak edo kontrol monitoreak
erabiliko dira. Segurtasun balbulak egindako soinu gorakorra entzutean edo
edukiontziaren dekolorazioa antzematean berehala alde egingo da.



Gasolio isuria
-

Zonaldeko sarrera

mugatu,

babesik

ez

duen pertsonala haizearen

norabidearen kontrako posizioan jarriz. Su-iturriak ezabatu. Estoldak eta urkurtsoak produktu kutsatzailearen sarreraz babestu. Agintaritza egokiei ura
potentzialki kutsatuta dagoela jakinarazi.
-

Erantzuna antolatzen den bitartean

gasolioaren hegazkortasuna

eta

sukoitasuna kontutan hartu. Modu berean, galdaretan edo ekipo industrialetan
gasolioa erabiltzeak hauen apurketa edo leherketa eragin dezakeela
kontsideratu.
-

Gasolioa lurrez, hondarrez edo beste material batzuez egindako euspen
edukiontziak edo langak eraikiz gorde daiteke.

-

Ondorioz, gordetako gasolioa lurrean edo dikearen materialan zehar iragaz
daiteke, produktuaren galera eta kutsaduraren hedapena emanez.

-

Arintzeko, gordetako produktua ahalik eta lasterren kendu eta posiblea den
lekuetan materia iragazgaitz bateragarriak erabili bilketa guneak estaltzeko.
Urtegia gainezka egitea eragin dezaketen baldintzak arretaz aztertu, mahuken
ihesak edo euria bezalakoak.



Gasolio ihesa airean
-

Gasolioak ez du kutsatzaile arriskutsuen kantitate handirik airera askatzen.
Kasu batzuetan produktua ezabatu arte egoera kontrolatzea komenigarria da.
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Erregaien edo beste kutsatzaile batzuen isuria
-

Lehenik eta behin, arazoaren jatorria eragotzi.

-

Sute arriskua momentu oro saihestu.

-

Kutsatutako gunea mugatu honen hedapena ekiditzeko.

Leherketak
-
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Gunea berehala inguratu.

Istripuak eta kalte pertsonalak
-

Kolpatutakoei laguntza eskaini SOS-DEIAK zerbitzuak ailegatu arte.

-

Ibilgailuan norbait harrapaturik gelditzean sutea edo ibilgailuaren leherketa
gertatu ez dadin arreta bereziak hartu.



Pertsonen, animalien edo ibilgailuen erorketa uretara
-

Pertsonen erorketen kasuan flotagailua berehala jaurti egingo da eta uretatik
ateratzea errazten duen eskailera gerturatuko da. Hondoratzen hasten den
kasuan, eskuhartzeko unitatearen kide bat uretara bota egingo da flotagailu
baten bitartez erreskatea burutzeko.

-

Ibilgailuen erorketen kasuan barnean bidaiariak dauden konprobatuko da,
bidaiariak egotekotan aurreko kasuan bezala jokatuz. Bestela, ibilgailua
uretatik ateratzeko garabi bat erabiliko da.



Ontzi batean emandako sutea
-

Sutea berehala itzali ezin denean (mota orokorreko larrialdia) alarma
SASEMAR edota 112 SOS-DEIAK-ra zabalduko da.

-

Pertsonen hustuketa burutuko da segurtasun erradio batean.

-

Sutea garaiz antzematean hauts lehorra erabiltzea nahikoa izan daiteke,
portuan edo ontzian dauden itzalgailuak erabiliko direlarik.

-

Erregaiak eragindako leherketa posiblea den bitartean arreta bereziak hartu,
bereziki gasolinaren kasuan.
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Sutea kontrolatu ezin denean hedapen arriskua ekiditu, alboko ontziak
kenduz edo kaltetutako ontzia portutik kanpo eramanez. Hau ezinezkoa
denean, leku isolatu batean utzi edota hondoratzeko posibilitatea kontutan
hartu.

-

Sugarretan dagoen ontzia ke toxiko kantitate handia askatzen duen su-bola
bezalakoa dela gogoratu. Atoian eramatean, soken ordez kateak erabili, puntu
tinko batean finkatuz, atoi lerroa askatzeko arrikua saihestuz.

-

Behin sutea amataturik, berpiztea ekiditzeko asmoz kontu handiko zaintza
mantenduko da.



Ontzien lur-jotzea
-

Lehenik eta behin, ontzian pertsonik ez dagoela konprobatu beharra dago.
Norbait barruan egotekotan berehala erreskatatu egingo da.

-

Ondoren, erregai isuriren bat gerta ez dadila ziurtatu behar da. Isuria
gertatzen bada irteerak eragotzi eta sute arriskua ekiditu.



Ekintza guztiak SASEMARek edota SOS DEIEK aholkaturik burutuko dira.

Ontzietan gertatutako larrialdiak
-

Sorospen-deiaren bitartez SASEMAR egoeraren jakinaren gainean jarri
(900-202 202 telefonoa). Hauek emandako argibideak jarraitu.



Hornidura elektrikoaren mozketa
-

IBERDROLAk duen matxura zerbitzuarekin harremanetan jarri horniduramozketaren iraupen posibleari buruzko informazioa jasotzeko.

-

Mozketa gauean gertatzen baldin bada, orokorra eta iraupen handikoa izanik,
zirkustantzien araberan portuko sarbidea mugatuko da. Eragindako zonaldeen
hustuketa bilakaeraren araberan burutuko da.



Uraren hornidura-mozketak edo kanalizazioaren apurketagatik ur ihesak
-

Uraren hornidura-mozketak edo kanpoko kanalizazioaren apurketagatik ur
ihesak gertatzean (sarrera kontagailua baino lehen) hornitzaile-konpainia
deitu.
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Barne ihesaren kasuan aldiz, dagozkion giltzak itxi egingo dira ihesa gertatu
deneko gunea isolatuz.



Eragindako portuko erabiltzaileak egoeraren jakinaren gainean jarri.

Egiturazko arazoak
-

Egiturazko arazoren bat antzeman bezain laster eraikinaren solairu guztiak
desalojatu egingo dira.





-

Segurtasun zonalde bat adieraziko da, non sartzea debekatuta egongo den.

-

Suhiltzaileak abisatuko dira, kalteen balorazioa egin dezaten.

Arazoak sarbideetan
-

Arazoen sorburua eta honen iraupena ikertu.

-

Portuko erabiltzaileei egoera komunikatu.

Orden publikoaren alterazioa edo ponpa-mehatxua
-

Portuko sarbidea mugatu eta zirkunstantzien araberan, eragindako zonaldea
edo portu osoa desalojatu.



Denboraleak
-

Ontzien amarrak eta aingurak aztertuko dira eta defentsen kokapen egokia
kontrolatuko da. Sare-ahotik hurbil dagoen zonaldean arreta berezia jarriko
da.



-

Portuko erabiltzaileei arrisku egoeraz informatuko zaie.

-

Aterpe kai-muturreko sarbideak mugatuko dira.

Euri jasak-izozteak
-

Izozteen kasuan, portuko sarbideak erabilgarriak mantenduko dira,
beharrezkoa denean elurra kenduz.

-

Ur tragarroien kasuan, portuko sarbideen egoeraren jarraipena burutuko da.

 SENER Ingeniería y Sistemas S.A. - Getxo 2007

AUTOBABES-LARRIALDIETARAKO PLANA.
DONOSTIAKO PORTUA



P210860-SRTC-DO-PE-0002
52tik 11.orr.

Mareak
-

Portuko erabiltzaileei arrisku egoerari buruzko informazioa emango zaie eta
lokailuak eta aingurak egiaztatuko dira.



Lurrikarak
-

Gipuzkoa sismikotasun txikiko zonaldea dela kontutan hartu beharra dago.

-

Intentsitate handiko sismoa ematen bada, gas eta ur instalazioak berehala
berrikusiko dira.



Modu berean, eraikinen ikuskapena egingo da.

Lur-jausiak
-

Zonaldea balizatuko da, erortzeak jarraitu daitezke eta.

-

Hegalen egoera inspekzionatuko da.

-

Bideak eta eragindako instalazioak egokitzeko beharrezkoak diren obrak
burutuko dira.



Beste ingurumen istripuak
-

Lehenik eta behin arazoaren sorburua eragotzi.
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DIREKTORIO TELEFONIKOA

LARRIALDIETARAKO TELEFONOA:
112 SOS-DEIAK
BARNE DEIAK
HARTZAILEA
Ekintzen Koordinatzailea (Kaietako Kaporala)
Pasaiako Itsas Kapitaina
SASEMAR (24 ordu)
SASEMAR Donosti (Gurutze Gorria)
Portuko Bulegoa
Udaletxea
Karmeneko Andre Mariaren Arrantzale-Kofradia
Kaia-Berri, Donostiako Portuko Erabiltzaile-Elkartea
Itsas Klub Erreala-bela eskola

KANPO DEIAK
HARTZAILEA
PIC Zuzendaria
Eusko Jaurlaritzako Portu Zuzendaria
Eusko Jaurlaritzako Itsas Gaien Arduraduna
Gipuzkoako Portuen Lurralde Zerbitzua
U.T.E KAIAGARBI
Suhiltzaileak
Babes Zibila
Informaziorako eta Lur-Itsasontzi Komunikazioen
Eskakizunetarako Kostaldeko Estazioak
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TELEFONOA
688 6710 13
943 35 18 16
900 202 202
943 42 15 07
943 02 29 70
943 42 67 81
943 42 68 29
943 42 37 59
943 42 35 74

TELEFONOA
945 01 97 39
945 01 97 40
943 02 29 70
607 290 864
943 46 46 09
943 48 16 97
902 10 79 44
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HARTZAILEA

INTERESEKO TELEFONOAK
HELBIDEA

Donostiako Ospitalea

Donostiako EAG
(Etengabeko Arreta Gunea)
Itsas Salbamendua

Salbamendu koordinazioko
lurralde-zentrua (Bilbao)

Euskal Herriko lurralde
zentru meteorologikoa
IBERDROLA
Erabiltzaile-arreta tf.
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TELEFONOA

Begiristain Paseabidea, z.g.
Donostia-San Sebastian
Larrialdiak

943 00 70 00

Bengoetxea kalea, 4

943 44 06 36

943 00 70 53

16.kanala (VHF itsas
banda) eta erdi uhin 2.182
Khz.
Itsas larrialdietarako
telefonoa 900 202 202
Santurtziko olatu-hormaren
muturra. Portu zonaldea,
z.g. 149 posta-kutxa. 48980
Santurtze

944 83 94 11

Mirakruz, 32

943 27 40 30

Gizarte Sedea: Gardoki
kardenalaren kalea, 8.
Bilbo

944 151 411
901 20 20 20

Ibaizabal atoiontzien
konpainia S.A., Bilbo

Tomas Olabarri kaia, 4-5º D
Areeta

94 464 51 33

Udaletxea

Ijentea, 1

900 40 05 82

Udaltzaingoa

Easo, 41

943 45 00 00
943 48 13 20
092 (larrialdiak)

Taxiak

Donostiako Radiotaxia
Vallina Teletaxia

943 46 46 46
943 40 40 40

 SENER Ingeniería y Sistemas S.A. - Getxo 2007

AUTOBABES-LARRIALDIETARAKO PLANA.
DONOSTIAKO PORTUA

P210860-SRTC-DO-PE-0002
52tik 14.orr.

PORTUKO ERALBILTZAILEEI ZUZENDUTAKO GOMENDIOAK
LARRIALDI baten aurrean bai itxitako lokalak bai portuko bideak oztoporik gabe mantendu
behar dira, ebakuazioa errazteko eta pertsonen bizitza babesteko asmoz.
Sutea gertatuz gero:
o Lasaitasuna mantendu, ez oihukatu.
o SOS DEIAK 112 egoeraren jakinaren gainean jarri.
o Larrialdia portuko arduradunari komunikatu.
o Lokaletatik irtetean ateak eta leihoak itxita utzi.
o Zure arropak su hartzen badu lurrera bota eta errodatu.
o Jazoera ezberdinak ematen diren bitartean suari aurregiteko baliabide guztiak eskura
eta oztoporik gabe mantenduko dira.
Ponpa-mehatxua gertatuz gero:
o Ohikoa ez den objeturen bat dagoen begiratu. EZ IKUTU. SOS DEIAK 112 deitu.
o Itxita dauden lokaleetatik irtetean ate eta leiho guztiak IREKITA utzi.
o Zonaldearen inguruan segurtasun-perimetro bat ezarri.
Ebakuazio-agindua jasoz gero:
o Lasaitasuna mantendu, ez oihukatu.
o Beharrezkoa bada Ertzaintzaren eskura jarri.
o Arin ibili baina korrika egin gabe.
o Ke asko baldin badago, makurturik ibili.
o Ez gelditu objetu pertsonalik hartzeko.
o Pertsona ezgaituen ebakuazioan kolaboratu.
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1. SARRERA
Donostiako Portuko Autobabes-Larrieldietarako Planak Portuko antolamendu- eta funtzionalmarkoa ezartzen du, pertsonengan eta ondasunengan dauden arriskuak aurreikusteko eta
kontrolatzeko, gerta daitezkeen larrialdiei aurregiteko erantzun egokiak emateko eta babes
zibileko sistema publikoarekin ekintza hauen integrazioa bermatzeko asmoz.
Autobabes-Larrialdietarako Planak arriskuen identifikazioa eta ebaluazioa, hauen prebentzio
eta kontrolerako beharrezkoak diren ekintzak eta baliabideak, babes-neurriak eta larrialdi
egoera batean har daitezken beste portaerak zehazten ditu.
1.1.Marko Araugilea
Autonomia-arauketa falta dela eta, Larrialdi egoera sortu dezaketen ekintzak burutzen
dituzten Zentruen, Erakundeen eta Dependentzien Autobabesarako Oinarrizko Arauak eta
Larrialdiei Aurregiteko Bideak (LABI) azaldutakoaren arabera honako plana burutu da.
Jarraian Autobabes-Larrialdietarko Plana egiteko kontsultatu den araudi zerrenda agertzen da:


Martxoaren 23ko 393/2007 errege-dekretua, Larrialdi egoera sortu dezaketen ekintzak
burutzen dituzten Zentruen, Erakundeen eta Dependentzien Autobabesarako
Oinarrizko Araua.



2007.urteko martzoaren 20ko agindua, larrialdiei aurregiteko euskal sistemaren taktika
operatiboak.



153/97 dekretua, Euskadiko babes zibil planari buruz (III.eranskina, autobabes planen
oinarrizko edukiak).



Urtarrilaren 21eko 2/1985 araua, babes zibilari buruz. 1985.urteko urtarrilaren 25eko
BOE 22.zk.



Urtarrilaren 21eko 9/1989 dekretua, babes zibilarekiko materia kudeatzailetza
sorkuntza.



1/1996 araua, apirilaren 3ko Euskal Herriko larrialdi kudeaketa.



Babes zibilaren oinarrizko araua (apirilaren 24ko 407/1992 errege-dekretua.
1992.urteko maiatzaren 1eko BOE 105.zk).



Suteei eta lokal zein eraikinen ebakuazio planaren garapena burutzeko autobabes
eskuliburua. (1984.urteko azaroaren 29ko araua. Barne-ministerioa. 1985.urteko
otsailaren 26ko BOE 49.zk).
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Substantzi arriskutsuek parte hartzen duten instripuen kudeaketa (uztailaren 16ko
1254/1999 errege-dekretua).



Ekainaren 20ko 1723/84 errege-dekretua, errepideko merkantzi arriskutsuaren
garraioari buruzkoa.



Azaroaren 24ko 27/1992 araua, Estatuaren eta Merkataritzako Ontzidiaren Portuak
(BOE 283.zk).
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2. PLANAREN APLIKAZIO EREMUA
Segurtasun azterketa honan aplikazio eremua Donostiako Portuaren zerbitzu saila da.
Zerbitzu sail honetan ondoren adierazten diren zonaldeak parte hartzen dute:



Lurreko portu-zerbitzu zonaldea
Ur Portu zonaldea

2.1. Portuaren ezaugarriak
Donostiako portuak, dimentsio txikikoak, forma triangularra dauka. La Jarana kaiak (mendi
ondoan), Erriberako kaiak, La Lasta kaiak (hiriko alde zaharreko kaleekiko paralelo) eta Ipar
dikeak edo Goi-Kai dikeak eta Hego dikeak eratzen dute.
Bere barnean, kai nagusiak arrantza- eta kirol-dartsenen banaketa egiten du, hauetako
lehenengoa honen eta La Jarana kaiaren artean egonik eta bigarrena aldiz, kai nagusiaren eta
Hego dikearen artean egonik.

1. irudia Donostiako Portuko Planta Orokorra.
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Datu geografiko eta fisikoak

Donostiako Portua Kontxa badiaren ekialdeko zonaldean aurkitzen da, Urgull Mendiaren
oinan.
Portuaren kokapena
Arrantza eta josteta Portua

Luzera
01º 59,3´ W

Latitudea
43º 19,4' N

Mareak
 Marea-karrera: 4,50 m.

Sarrerako ubidea
 Zabalera: 20 m.
 BMVE sarkura: 3 m.
 Orientabidea: H

2.1.2.

Lurreko sarbideak

Errepidekoa

2. irudia Errepideko sarbideak.
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Trenbidekoa
Zerbitzu hau bi konpainia publikoek eskaintzen dute: Iparraldeko Geltokian Renfe eta Amara
Zaharrako Geltokian Euskotren.

Iparraldeko Geltokia: Geltoki honetatik ibilbide luzeak dituzten trenak irteten dira. Horrela,
egunero Madrilera doazen bi tren Altaria daude, Intercity zerbitzuaz gain. Gainera, Donostia
eta Gipuzkoako hainbat herriak elkartzen dituzten Renfeko aldiriko trenak hemen gelditzen
dira. Madrileko lineak pairatu duen goraka dela eta (Talgoaren ordezkapena eman zenetik,
1964. urteetik 2006. urterarte zerbitzua eman zuena, Espaniako linearik zaharrena izanik)
Renfek Iparraldeko Geltokian bere zerbitzuen indartzea burutuko du seguruenik. Geltoki
honetara etorkizunean izango den Abiadura Handiko Trena (AHT) ailegatzea aurreikusita
dago.

Amara Zaharreko Geltokia: Geltoki honetatik Frantziarako (azkenengo geltokia Hendaia
izanik eta beraz, ohikoa da tren hau Parisera doan TGVarekin lotura egiteko asmoz hartzea)
eta Bilborako bidea duten trenak ateratzen dira, azken honek kostaldeko herri nagusi guztietan
gelditzen denez 2 ordu eta 40 minutuko iraupena daukalarik. Bilbora zuzenean doazen trenak
ere badaude.

Bi Geltoki hauetaz gain, Loiolako Erriberan eraikiko den Geltoki intermodalak tren geltokia
izango du, ontzi-aldaketak eta beste destinoekin loturak erraztuko dituenak, zerbitzua gehituz
eta hobetuz.

2.1.3.

Barne-komunikazioak

Errepidekoa
Portuak, kaien eta Goi-Kaiako dikearen zehar bide sarea dauka. Hegoaldeko kaia eta kaia
nagusiaren azken muturra ibilgailuentzako erabiltze-mugatukoak dira, larrialdi egoeretan
bakarrik erabili daitezkeenak (3. planoa ikusi).
Gaur egun, portuak bi sarbide ditu:
- 1.sarbidea: Igentea kaletik.
- 2.sarbidea: Portaletetatik. Bigarren sarbide hau, pibote mugikorrak dituena, ez dago
normalean ibilgailuen trafikorako gaiturik
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ACCESO 2

ACCESO 1

3.irudia Portuko sarbideak
2.1.4.

Instalazio eta baliabide laguntzaileak

Jarraian agertzen den taulan Portuak dituen itsasargi eta balizen erlazioa azaltzen da:

Kokapena
Goiko Kai Dikea
Hegoaldeko Dikea
Kontxaren enfilazioa 158:
Aurrekoa
Atzekoa

Itxura

Ezaugarriak

Helmena (miliak)

FR
FV

Goratzea: 10 m
Goratzea: 11 m

2
2

DR
ISO R

1,5 seg-ko distira, goratzea: 12 m
6 seg-ko distira, goratzea: 18 m

8
8

Zamalanetarako baliabide laguntzaileak
Donostiako Portuak taulan agertzen diren zamalanetarako baliabide laguntzaileak ditu.
Material mota

Jabea

Zk.

Baskulak
Garabi Finkoak
Garabi Finkoak
Garabi Mugikorrak

Kofradia

1
1
1
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Ontzien horniketarako instalazio finkoak
Donostiako Portuak hurrengo taulan agertzen diren ontzien horniketarako instalazi finkoak
ditu.
Instalazioa
Lurpeko edukiontziak
Gasolina hornigailua
Gasolio hornigailua
Uraren harguneak
Elektrizitatearen harguneak

Kokapena
Kai Nagusia
Kai Nagusia
Pantalana (Kai Nagusiaren muturrean)
Pantalanak
Kai Nagusia

Hornitzailea
REPSOL
REPSOL
REPSOL
Udal

Ontzien horniketatik eratorritako instalazioak
Donostiako Portuak hurrengo taulan agertzen diren ontzien horniketatik eratorritako
instalazioak ditu.
Instalazioa
Erabilitako olio bilketa

Kokapena
Kai Nagusia

Hornitzailea
U.T.E. KAIAGARBI eta TAILERRAK

Portuko beste zerbitzu batzuk
Jarraian agertzen den taulan portuak eskaintzen dituen beste zerbitzu esanguratsu batzuk
azaltzen dira.
Instalazioa
Arrantzaleen lonja
Izotz Fabrika
Turismoko zerbitzua badiatik
Santa Klara Uharteko Itsasontziko zerbitzua

2.2

Kokapena
Hegazki-ontzi Eraikina
Hegazki-ontzi Eraikina
Jarana Kaia
Hegoaldeko Dikea

Portuko ekintzak eta ontzidiaren ezaugarriak

Donostiako Portuak 2 ekintza nagusi burutzen ditu:
1) Arrantza-ekintza: Kaia nagusiak eta La Jarana kaiak eratzen duten zonaldean burutzen
da. Dartsena honetan, kaia nagusiaren alboan, arrantza-ontzi txikientzat eginiko
pantalan bat aurkitzen da. Arrainaren hustuketa ontziaren garaieraren edo dartsena
osatzen duten kaietan dauden garabi mugikorren bitartez egiten da.

Portua
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Donostia

15

596,77

3205

2) Kirol-ekintza: Hegoaldeko kaiak, La Lasta kaiak eta kaia nagusiak eratzen duten
zonaldeko barne dartsenan burutzen da. Ontziak pantalanetara loturik daude. Kirolportuko enpresa kontzesionario bezala E.K.P aurkitzen da.

Portua

Kirol Ontzi Kopurua
Pantalan eta buia lokailuak

Donostia
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3. ARRISKUEN INBENTARIOA, ANALISIA ETA EBALUAZIOA
3.1. Arriskuen inbentarioa
Larrialdiei aurregiteko bideak dakarren eranskinean (I.izenburua) arriskuen sailkapen
orokorra agertzen da:

Sailkapen

orokor



Naturalak



Teknologikoak



Antropikoak

hau

kontutan

hartuz,

Autobabes-Larrialdietarako

Planak

hauek

berrantolatzen ditu, dagokigun kasu partikularrari moldatuz, jarraian adierazten den moduan.
3.1.1. Kanpo-jatorriko arriskuak
Istripu hauen arrazoiak Portuko inguruetan aurkitzen dira. Horrela sailka daitezke:
Arrisku naturalak
Gertaera naturaletatik eratorritako arriskuak dira.
-

Uholde-euriak, honen ondorio larriena uholdea izanik. Portuak dituen arrisku
nagusiak instalazio elektrikoak, komunikabide bideen mozketak, merkantzi
galera garrantzitsuak, biltegien, garabien eta instalazioen hondaketa, portuko
jardueraren geldiarazpena, etab. izango dira.

-

Denborale eta aldagoiak, normalean uholde-euriekin batera. Hauek duten
ondorio nagusia abordatzea da. Hau porturatutako ontzietan ematen da, hauetan
edo kaietan kalteak eman daitezkeelarik.

-

Haize-boladak direla eta garabietan kalteak eman daitezke.

-

Seismoak, Donostiako Portuan eman daitekeen intentsite sismikoak A motako
instalazioetan (harlangaitz lehorrezko, lokatzezko eta adobezko hormak) kalte
moderatuak sortuko ditu eta B motako instalazioetan aldiz (adreiluzko fabrika
hormak), kalte txikiak.

-

Hondoratzeak, lursailean dauden akatsek eraginda, Portuko instalazioetan
hondamenak sor daitezkeelarik.
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Lurteak. Pertsona, eraikin edota materialetan kalteak sor ditzakete.

Arrisku sotzialak (antropikoak)
Atal honen barruan portuarenak ez diren ekintza sozial edo industrialetatik eratorritako
arriskuak aurkitzen dira.
-

Ibilgailuen talka.

-

Zirkulazio istripuak.

-

Istripuen ondorioak alboko instalazioetan.

Modu berean, multzo honen barruan nahitako ekintzek sortutako arriskuak aurkitzen dira.
-

Matxinadak.

-

Sabotaje-egintzak, ponpa-mehatxua.

-

Lapurketak eta portuko eraikinetan intrusioak.

-

Delitu-egintzak portuko zonaldean.

-

Herritarren presentziatik eratorritako arriskuak publikora irekita dauden kaietan.

3.1.2. Barne-jatorriko arriskuak
Istripu hauen arrazoiak ez daude portuko instalazioetan burutzen diren ekintzei atxikiturik.
Horrela sailka daitezke:
Hidrokarburoen

horniduraren

eta

garraioaren

ondorioz

sortutako

arriskuak

(teknologikoak)
Arrantza eta kirol portuan honako kasuak kotsideratzen dira:
-

Produktu petrolifikoen hornidura eragiketak.

-

Portuko barne errepidetik hidrokarburoen garraioa (tanga-kamioiak).

-

Nabe frigorifikoakamoniakoa hoztaile bezala erabiltzen denean.

Portuan burututako beste ekintzek sortutako arriskuak (antropikoak)
Portuan egiten diren ohiko ekintzek sortutako arriskuen artean jarraian adierazten direnak
kontsidera daitezke:
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-

Tailerrean burututako lan mekanikoak.

-

Azpiestazion mantenimenduak eta motorretan zein eragingailu elektrikoen
ekipoetan egindako lanak sortutako arrisku elektrikoak.

-

Sute arriskua eraikin edo erabilpen ezberdineko biltegietan.

-

Lan-istripua eta lanpostuan pairatutako gaixotasuna barne hartzen dituen istripu
pertsonala.

-

Ontzien konponketa-lanak kaietako barada-arrapaletan burutzen diren bitartean
sute arriskua.

Portuan ontzien mugimendua, atrakaketa eta ainguraren ondorioz sortutako arriskuak
(antropikoak)
Ontzien mugimendua, atrakaketa eta ainguraren ondorioz sortutako arrisku nagusiak honako
hauek dira:
-

Ontzien arteko talkak edo ontzien kolisioak kaiaren edo instalazioren baten
aurka.

-

Zingo faltagatik edo maniobran burututako akatsengatik gertatutako ontzien
hondartzea.

-

Portuan emandako ontzien hondoratzea.

-

Ontzien erregai biltegietan emandako ihesak, aurreko istripuak direla eta, suteak,
leherketak, laino toxikoak edo itsas kutsadurak sor daitezkeelarik.

Ontzien presentziak Portuan sor ditzakeen beste istripu batzuk:
-

Pertsona uretara.

-

Korden apurketa.

-

Bidaiarien ebakuazioa.

-

Portuan isuria edota kutsadura, ontzi batek eraginda.

-

Sutea ontzian.

-

Ontzia jitoan.
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Arriskuen analisia

Jarraian barne jatorriko arriskuekin erlazionatutako intzidente-hipotesiak analizatzen dira, hau
da, portuan burututako ekintzei atxikiturik ez daudenak.
3.2.1. Hidrokarburoen manipulazioa, biltegiratzea eta garraioa.
Kai Nagusian kokatuta dauden REPSOL KOMERTZIAL-eko gasoil eta gasolina
lurpeko gordailuak
Instalazio hauetan istripu nagusiak hauek dira:
a) Biltegiratzean:
-

Leherketa edo sutea.

-

Sutearekin edo suterik gabeko erregaien isuriak.

-

Gordailuen apurketa.

b) Tangen zamalanetan eta ontzien horniketan:
-

Karga-lanetan mahuka edo hodien apurketa.

-

Hustuketa-lanetan tanga-kamioieko gordailuaren apurketa.

Arrantza ontzien horniketa burutzeko Kai Nagusiaren muturrean gasolina hornigailua dago.
Ontzien horniketa burutzeko Pantalanean (Kai Nagusiaren alboan dagoen kirol dartsenan)
gasolio hornigailua dago.
Gasolioak arrisku orokorrak eta osasun-arriskuak ditu:
Arrisku orokorrak
Likido sukoia da, beroa, sua eta txinpartak ekiditu behar direlarik. Honetaz gain, materia
bateraezinekin harremanetan jartzea, estoldetan eta ur gunetan sartzea, inhalazioa, ahoratzea
edo ukitze fisiko zuzena saihestu beharra dago.
Osasun-arriskuak
Osasun publikoarentzat, normalean arriskuak txikiak dira, produktu kantitate handia
ahoratzen denean izan ezik. Hala ere, esposizio handiak ekidin behar dira.
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Begiekin eta azalarekin ukipenean jartzen bada, larruazalaren larsekamendua eta
arraildura eman daiteke honen akzio deskoipeztatzailea dela eta, anpoilen eraketarekin batera.
Begi-ukipenak kasu gehienetan lesio txikiak sortzen ditu.
Inhalatzen bada, airean lurrun kontzentrazio luze eta altuetan buruko mina, bertigo arinak
eta begien, sudurraren eta biriken narritadura sor ditzake. Hala ere, kontzentrazio hauek ez
dira ohikoak, isuritutako produktuaren inguruan izan ezik.
Irensten bada, goragaleak, karranpak eta nerbio sistema zentralaren depresioa sor ditzake,
ondorio bezala muruko mina, anestesia, koma eta heriotza izanik. Gorageleen bitartean
burututako arnasketak eztula, hitzegiteko edo arnasteko zailtasuna, garapen azkarreko
biriketako edema, bronkopneumonia eta pneumonitis atzeratua sor ditzake, ondorio larriak
izanik.
Sintoma ez espezikoak daude, larruazalaren, begien eta arnas traktuaren narritadura bezala,
eta beste esposizio sintoma batzuk.
Inhalatzen bada, biktima aire freskoa dagoen toki batera lekualdatu eta bero mantendu,
mugitu gabe. Arnasketa zaila egiten bada arnasketa artifiziala burutu.
Osasun-laguntza ahalik eta lasterren lortu.
Ahoz ahoko arnasketarekin kontuz ibili beharra dago, gasolioa lehen laguntzak
burutzen dituen pertsonarekin harremanetan jar daiteke eta.
Larruazal eta begiekin ukipenean jartzean, begiak urarekin berehala garbitu, gutxienez 15
minutu bitartean, betazalak noizbehinka altxatuz. Kutsatutako arropa guztia kendu eta
eragindako gorputz atalak ur eta xaboi ugariarekin garbitu.
Osasun-laguntza lortu narritadurak garbiketa ondoren jarraitzen badu.
Irensten bada, okadarik ez eragin, biktima bero mantendu eta osaun-laguntza ahalik eta
lasterren lortu.

Gasolinak arrisku orokorrak eta osasun-arriskuak ditu:
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Arrisku orokorrak
Likido sukoi hegazkorra da, su-iturri batera joan daitezkeen edo beheko gunetan mantendu
daitezkeen airea baino astunagoak diren lurrunak dituelarik. Berunezko konposatuak edota
beste gehigarri toxikoak izan ditzazke.
Beroa, sua eta txinpartak ekiditu behar dira. Honetaz gain, materia bateraezinekin
harremanetan jartzea, estoldetan eta ur gunetan sartzea, inhalazioa, ahoratzea edo ukitze fisiko
zuzena saihestu beharra dago.
Osasun-arriskuak
Osasun publikoarentzat, isuri baten ondoren airean egon daitezkeen lurrunen kontzentrazio
altuko erakusketa arrisku nagusia da. Modu berean, ahoratzea edo ukitze fisiko zuzena
saihestu beharra dago.
Begiekin eta azalarekin ukipenean jartzen bada, larruazalaren larsekamendua eta
arraildura eman daiteke honen akzio deskoipeztatzailea dela eta. Gizabanako batzuek
hipersentiberatasuna garatu dezakete. Begi-ukipenak mina sor dezake baino kasu gehienetan
lesio txikiak sortzen ditu.
Inhalatzen bada, lurrunek nerbio-sistema zentralaren depresore bezala jokatzen dute eta
narritagarriak izan daitezke. Airean kontzetrazio txikiak buruko mina, zunbuluak, zorabioak
eta nahaste mentala sortzen ditu. Kontrazio altuak aldiz, konbultsioak, koma, konorte-gabezia,
biriketako edema eta arnas-akatsengatik edo asfixiagatik heriotza sor ditzake.
Irensten bada, goragaleak, karranpak eta nerbio sistema zentralaren depresioa sor ditzake,
ondorio bezala muruko mina, anestesia, koma eta heriotza izanik. Gorageleen bitartean
burututako arnasketak eztula, hitzegiteko edo arnasteko zailtasuna, garapen azkarreko
biriketako edema, bronkopneumonia eta pneumonitis atzeratua sor ditzake, ondorio larriak
izanik.
Kai Nagusian dagoen erabilitako olio edukiontzia
Istripu nagusi bezala honakoak kontsidera daitezke:
-

Patinajeak: olio isuri batek eraginda.

-

Sutea.
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Olioa edukiontzira botatzean hodiaren apurketa.

Hotz-nabeak
Donostiako Portuan Arrain-Lonja (Karmengo Andre Mariaren Kofradia) eta nabe
frigorifikoak bezalako instalazioak daude, AMONIAKOA hozgarri moduan erabiltzean
arrisku toxikoak eragin dezaketenak, baldintza batzuetan sukoia izanik.
Biltegiratze gordailuak dituen segurtasun balbuletan eman daitezkeen akatsek sortutako
produktuaren ihes arriskua kontsideratzen da.
Hidrokarburoen ibilgailu-garraioa
Portuan gerta litezkeen ontzi nagusien horniketarako tanga-kamioia nahasia dagoen garraio
istripuak kontsideratzen dira.
3.2.2. Portuko berezko jarduerak
Jarana Kaiak eta Kai Nagusiak osatutako Dartsena
Arrantza ekintza Jarana Kaiaren eta Kai Nagusiaren arteko zonaldean burutzen da. Dartsenan,
Kai Nagusiaren ondoan, arrantza-ontzi txikientzako pantalana dago. Arrain hustuketa
ontziaren eskoraren bitartez edo dartsena osatzen duten kaietan dauden garabi mugikorren
bidez egiten da.
Ekintza hauek sor ditzazketen istripuak honakoak dira:
-

Karga garabi batetik erortzea.

-

Arrain hustuketa ekintzen bitartean uretara erortzea.

-

Kalte pertsonalak sor ditzaketen ontziaren eskoratik gertatutako erorketak.

Kai Nagusiak, Lasta Kaiak eta Hegoaldeko Kaiak osatutako Dartsena
Dartsena honetan kirol ekintza burutzen da, non ontziak pantalanetara loturik dauden.
Donostiako kirol Portuko enpresa kontzesionario bezala E.K.P. dago.
Kasu honetan arriskuak honakoak dira:
-

Uretara erortzea.

-

Porturatutako ontzien sutea.
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Hegoaldeko Kaiaren ondoan barada-arrapala aurkitzen da, istripu nagusi bezala ondokoa
kontsideratzen da:
-

Kaietan burutzen diren ontzien konponketen bitartean su arriskua.

3.2.3. Ezbeharrak Portuko uretan
Itsas istripuak kontsideratzen dira eta aldi berean, hauen arrazoiak eta ondorioak.
Itsas istripuak hauek izan daitezke: ontzi baten aingura bitartean, atrekaketa ekintzen
bitartean, ontzien arteko talken ondorioz, hondartzeagatik, etab.
Tanke ontziaren apurketak sortutako fuel-olio ihesaren ondorioak ebaluatuko dira eta lurretik
itsasora doaz kolektroreen bitartez Hidrokarburoen isuriak eta ihesak kontsideratuko dira.
Modu berean, mantenimendu txar baten, trakeskeria baten edo segurtasun neurri egokirik
gabe burututako ontzien konponketen ondorioz sortutako ontzi baten sutea kontsideratu
beharra dago. Aldi berean, nahita egindako istripua gerta daiteke.
Ondorioak ontzira mugatzen dira baina 20 m-tara dauden alboko ontziak irtenarazte
komenigarria da.
Sutea kontrolatzen ez bada, ezbeharra jasan duen ontzia portutik kanpoko uretara zirgatutako
praktika egokia izan daiteke. Hala ere, ur sakonak lortu baino lehen ondoratzeko arriskua
dago, itsas garraioa oztopatuz.
Istripu hauek ekiditeko, jarraian aipatzen diren gomendioak kontutan hartu behar dira:
1. SASEMAR eta ontziaren arteko harremana irratiz bermatu.
2. Porturatze eragiketak egunez bakarrik burutu.
3. Lokailu eragiketetan zirgatzaileak erabili.
4. Portuko uretan 3 adabegiko abiadurarik ez gainditu.
5. Portuko sarreran edo irteeran beste ontzi baten albotik nabigatzen duen ontziak
segurtasun distantzia mantendu behar du, segurtasun abiadurarekin nabigatuz
(145/89

arautegia).

Abordatzeak

aurreikusteko

ezarritako xedapenak jarraitu egingo dira.
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Arriskuen ebaluazioa

Behin arriskuen inbentarioa eginik eta Portuko ekintzei dagozkien intzidente-hipotesiak
analizaturik, intzidente-supostuen afekzioa ebaluatu beharra dago.
Jarraian eskuhartze-erradioak eta arrisku zonaldea mugatzen direneko larrialdi kasuetarako
alerta zehazten dira:
Eskuhartze-erradioa: Istripuen ondorioek babes-neurrien berehalako erabilera justifikatzen
duen kalte maila sortzen dute.
Arreta-erradioa: Nahiz eta poblazioak antzeman, istripuen ondorioek ez dute eskuhartzea
justifikatzen duten efekturik sortzen, talde kritikoentzat izan ezik.
Jarraian agertzen den istripuen laburpen-taulan eskuhartze- eta arreta-erradioak definitzea
zentzua duten kasuak erlazionatzen dira.
Erradioak definitzea zentzurik ez duten gainontzeko intzidentziak ez dira taulan azaltzen.
Istripuen laburpen-taula
Istripua

Produktua

Gertaera

Esku-hartzea

Alerta

32,50 m
32,50 m
-

41 m
41 m
-

32,50 m

41 m

-

-

32,50 m

41 m

12,50 m
12,50 m

17,50 m
17,50 m

10 m

-

REPSOL KOMERTZIAL gordailuak
Biltegiratzean
Leherketa
Sutea
Erregaiaren sutearekin edo
suterik gabeko isuriak

Gasolioa
Gasolioa
Gasolioa

Leherketa
Sutea
Erregaiaren sutearekin
edo
suterik gabeko
isuriak
Gordailuen hausturak

Gordailuen hausturak
Gasolioa
Tangen zamalanetan eta ontzien horniketan
Karga lanetan mahuken edo
Gasolioa
Isurketa
hodien haustura
Hustuketa lanetan tangaGasolioa
Putzuaren sutea
kamioiaren
gordailuaren
haustura
Erabilitako olio edukiontzia (Kai Nagusia)
Patinajeak
Olioa
Patinajea
Sutea
Olioa
Sutea
Hustuketa lanetan gertatutako
Olioa
Putzuaren sutea
olio isuria konexio mahukaren
Porturatutako ontziak
Sutea
Sutea
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4. AUTOBABESARAKO NEURRIAK ETA BALIABIDEAK
Atal honetan Portuak arriskuak kontrolatzeko, larrialdi egoerei aurregiteko eta larrialdietarako
kanpo-zerbitzuen esku-hartzea errazteko dituen neurriak eta giza- zein material-baliabideak
deskribatzen dira.
4.1.

Autobabesarako neurriak

Jarraian, edozein momentuan eta larrialdi egoera baten aurretik Portuaren barnealdean
autobabesarako neurri bezala kontutan hartu beharreko gomendazioak agertzen dira.
Gomendazio guzti hauek aldi berean, 112 SOS-DEIEK parte hartu arte larrialdi momentuetan
erabiliko dira.


Denboraleak
-

Ontzien amarrak eta aingurak berrikusiko dira eta babeskien kokaleku egokia
kontrolatuko da. Itsasartetik hurbil dagoen zonaldean arreta berezia jarriko
da.



-

Portuko erabiltzaileei arrisku egoeraz informatuko zaie.

-

Harpe kai-muturretara sarbidea mugatuko da.

Euri jasak-izozteak
-

Izozteen kasuan, portuko sarbideak erabilgarriak mantenduko dira,
beharrezkoa denean elurra kenduz.



Ur tragarroien kasuan, portuko sarbideen egoeraren jarraipena burutuko da.

Mareak
-

Portuko erabiltzaileei arrisku egoerari buruzko informazioa emango zaie eta
lokailuak eta aingurak egiaztatuko dira.



Lurrikarak
-

Bizkaia sismikotasun txikiko zonaldea dela kontutan hartu beharra dago.

-

Intentsitate handiko sismoa ematen bada, gas eta ur instalazioak berehala
berrikusiko dira.
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Modu berean, eraikinen ikuskapena egingo da.

Lur-jausiak
-

Zonaldea balizatuko da, erortzeak jarraitu daitezke eta.

-

Hegalen egoera inspekzionatuko da.

-

Bideak eta eragindako instalazioak egokitzeko beharrezkoak diren obrak
burutuko dira.



Hornidura elektrikoaren mozketa
-

IBERDROLAk duen matxura zerbitzuarekin harremanetan jarri horniduramozketaren iraupen posibleari buruzko informazioa jasotzeko.

-

Mozketa gauean gertatzen baldin bada, orokorra eta iraupen handikoa izanik,
zirkustantzien araberan portuko sarbidea mugatuko da. Eragindako zonaldeen
hustuketa bilakaeraren araberan burutuko da.



Uraren hornidura-mozketak edo kanalizazioaren apurketagatik ur ihesak
-

Uraren hornidura-mozketak edo kanpoko kanalizazioaren apurketagatik ur
ihesak gertatzean (sarrera kontagailua baino lehen) hornitzaile-konpainia
deitu.

-

Barne ihesaren kasuan aldiz, dagozkion giltzak itxi egingo dira ihesa gertatu
deneko gunea isolatuz.



Eragindako portuko erabiltzaileak egoeraren jakinaren gainean jarri.

Egiturazko arazoak
-

Egiturazko arazoren bat antzeman bezain laster eraikina desalojatu egingo da,
solairu guztiak.



-

Segurtasun zonalde bat adieraziko da, non sartzea debekatuta egongo den.

-

Suhiltzaileak abisatuko dira, kalteen balorazioa egin dezaten.

Arazoak sarbideetan
-

Arazoen sorburua eta honen iraupena ikertu.
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Portuko erabiltzaileei egoera komunikatu.

Pertsonen, animalien edo ibilgailuen erorketa uretara
-

Pertsonen erorketen kasuan flotagailua berehala jaurti egingo da eta uretatik
ateratzea errazten duen eskailera gerturatuko da. Hondoratzen hasten den
kasuan, eskuhartzeko unitatearen kide bat uretara bota egingo da flotagailu
baten bitartez erreskatea burutzeko.

-

Ibilgailuen erorketen kasuan barnean bidaiariak dauden konprobatuko da,
bidaiariak egotekotan aurreko kasuan bezala jokatuz. Bestela, ibilgailua
uretatik ateratzeko garabi bat erabiliko da.



Orden publikoaren alterazioa edo ponpa-mehatxua
-

Portuko sarbidea mugatu eta zirkunstantzien araberan, eragindako zonaldea
edo portu osoa desalojatu.



Ontzietan gertatutako larrialdiak
-

Sorospen-deiaren bitartez SASEMAR egoeraren jakinaren gainean jarri
(900-202 202 telefonoa). Hauek emandako argibideak jarraitu.



Gasoliozko sutea
-

Produktu kimiko lehorren itzalgailuak erabili, karbono dioxidoa, apar edo ur
lainoztatua. Ura ez-eraginkorra izan daiteke.

-

Su itzalketarako ekipoa haizearen aurkako norabidean jarri beharra dago,
gorputz-ukipena ekidituz eta babes arropa eta arnas aparatua eramanez.
Arriskurik ez dagoenean sutearen inguruko edukiontzia birkokatuko da.

-

Ihesa segurtasunez gelditu ezin denean ez da sutan dagoen karga itzaliko.
Edukiontzia apurtu edo pitzatu daiteke eta horretan arreta berezia jarriko da.
Sutan dauden edukiontziak hotz mantentzeko albo bakar batetik ura erabiliko
da, segurtasun distantzia mantenduz.

-

Karga guneko sute masiboekin mahuka automatikoak edo kontrol monitoreak
erabiliko dira. Segurtasun balbulak egindako soinu gorakorra entzutean edo
edukiontziaren dekolorazioa antzematean berehala alde egingo da.
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Gasolio isuria

Orokorrean:
-

Zonaldeko sarrera

mugatu,

babesik

ez

duen pertsonala haizearen

norabidearen kontrako posizioan jarriz. Su-iturriak ezabatu. Estoldak eta urkurtsoak produktu kutsatzailearen sarreraz babestu. Agintaritza egokiei ura
potentzialki kutsatuta dagoela jakinarazi.
-

Erantzuna antolatzen den bitartean

gasolioaren hegazkortasuna

eta

sukoitasuna kontutan hartu. Modu berean, galdaretan edo ekipo industrialetan
gasolioa erabiltzeak hauen apurketa edo leherketa eragin dezakeela
kontsideratu.
-

Gasolioa lurrez, hondarrez edo beste material batzuez egindako euspen
edukiontziak edo langak eraikiz gorde daiteke.

-

Ondorioz, gordetako gasolioa lurrean edo dikearen materialan zehar iragaz
daiteke, produktuaren galera eta kutsaduraren hedapena emanez.

-

Arintzeko, gordetako produktua ahalik eta lasterren kendu eta posiblea den
lekuetan materia iragazgaitz bateragarriak erabili bilketa guneak estaltzeko.
Urtegia gainezka egitea eragin dezaketen baldintzak arretaz aztertu, mahuken
ihesak edo euria bezalakoak.



Gasolio ihesa airean
-

Gasolioak ez du kutsatzaile arriskutsuen kantitate handirik airera askatzen.
Kasu batzuetan produktua ezabatu arte egoera kontrolatzea komenigarria da.





Erregaien edo beste kutsatzaile batzuen isuria
-

Lehenik eta behin, arazoaren jatorria eragotzi.

-

Sute arriskua momentua oro saihestu.

-

Kutsatutako gunea mugatu honen hedapena ekiditzeko.

Beste ingurumen istripuak
-

Lehenik eta behin arazoaren sorburua eragotzi.
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Leherketak
-
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Gunea berehala inguratu.

Lur sutea (instalazioak edo eraikuntzak)
-

Sute baten aurrean burututako ekintza indibidualek, bereziki sutea
antzematen direneko lehenengo momentuetan, ondorio garrantzitsuak dituzte.
Hori dela eta, mundu guztiak, gehien bat portuko pertsonalak eta
merkataritza-lokalen arduradunek, informazio egokia izatea funtsezko da.

-

Ebakuazio-bideak egoera onean eta modu egoki batean seinaleztaturik egotea
beharrezkoa da.

-

Portuan dagoen pertsonal erabilgarria mobilizatuko da eta segurtasun
pertsonalak eragindako zonaldean kotak ezarriko ditu, sarrera mugatuz.

-

Sutea lokal baten barrualdean ematen bada (bulegoa, biltegia edo taberna)
bertan dauden pertsonak utzarazi ondoren, ate eta leiho guztiak itxi egingo
dira, material erregaiak sutea gertatutako lekutik aldenduz.

-

Sutea berehala itzali ezin denean alarma 112ra zabalduko da (mota
orokorreko larrialdia). Suhiltzaileak ailegatzen direnean egoeraz informatuko
zaie eta eskuhartzeko ekipoak suhiltzaile buruak emandako aginduen arabera
jokatuko du.

-

Ebakuazioari buruzko edo portuko erabiltzaileen konfinamendua eta
portuaren itxiera posibleari buruzko erabakiak hartuko dira.

-

Sutea garaiz antzematen baldin bada, hauts lehorra erabiltzea nahikoa izan
daiteke. Ontzietan edo portuan dauden itzalgailuak erabiliko dira.

-

Ura erabili hauts lehorra nahiko ez denean. Ponpez gain, pantalanen zehar
emari murriztuko ur hoditeri bikoitza dagoela ez da ahaztu behar.

-

Behin sutea amataturik, berpiztea ekiditzeko asmoz kontu handiko zaintza
mantenduko da.



Istripuak eta kalte pertsonalak
-

Kolpatutakoei laguntza eskaini SOS-DEIAK zerbitzuak ailegatu arte.
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Ibilgailuan norbait harrapaturik gelditzean sutea edo ibilgailuaren leherketa
gertatu ez dadin arreta bereziak hartu.



Ontzi batean emandako sutea
-

Sutea berehala itzali ezin denean (mota orokorreko larrialdia) alarma
SASEMAR edota 112 SOS-DEIAK-ra zabalduko da.

-

Pertsonen hustuketa burutuko da segurtasun erradio batean.

-

Sutea garaiz antzematean hauts lehorra erabiltzea nahikoa izan daiteke,
portuan edo ontzian dauden itzalgailuak erabiliko direlarik.

-

Erregaiak eragindako leherketa posiblea den bitartean arreta bereziak hartu,
bereziki gasolinaren kasuan.

-

Sutea kontrolatu ezin denean hedapen arriskua ekiditu, alboko ontziak
kenduz edo kaltetutako ontzia portutik kanpo eramanez. Hau ezinezkoa
denean, leku isolatu batean utzi edota hondoratzeko posibilitatea kontutan
hartu.

-

Sugarretan dagoen ontzia ke toxiko kantitate handia askatzen duen su-bola
bezalakoa dela gogoratu. Atoian eramatean, soken ordez kateak erabili, puntu
tinko batean finkatuz, atoi lerroa askatzeko arrikua saihestuz.

-

Behin sutea amataturik, berpiztea ekiditzeko asmoz kontu handiko zaintza
mantenduko da.



Ontzien lur-jotzea
-

Lehenik eta behin, ontzian pertsonik ez dagoela konprobatu beharra dago.
Norbait barruan egotekotan berehala erreskatatu egingo da.

-

Ondoren, erregai isuriren bat gerta ez dadila ziurtatu behar da. Isuria
gertatzen bada irteerak eragotzi eta sute arriskua ekiditu.

-

Ekintza guztiak SASEMARek edota SOS DEIEK aholkaturik buruturiko
dira.
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4.2. Autobabesarako baliabideak
Portuan instalatutako altak eta bajak dokumentatzen dituen segurtasun sistemen eta ekipoen
inbentarioaz gain, berrikuspen, aldaketa eta mantentze ekintza guztiak kontsignatuko dituen
Segurtasun Liburua egongo da. Planaren Zuzendaria liburua eguneratua egoteaz ardurako da.
Inbentariatutako baliabide guztien ikuskapena urtero egingo da. Liburuan burutu beharreko
kontrol eta mantentze ekintzak zehaztuko dira, berrikustearen arduradunak sinatuko duelarik.
Modu berean, larrialdien bitartean jarduera Planarekin erlazionatutako portuen instalazioen
mantentze liburua egongo da, zehazki, urari, elektrizitateari eta telefoniari dagozkien
instalazioak.
Donostiako Portuak larrialdiei aurregiteko honako baliabideak ditu:
-

Uraren harguneak pantalanetan.

-

Gurutze Gorriko Ontzia.

-

Itzalgailuak.

-

Anbulantziak.

-

Portura sartzeko kanalean balizamendua.

UTE KAIAGARBI Donostiako Portuko garbiketaz arduratzen da, ondoko baliabideak
dituelarik:
-

Astean zehar eta jaiegunetan 2 enplegatu.

-

Kutxa iraulgarri irekia duen kabina bikoitzeko karga arineko kamioi 1.

-

Putzegile 1.

Gipuzkoako portu guztietarako garabia duen kamioi iraulgarri bat dago, honetaz arduratzen
dena:


Tamaina handiko bide-garbigailuaren desplazamendua.



Presiozko urarekin eta hipokloritoarekin burutzen den bide-garbiketa
egiten duen uharkaren desplazamendua.
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Beste lan mota batzuetarako laguntza.

Gainera, kontainer-ontzi kamioi bat dago, edukiontzien manipulazioaz eta lekualdaketaz
arduratzen dena, portu ezberdinen garbiketek sortutako hondakinak biltzen dituelarik.
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5. LARRIALDIARI AURREGITEKO JARDUERA-PLANA
5.1. Larrialdiari aurregiteko jarduera-planaren helburua
Larrialdiari aurregiteko jarduera-planaren helburua gerta daitezkeen larrialdiak kontrolatzeko
burutu beharreko ekintzen ordena definitzea da, beharrezkoak diren baliabideekin gizaantolaketa planifikatuz.
Guzti honek prebentziozko neurrien eta identifikatutako arriskuen babes-baliabideen jardueraplana ezartzeko balio du.
5.2. Planaren Zuzendaritza
Autobabes-larrialdietarako Planaren Zuzendaria Eusko Jaurlaritzako Portuen Zuzendaria
izango da, Portuko ekintzak itsas segurtasunean, nabigazioan, itsasoan edo giza bizitzan
eragiten dituzten egoerak sortzen ditu eta. Itsas kapitainak Planaren Zuzendaritzan modu
elkargokide batean parte hartuko du.
Planaren Zuzendaritza larrialdiaren garapenaz informaturik egongo da, zalantza egoera batean
erabakiak hartzeko kontsultatuko dena.
5.3. Jarduketa-Zuzendaritza
Kaietako Kaporala Jarduketa-Zuzendaria izango da, arriskuen kontrola eta prebentziora
zuzendutako ekintzen kudeaketaren arduradun bakarra bezala. Posiblea ez balitz, tokiko
teknikariak edo Portuan momentu horretan aurkitzen den maila goreneko pertsonak ardura
hartuko du.
Jarduketa-Zuzendaria plana aktibatzeko arduraduna izango da, bertan ezarritakoaren arabera,
dagokion larrialdi egoera deklaratuz, SOS DEIAK-112-ren bitartez Babes Zibileko
agintaritzei jakinaraziz, Planaren Zuzendaritza informatuz eta istripuaren ondorioak
gutxitzeko berehalako ekintzak hartuz.
Behin 112 Portuan dauden baliabide eta neurriekin erantzun gaitasuna gainditzen duen
egoeraz informaturik, SOS DEIEK Larrialdietarako Euskal Arreta Sistemako Taktika
Operatiboak abiaraziko dute.
Jarduerarako

taldeak

ailegatzen

diren

bitartean

Jarduketa-Zuzendariak

kontrolatzeko eta hau ez hedatzeko beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu.

 SENER Ingeniería y Sistemas S.A. - Getxo 2007

intzidentea

AUTOBABES-LARRIALDIETARAKO PLANA.
DONOSTIAKO PORTUA

P210860-SRTC-DO-PE-0002
52tik 44.orr.

Portuko Bulegoa


Izena: Gipuzkoako Portuen Lurralde Zerbitzua.



Posta-helbidea: Jarana Kaia, zg.



Ekintzaren izendapena: Portuko Administrazio Bulegoa.



Telefonoa: 943 02 29 70

5.4. Jarduketa-prozedura orokorra
Larrialdi baten aurrean egin beharreko lehenengo gauza 112 SOS-DEIAK abisatzea da.
Kaietako Kaporalak jarduerarako taldeak ailegatzen diren bitartean ekintzen ardura hartuko
du, gertatutakoa azalduko diena eta eragindako Portuko zonaldera sartzea erraztuko duena.
LARRIALDI BATI AURREGITEKO JARDUERA-FITXA
LARRIALDIAZ JABETZEN DENAK ZER EGIN BEHAR DU?
1. 112 SOS-DEIAK ABISATU, Kaietako Kaporala ez bada abisatu 688 6710 13.
2. Informazioa eman ondorengoari buruz:
 Inplikatutako gunea(k)
 Intzidente mota (ihesa, sutea, leherketa, etab.)
 Inplikatutako substantzia(k)
 Mindutako pertsona(k)
 Kalte materialak
 Hasitako ekintzak
3. Lasaitasuna mantendu
4. Jokatu, beharrezkoa baldin da, erabilgarriak diren baliabideekin
5. ALFERRIK EZ ARRISKATU

Larrialdietarako Euskal Arreta Sistematik intzidente motari dagozkion Taktika Operatiboak
aktibatuko dira:


U1: Salbamendua itsasoan (kanpo urak).



U2: Salbamendua itsasertze-kostaldean.



SG1: Hiri/Landa sutea.



SG3: Sute industriala.



IGT: Lur kutsadura – hondakinak.
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HAIZEA: Haizeak.



GALERNA: Galernak.



ITXASO: Kostaldeko itsas denboraleak.



EURIA: Euriak.



UHOLDE: Uholdeak.



LURRA: Lur-mugimenduak.



TG1: Zauritutako pertsonik gabeko garraio istripuak.



TG2: Zauritutako edota harrapatutako pertsonekin garraio istripuak.



TG3: Zauritutako edota harrapatutako pertsona kopuru handiarekin garraio
istripua.



PG1: Lan-istripua.



PG3: Bide publikoan gertatutako istripu mota guztiak.

5.5. Pertsonalaren eta Ontzien Ebakuazio Plana
Hau Autobabes-Larrialdietarako Plan baten helburu nagusienetariko bat da, bi ebakuazio mota
desberdintzen direlarik:
Ebakuazio partziala: Intzidenteak eragindako pertsonalaren eta larrialdian ekintzik burutu
behar ez duen pertsonalaren ebakuazioa.
Ebakuazio totala: Kontrolik gabeko egoera baten aurrean ematen dena da, eragindako
zonaldetik pertsona guztiek alde egin behar dutelarik, jarduerarako taldeak barne.
Ebakuazio-plana honetan datza:
-

Eraikinen larrialdietarako irteerak adieraztea.

-

Argibide-seinaleen bidez pertsonen eta ibilgailuen pasaguneko-ibilbideak
finkatzea.

-

Pertsonala kontzentratuko den hurbileko aterpe-lekua zehaztea, alerta zonalde
barruan kokaturik, pertsona-kontaketa burutzeko aukeratutako pertsonak
emandako aginduak jarraituko direlarik.

Pertsonalaren Ebakuazioa
Kontsigna orokorrak honako hauek izango dira:
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Walkien edo telefonoaren bidez Portuko pertsonal arduradunak emandako
argibideak jarraitu.

-

Zonaldearen ebakuazioa adierazitako norabidean burutu. Hodei toxikoa sortzen
deneko intzidentea baldin bada, haizearekiko zeharkako norabidean ebakuatu,
hodeia zeharkatzea ekidituz.

Ebakuazioa burutzean, kaian dauden pertsonen kontzentrazio puntua orokorrean, Portuko
sarbidetik hurbil dauden zonaldetan izango da. Muturreko kasuetan bakarrik kontzentrazio
puntuak kaiaren muturrak izango dira, itsas ebakuazioa atoiontzien edo ontzi egokien bitartez
burutzeko.
Kasu bakoitzean kontsignak (kokapenaren arabera) hauek izango dira:
-

Hegoaldeko eta Lasta Kaietan dauden pertsonak Portuko 1.SARBIDE-rantz
ebakuatuko dira. Sarbide honetatik ebakuazioa burutu ezin denean, irteerako
ordezko bide bezala 2.SARBIDEA edo herrirantz doan irteeraren bat hartuko da,
itsas ebakuazioa burutzeko asmoz.

-

Goiko Kai Dikean, Jarana Kaian eta Kai Nagusian dauden pertsonak
2.SARBIDE-rantz ebakuatuko dira. Irteera arriskutsua baldin bada, ebakuazioa
1.SARBIDEA-rantz edo herrirantz doan irteeraren baten bitartez burutuko da.

-

Kasu batzuentzat azaldu den bezala, proposatutako ordezko bideak nahikoak ez
direnean kaietan aurkitzen diren pertsonen ebakuazioa atoiontzien laguntzaz
egingo da.

Ontzien Ebakuazioa
Autobabes-Larrialdietarako

Planaren

Zuzendariak,

Jarduera-Zuzendariak

edo

honen

ordezkoak larrialdi motaren edota larritasunaren arabera, hurbileko ontzien ebakuazioa
erabaki egingo du (esku-hartzearen zonalde barruan).
Honako irizpideak kontutan hartu beharra dago:
-

Eragindako ontzia dagoen portuarekin edo ondoko portuekin harremanetan
jarriko da, laguntza-ontzia bidaltzearren.

-

Posiblea bada, ebakuazio alerta aurreabisua ahalik eta lasterren emango da.
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6. DIREKTORIO TELEFONIKOA
LARRIALDIETARAKO TELEFONOA:
112 SOS-DEIAK
BARNE DEIAK
HARTZAILEA
Ekintzen Koordinatzailea (Kaietako Kaporala)
Pasaiako Itsas Kapitaina
SASEMAR (24 ordu)
SASEMAR Donosti (Gurutze Gorria)
Portuko Bulegoa
Udaletxea
Karmeneko Andre Mariaren Arrantzale-Kofradia
Kaia-Berri, Donostiako Portuko Erabiltzaile-Elkartea
Itsas Klub Erreala-bela eskola

KANPO DEIAK
HARTZAILEA
PIC Zuzendaria
Eusko Jaurlaritzako Portu Zuzendaria
Eusko Jaurlaritzako Itsas Gaien Arduraduna
Gipuzkoako Portuen Lurralde Zerbitzua
U.T.E KAIAGARBI
Suhiltzaileak
Babes Zibila
Informaziorako eta Lur-Itsasontzi Komunikazioen
Eskakizunetarako Kostaldeko Estazioak
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HARTZAILEA

INTERESEKO TELEFONOAK
HELBIDEA

Donostiako Ospitalea

Donostiako EAG
(Etengabeko Arreta Gunea)

943 00 70 00

Bengoetxea kalea, 4

943 44 06 36

Erabiltzaile-arreta tf.

943 00 70 53

16.kanala (VHF itsas
banda) eta erdi uhin 2.182
Khz.
Itsas larrialdietarako
telefonoa 900 202 202

Santurtziko olatu-hormaren
Salbamendu koordinazioko
muturra. Portu zonaldea,
lurralde-zentrua (Bilbo)
z.g. 149 posta-kutxa. 48980
Santurtze

IBERDROLA

TELEFONOA

Begiristain Paseabidea, z.g.
Donostia-San Sebastian
Larrialdiak

Itsas Salbamendua

Euskal Herriko lurralde
zentru meteorologikoa
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Mirakruz, 32
Gizarte Sedea: Gardoki
kardenalaren kalea, 8.
Bilbo

944 83 94 11

943 27 40 30
944 151 411
901 20 20 20

Ibaizabal atoiontzien
konpainia S.A., Bilbo

Tomas Olabarri kaia, 4-5º D
Areeta

94 464 51 33

Udaletxea

Ijentea, 1

900 40 05 82

Udaltzaingoa

Easo, 41

943 45 00 00
943 48 13 20
092 (larrialdiak)

Taxiak

Donostiako Radiotaxia
Vallina Teletaxia

943 46 46 46
943 40 40 40
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7. PLANAREN EZARKETA ETA EGUNERAPENA
7.1. Planaren ezarketa
Planak esku hartzen duten pertsonek burutu beharreko jarduerak ezartzen ditu, honen
ezaguerarako, prebentzioa hobetzeko, prozedura operatiboak perfekzionatzeko eta antolaketa
egokia bermatzeko. Horretarako, giza- eta material-baliabideen egitura guztiak, arriskuen
analisia, urrakortasuna, zonakatzea eta behar denean, larrialdi faseak eta jarduerak eguneratuz.
Plana benetan operatiboa izan dadin jarduerarako taldeek antolatutako eta egokitutako
ekintzen eta mekanismoen ezaguera osoa izatea beharrezkoa da.
Ekintzen eta informazioaren esleipen fase honi ezarketa deritzo. Ezarketa beraz, Planaren
benetazko operatibitatea lortzera zuzenduta dagoen ekintza da. Jarduera-Zuzendariak
(Kaietako Kaporala) lan hau bultzatu eta koordinatuko du.
Ezarketak talde operatiboei eta portuan lan egiten duen pertsonal osoari zuzendutako
prestakuntza-, informazio- eta zabalkunde-kanpainak dakartza, egoera ezberdinei aurregiteko
erantzun egokiak lortzeko asmoz.
Plan honen ale bat Portuko Arduraduna (Kaietako Kaporalak) dagoen Bulegoan egongo da eta
beste bat aldiz, Gipuzkoako Portuen Lurralde Zerbitzuan.
7.2. Aldizkako berrikuste Planaren mantenimendua
Planaren benetako operatibitatea bere mantenimendu egokiak eta dagozkion aldizkako
berrikusteek bermatzen dute.
Berrikuste bezala Planaren aplikazioan, simulakroetan, etab. hartutako esperientziatik
eratorritako hobekuntza eta egunerapena ulertzen da. Ekintza honek jarraian adierazten diren
aspektuak ditu, Planaren Zuzendaria ekintzak betetzeaz arduratzen delarik.
-

Baliabideen eta arriskuen inbentarioa eguneratua mantendu.

-

Arriskuen eta hauen ondorioen balorazioa eguneratua mantendu.

-

Pertsonalari eta zerbitzu jarduleei zuzendutako prestakuntza-pogramak garatu eta
mantenimenduaren ondorio bezala jarraitu.
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Plana aldizka egiaztatu, baliabideak Planak egokitutako operatibitate mailan
mantentzen direla ikusteko. Orokorrean, Planan eragina izan dezaketen aldaketa
guztiak ikusi behar dira.

-

Planaren aspektu guztiak bideragarriak izan daitezen proposamen ekonomiko
egokiak burutu.

Portuko Arduraduna gainontzeko pertsonekin urtero bilduko da, Autobabes-Larrialdietarako
Planaren mantenimendu eguneratua zaintzearren.
Plana gutxienez lau urtetik behin edo Portuaren funtzionamendua aldatzen duen instalazio edo
azpiegituraren bat martxan jartzean berrikusi beharra dago. Dena den, hurrengo Plan bat
aprobatu arte modu indefinitu batean indarrean mantenduko da.
7.3. Azken txostena
Talde operatiboen arduradunek taldeen jarduketa-txostena egingo dute, baita hauen saialdia
gertatu denean ere.
Txosten hauen arabera Jarduera-Zuzendariak azken txostena egingo du, non esku-hartzearen
balorazioa eta arrazoien eta eragindako ondorioen analisia aztertzen diren.
7.4. Jarduera-taldeen trebatze-ariketen programa
Trebatze-ariketa bat Planari atxikitutako pertsonalaren eta baliabideen multzo bakar bati
emandako alertan datza (adibidez jarduera-talde bat, pertsonalaren txanda bat, etab.).
Simulakroa Planaren operatibitatearen egiaztapen bat bezala planteatzen den bitartean, ariketa
talde eta pertsona ezberdinak larrialdien aurrean erabili beharreko ekipo eta tekniketan
trebatzea helburu duen jarduera bezala ulertzen da. Bestalde, talde murriztuetan burutzen
denez Planaren funtzionamenduaren egiaztatze partzialarako simulakroa baino elementu
zaluagoa gertatzen da.
Autobabes-Larrialdietarako Planaren Zuzendariak, Jarduera-Zuzendariaren laguntzaz eta
jarduera-talde bakoitzaren Nagusiaren arabera (suhiltzaileak, Ertzaintza, etab.), urteko
jarduera-Planarekin bat egiten duten ariketak prestatuko ditu, zeinetan larrialdi egoera baten
aurrean taldearen kideek beharrezko baliabideak erabiliko dituzten.
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Ariketa berariazko data eta orduan burutuko da, ekintzen eraginkortasuna jarraian ebaluatuz.
Ariketa burutu ondoren talde bakoitzeko kideek iritziak eta iradokizunak trukatuko dituzte,
Planaren operatibitatea hobetzearren. Taldearen Nagusiaren arabera hobekuntza substantziala
izan daitezkeen iradokizunak ahalik eta lasterren Planara erantsiko dira.
7.5. Simulakroak
a) Orokortasunak
Simulakro bat Planaren itxurazko aktibazioan datza, materialarekiko zein pertsonalarekiko
modu egokian funtzionatzen duen egiaztatzearren:
-

Biztanleria abisatzeko sistemen funtzionamendua eta eraginkortasuna.

-

Jarduera-taldeen erantzunean eta babes-neurrien aplikazioaren azkartasuna.

-

Babes-neurrien (itxurazko baldintzetan) funtzionamendua eta eraginkortasunaren
hasierako ebaluazioa.

Aurreikusitako simulakroek gutxienez jarraian azaltzen diren aspektuak kontsideratu behar
dituzte:
-

Intzidente-agertoki baten ezarpena.

-

Simulakroen aktibazio-mailak (progresio-maila).

-

Aurreikusitako larrialdiaren araberako aktibazioa eta zabaldu beharreko baliabideen
korrelazioa.

-

Komandanteen koordinazioa (aginteak).

-

Zuzenketen eta hobekuntzen balorazioa duen eraginkortasun mailaren analisia.

b) Periodikotasuna
Urtero gutxienez simulakro bat egin beharra dago, baldintza klimatiko egokietan burutzea
aholkatzen delarik.
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8. GOMENDIOAK
- Erabiltzaileak atrakaketa-obretara erortzea ekiditearren pantalanen gainean barandak jarri.
- Olatu-horma dikearen sarbideetan erortzeko arriskua eta denboraleen arriskua adierazten duten
seinaleak jarri.
- Arrantzaleen Kofradiako edo Udaletxeko Arduradunaren presentzia fisikoa portuan.
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PLANO-AURKIBIDEA

1. KOKAPEN-PLANOA
2. BATIMETRIA
3. ERABILPEN OROKORRAK
4. SARRERAK, BARNE-BIDEAK ETA EBAKUAZIO-BIDEAK
5.-BABES-BALIABIDEEN KOKAPEN
6.-ARRISKU GUNEAK
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1.-PORTU ZONALDEEN DESKRIBAPENA
Arrantza- eta Josteta-Portua ondoko zonalde ezberdinetan bana daitezke:
Kaiak
(1)
Ezaugarriak:
Luzera:518,00 m.
Sarkura: ≤2 m.
Azalera: 6550 m2.
Erabilgarritasuna: Arrantza.

(2)
Ezaugarriak:
Luzera:70 m.
Sarkura: 2-4 m.
Azalera: 2915 m2.
Erabilgarritasuna: Arrantza.
Iparraldeko Dikea
Ezaugarriak:
Luzera:150 m.
Gailur-kota: +5,70 m.
Tipologia: Harri-lubetaren bitartez kanpoaldeko aurpegian babestutako
harlangaitz parametro bertikalak.
Hegoaldeko Dikea
Ezaugarriak:
Luzera:250 m.
Gailur-kota: +6,20 m.
Tipologia: Harri-lubetaren bitartez kanpoaldeko aurpegian babestutako
harlangaitz parametro bertikalak.
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Hondartze-arrapalak
1)Ezaugarriak:
Kokalekua: Goiko Kai dikearen alboan
Luzera: 60 m.
Zabalera: 21m.
Malda: %9.

2)Ezaugarriak:
Kokalekua: Goiko Kai dikearen alboan
Luzera: 32,5 m.
Zabalera: 8 m.
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2 TITULARREN IDENTIFIKAZIOA

Portuko Kapitaintza
 Izena: Itsas Kapitaintza.
 Helbidea: Portuko zonaldea, ag. Pasaiak.
 Posta Kutxa: *
 Ekintzaren izendapena: Itsas Kapitaintza.
 Telefonoa: 943 35 26 16.

Karmeneko Andre Mariaren Arrantzaleen Kofradia
 Izena: Arrantzaleen Kofradiako Patroi Nagusia.
 Helbidea: Kaia, 23.
 Posta Kutxa:
 Ekintzaren izendapena: Lonja eta gizarte-egoitza.
 Telefonoa: 943 42 68 29.

Izotz fabrika
 Izena: Arrantzaleen Kofradiako Patroi Nagusia.
 Helbidea: Hegazkin-ontzi eraikina.
 Posta Kutxa:
 Ekintzaren izendapena: Izotz fabrikazioa.
 Telefonoa:
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Itsas Salbamendu Basea. Gurutze Gorria
 Izena: Gurutze Gorria.
 Helbidea: Goiko Kaia.
 Ekintzaren izendapena: Sanitarioa eta Salbamendua.
 Telefonoa: 943 42 15 07.

Euskal HerrikoLurralde Bulego Meteorologikoa
 Helbidea: Mirakruz, 32
 Posta Kutxa:
 Ekintzaren izendapena:*
 Telefonoa: 943 27 40 30

Kultura eta Turismo Ekintzetxea (KTE)
 Helbidea: Erregina erregentea, zg.
 Posta Kutxa:
 Ekintzaren izendapena: *
 Telefonao: 943 48 11 66.

Kaia Berri, Donostiako Portuko erabiltzaileen elkartea
 Helbidea: Lasta Kaia, zg.
 Posta Kutxa:
 Ekintzaren izendapena: *
 Telefonoa: 943 42 37 59.
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AUTOBABES-LARRIALDIETARAKO PLANA.
DONOSTIAKO PORTUA

Klub Nautiko Erreala –Bela Eskola
 Helbidea: Kontxa Kaia zg.
 Posta Kutxa:
 Ekintzaren izendapena:
 Telefonoa: 943 42 35 74.
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