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ELORRIO

BIZKAIA

GIPUZK
OA

ARABA

DURANGALDEA

 Elorrio Bizkaiko hego-ekialdean dagoen udalerri bat da, Udalaitz 
mendiaren azpian kokatua eta Gipuzkoa eta Araba mugakide dituena. 
Durangaldeko eskualdearen parte da, Durangotik 9km-ra eta Bilbotik 39km-ra 
dagoena. Bizkaiko herri zaharrenen artean aurkitzen da, Erdi Aroan sortutako 
herria baita.

 Azalera: 36,96 km2

 Biztanleria: 7.377 biztanle (2017)
 Dentsitatea: 199,59 biztanle/km2 

 Elorrio 1356an sortu zen eta garai hartan nobleen botereari aurre egitea 
eta aldi berean gipuzkoarrengandik babestea zuen helburu. XVI, XVII eta XVIII 
mendeetan hiribilduko Aro Berria hasi zen, hainbat elorriarrek Amerikarekin 
izandako komertzioetan parte hartu eta herria asko aberastu baitzen. 
Aberastasun honen erakusgarri dira gaur egun herrian dauden armarridun etxe 
zein jauregiak, baita 1459 era 1506 urteen bitartean Bizkaiko elizarik handiena 
eraikitzearen arrazoia. Guzti honengatik 1964an hirigunea gune historiko-
artistikoa izendatu zuten.

 Ekonomiari dagokionez, XIX. mendean hiribildu aberats honetan garaiko 
bainuetxeen moda nekazaritza-gizartearekin bat egin zuen. Beranduago, 
Espainiako Gerra Zibilak Elorrio astindu eta bainuetxeak atzean utzita, Euskal 
Herriko eta Durangaldeko industrializaziora lotu zen. Hainbat industria bertan 
kokatzeak biztanleriaren hazkundea ekarri zuen, 80ko hamarkadan inoiz ez 
bezala 8.000 biztanle izatera igaro zelarik.

 Gaur egun sektore industrialean oinarritzen den arren, nekazaritza eta, 
batez ere, abeltzaintzak garrantzia handia dute. Bigarren sektorea nagusitzen 
bada ere,  Durango eta Arrasate hurbil egoteak ez dio mesederik egiten. Bestalde, 
Eroskiren kontsumo eta banaketa kooperatibak egoitza ofiziala eta biltegiak 
Elorrion ditu, San Agustin auzoan hain zuzen.

 Elorriok bizi izandako aldaketak direla medio, lehen aipatutako hainbat 
jauregik, gaur egungo beharrak kontuan izanda, eraldaketak jasan dituzte 
herritarren beharrizanei erantzuteko asmoarekin. Horregatik, proiektuak jauregi 
baten eraberritzea eta birgaitzea izango du helburu, Aldapebeitia jauregiarena 
zehazki. 

1 ·  ELORRIO
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 Aurretik azaldu izan den bezala, XVI. mendean Elorrion zenbait noble 
zeuden eta honen ondorioz gaur egun aurki ditzakegun armarri zein jauregiak 
mende hartatik eta XIX. mendera arte eraikiak izan ziren; guztira 24 jauregi eta 
69 armarri daude herri osoan zehar, garaiko aberastasunaren adierazle.

 Sasoiko arkitekturaren erakusle eta momentuko mugimenduekin batera, 
jaurerrian dauden palazioek garaian garaiko arkitekturari jarraitzen diote. 

 Estilo Manieristak Goi Pizkundearen amaierari eta barrokoaren hasierari 
dagokio, hots, XVI. mende amaierari. Barrokoa berriz, XVI. mendetik XVIII. 
menderainoko arkitekturari deritzo. Herri honen kasuan, estilo manierista 
erakusten duten eraikinetatik barrokora heltzen direnen arteko jauregi eta 
armarriak daude, alde zaharra osatzen dutenak.

KONTESTUA

 Aldabepeitia jauretxea 1693an eraiki zen, Antonio Aldapebeitia 
kapitainaren eskaripean. XVII. mendeko jauregi Barrokoa Urarka kalean dago, 
garaiko Urarka errebalean.  Honen eraikuntza lanak Domingo Urizar harakinak, 
Agustin Landa eta Pedro Mekolalde arotzek eta Martin Barluzea Beitiak burutu 
zituzten.

 Eraikuntza honek zenbait funtzio bete izan ditu bere historian zehar: 
iraganean marianisten ikastetxea izan zen; beranduago, udaletxea, ondoren, 
osasun zentroa eta azkenik, Elorrioko eragile ezberdinen egoitza. 2005. urtean, 
hutsik geratu zen. 

 Egoitza Jauregia Elorrioko Hiri Historikoko Monumentu Multzoaren parte 
da eta babes-maila berezi moduan katalogatua dago.

ELORRIOKO JAUREGIEN KOKAPENA
Aldapebeitia jauregia
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INGURUA 

 Jauregiaren fatxadetako batek pizkundeko jauregitxo batekin egiten du 
bat, Aldapebeitia Txikia izenez ezaguna dena. Azken hau egun hutsik dago ere, 
Aldapebeitiak bezala historian zehar zenbait funtzio izan zituelarik.

 Gaur egun eraikinak ekialdean duen “plazatxoa” antzina jauregiaren 
parte zenez, herritarrek ez zuten hau erabiltzerik (1 irudia, 2 irudia). Egun berriz, 
herriaren parte den gunea da, Elorrio gurutzatzen duen kale nagusiaren eta 
haurren jolaslekuaren arteko lotura dena .

 Bere garaian, atzeko aldean lorategi ederra zuen jauregiak. Bertatik ubide 
bat pasatzen zen, harresiaren muturreko presatik zetorrena eta Ibarra errota 
urez hornitzen zuena (3 irudia). Aurretik aipatu bezala, Iparraldean egungo herriko 
haurrentzako jolastoki nagusia bilakatu da.

 Aldapebeitiak plazatxoaren beste aldean duen jauregia, Esteibar-Arauna, 
0 eta 2 urte bitarteko umeen ikastetxea da, Maria Bitarteko Ikastetxea. 

1 irudia
1968 · Ekialdeko fatxada

2 irudia
2018 · Ekialdeko fatxada

3 irudia
2018 · Iparraldeko fatxada

ALDAPEBEITIA JAUREGIA HERRIKO HAURREN JOLASLEKU NAGUSIA

2 ·  ALDAPEBEITIA JAUREGIA

ESTEIBAR-ARAUNA JAUREGIAALDAPEBEITIA 
TXIKIA

JAUREGIA
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ARKITEKTURA

 Estilo Barroko zorrotzeko jauregia oso apaingarri gutxi dituen etxadi 
erresidentziala da, urbanoa dena, hiribildu eta ingurune natural baten erdian 
kokatuta dagoena. 

 Elorrioko jauregi denetan bezala, honek ere bere fatxada nagusian  
armarri bat dauka, kasu honetan Aldapebeitia leinuarena. Justu azpian inskipzio 
bat dauka: “ Esta casa yzo el capitan don Antonio de Beitia, Año 1964”. Fatxada 
nagusi honek beheko solairua eta bi altuera gehiago ditu; altuera horiek eraikin 
osoan bereizten dira. Aurpegi hau (4 irudia) hiru baok egituratzen dute eta erdiko 
ardatzak simetria argia erakusten du. Garaiko jauntxoen etxeek zuten egitura 
berbera jarraitzen du honek ere: 
 · Erdiko ardatzean: dinteldun sarrera, balkoia, armarria eta bao txiki bat.
 · Alboetako ardatzak (simetrikoak direnak): leiho bat eta balkoia.

 Ekialdeko fatxadan berriz, loggia bat dago, zutabe toskanarretan eusten 
diren hiru puntu erdiko arkuk osatzen dutena eta forjaz eginiko baranda duena 
(5 irudia). 

 Atzealdeari dagokionez, ezkerraldean plazatxoarekin lotura mantentzen 
duten eskailerak daude. Eskailera honek aldi berean lehen solairuarekin dute 
lotura eta honen azpian lorategiarekin lotura zuen sarrera aurkitzen da. Aurpegi 
honetan, besteetan ez bezala ez da simetria mantentzen (6 irudia).

 Oinplantari dagokionez, angeluzuzena da eta teilatuaren egitura 
zurezkoa. Teilatuaren hegalean ikus daiteke bertako egitura ere zurezkoa dela, 
zurezko habe laudunak zehatz-mehatz.

4 irudia
Jauregiaren fatxada nagusia

5 irudia
Jauregiaren ekialdeko fatxada

6 irudia
Jauregiaren atzeko fatxada

Teilatupeko zurezko egitura

2 ·  ALDAPEBEITIA JAUREGIA
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BERRIZ
BI-3321

DURANGON - 636

ARRASATE
N - 636

ALDE ZAHARRA

AKTUAZIO EREMUA

3 · KOKAPENA
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EKIPAMENDU ADMINISTRATIBO-SOZIALA

EKIPAMENDU ERLIJIOSOA

EKIPAMENDU KULTURALA

ALDAPEBEITIA JAUREGIA

HEZKUNTZA EKIPAMENDUA

KIROL EKIPAMENDUA

 HIRIGUNEAN DAUDEN EKIPAMENDUAK:

3 · KOKAPENA
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 PROIEKTUAREN EREMUA

1

2

3

4

5

Oinez: 4'

7

6

8

9

1 - ALDAPEBEITIA TXIKIA JAUREGIA

2 - “PLAZATXOA”

3 - HAUR PARKEA

4 - ESTEIBAR-ARAUNA JAUREGIA

5 - ALDE ZAHARRA

6 - SORTZEZ GARBIAREN BASILIKA

7 - GERNIKAKO ARBOLA PLAZA, HERRIKO PLAZA

8 - FRONTOIA

9 - UDALETXEA
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e: 1/400
Urbanizazio planoa
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3 ·  KOKAPENA_ GAUR EGUN

OINEZKOEN BIDEA

ERREPIDEA

SEMIPEATONALA

 Alde batetik, Urarka kalea semipeatonala da, momentu oso puntualetan 
autoen sarrera baimentzen delarik. Gehien bat autoen sarrera bertako 
komertzioen karga eta deskarga egiteko erabiltzen da, baita etxeren baten 
garajearen sarrera bertatik daukalako.

 Bestetik, gaur egun herriko jolas parke nagusia denaren inguruan zenbait 
motatako zirkulazioa dago. Honen artean nabarmenena autoei zuzendutako 
zirkulazioak dira, autoek protagonismo handiena hartzen dutelarik. Iparraldean 
kokatutako errepidea ezinbestekoa da osazun zentrora heldu ahal izateko, 
hura baita heltzeko bide bakarra. Hegoaldekoa berriz, hamabi autorentzako 
aparkalekuetara heldu ahal izateko sortutako errepidea da, buelta eman ahal 
izateko bide honi biribilgune batek amaiera ematen diolarik.
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3 ·  KOKAPENA_PROPOSAMENA

OINEZKOEN BIDEA

ERREPIDEA

SEMIPEATONALA

 Proposamenean gehien nabarmentzen dena oinezkoei zuzendutako 
espazioa da. Aurretik azaldu den bezala, gaur egun autoei zuzendutako espazio 
larregi dagoela kontsideratu da, horregatik, egungo hegoaldean kokatutako 
errepidea eta aparkalekuak desagerrarazi eta honen espazioa parkearen 
jarraipen bezala ulertu da. 

 Gaur egin bide semipeatonala dena, bere horretan uztea erabaki da, 
autoak eguneko ordu puntualetan bakarrik baimenduta daudelako.
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 Hirigintza ikuspuntutik proposatzen den musika eskolak hainbat aldaketa suposatzen ditu indarrean 
dagoen udal plangintzan. 

 Proiektua Urarka kaleko 04 partzelan kokatzen da, Aldapebeitia jauregian, honen katastroko 
erreferentzia 03-01-006 delarik. Proposamenean eraikinari sotoa gehitzeaz gain, eranskin bat gehitzen zaio 
alboko berdegunean, espazio libreen sistema orokor bezala definitutako eremuan.

 Aldapebeitia jauregiak babes berezia dauka beraz, teorian ezin izango dira teilatua, forjatuak, 
fatxadak  ezta egitura modifikatu. Kasu honetan unibertsitateko lana izanik, zenbait aldaketa egin dira, 
adibidez forjatuen kasuan. Proiektuan egin diren  aldaketa guztiak proposatzen den programarentzako 
onuragarria izateaz gain, eraikinaren eta honen ezaugarrien kontserbazioa izan dute helburu, ahalik eta era 
errespetagarrienean tratatu delarik.

 Gauzak horrela, proiektuaren eskakizunak betetzeak hirigintza arauei dagokionez hainbat aldaketa 
suposatzen ditu:
 · Batetik, jauregia eta proposamenean gehitzen den eraikuntza berria area ezberdinetan daude, 
beraz, kasu honetan alde zaharreko arearen handipena egin beharko litzateke, eraiki berri hau bere barnean 
hartuz. 
 · Bestetik, espazio libreen sistema orokor gisa kalifikatutako eremuan eraikitzen denez, konpentsatzeko, 
alboan dagoen zehaztu gabeko ekipamendua espazio libreen sistema orokarren parte izango da.
 · Azkenik, orubearen eraikigarritasuna aldatu beharko litzateke.

 Guzti hau gauzatu ahal izateko HAPO-aren aldaketa egin beharko litzateke. 

 Hortaz gain, orubearen fitxa berria idatzi beharko litzateke, musika eskolarentzat bereziki egina. 
Gainera, Eusko Jaurlaritzak bere oniritzia eman beharko luke, alde zaharrak duen monumentu-multzo 
babesa dela-eta. Amaitzeko ingurumenaren eragina neurtzen duen azterketa idatzi eta onartu egin beharko 
litzateke.

ESTEIBAR-ARAUNA 

JAUREGIA

ALDE ZAHARRA

Urarka kalea

Erreka kalea

Nafarroa kalea

Err
ebonbilo ka

lea

Labakua kalea

Haur parkea

Osazun zentro
a

ALDAPEBEITIA JA
UREGIA

ALD
APEB

EIT
IA ET

XEA

0. Planoa. Testuingurua.
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Hiri eskala: sailkapena eta kalifikazioa

 Esan bezala, proiektua Urarka kaleko 04 partzelan kokatzen da, Aldapebeitia jauregian; eta honen 
katastroko erreferentzia 03-01-006 da. 

 Aztertutako eremua Elorrion kokatzen da eta 2011ko martxoan onartutako hirigintza antolatzeko 
plan orokorrean oinarrituta arautzen da.

 Lurzoruaren sailkapenari dagokionez, 1. planoan ikusten den bezala, partzela hiri-lurzoru finkatua / 
eraikigarritasun haztatua gehitu izanaren ondorioz puntualki finkatugabeko hiri-lurzoruan kokatzen da.

 Kalifikazioaari dagokionez (2. planoa) jauregia zehaztu gabeko ekipamendu bezala dago kalifikatuta, 
eta eraikin berria kokatzen den tokia berriz, espazio libreen sistea orokor gisa. Kalifikazio xehatura salto 
egin ezkero, Aldapebeitia zehaztu gabeko ekipamendua izanda, indarrean dagoen garapen plangintzaren 
arabera arautuko da.

1. Planoa, Lursailaren sailkapena. 3. Planoa,Kalifikazio xehatua hiri-lurzoru eta lurzoru urbanizagarria.

2. Planoa, Kalifikazio orokorra. Hirigunea.

2 · HIRI-ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
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Hiri eskala: areak

 Azaldu den bezala, proposamenak eraikin existente baten esku-hartzea eta honen handipen bat 
egitean datza, eta kasu honetan area ezberdin bi hartzen ditu. Alde batetik, Aldapebeitia jauregia A 1.1 
Gune Historikoaren areari dagokio, eta gehigarriak berriz, A 2.3 Ibarra areari. 
 
 Gauzak horrela, 4. Planoan azaltzen den bezalako antolamendua izanik, proposatzen den 
modifikazioetako bat Aldapebeitia Musika Eskola osorik Gune Historikoko arean barnean sartzea da. 

 Beste modifikazioa bat partzelaren alboan dagoen berdegunean ematen da. Egun eremu hori  zehaztu 
gabeko ekipamendu bezala kalifikatuta dago, hori dela eta, espazio libreen sistema orokorrari kentzen zaion 
zatia eremu horrekin konpentsatuko da. Kalifikazio aldaketa hau eginda beraz, bertako arearen muga ere 
moldatuko da.

a 1.1 Gune Historikoa

a 2.3 ibarra

a 3.1 san pio

4. Planoa. Antolamendu eremuak.

5. Planoa. Antolamendu eremuak. Proposamena

2 · HIRI-ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA
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6. Planoa. Kalifikazio orokorra.

7. Planoa. Kalifikazio orokorra. Proposamena.

3 · HIRIGINTZAKO ARAU BEREZIAK
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A 1.1 GUNE HISTORIKOA
HIRIGINTZAKO ARAU BEREZIAK

ELORRIO. HIRI-ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA.       3.1.. Dok. HIRIGINTZAKO ARAU NAGUSIAK. (HAN) 
        2011ko martxoa 

 

 4 

- Gune publikoak berrurbanizatzea. 
 
III.-EGITURAZKO HIRI-ANTOLAMENDUA 
 

1.- HIRIGINTZAKO SAILKAPENA 
Hiri-lur finkatua. 

 
2.- GARAPENERAKO ETA GAUZAPENERAKO ARAUDI JURIDIKOA 

- Plangintzaren garapenerako eta gauzapenerako araudia: 
Behin betiko Eraberritzeko Plan Berezia.  

- Hirigintza-gauzapenerako beste xedapen batzuk: 
Behin betiko garapenerako Plangintzak zehaztutakoak. 
Plan bereziaren antolamendu xehatuaren arabera, hiri-eraikigarritasun haztatua areagotzea 
esleituta duten orubeetan esku hartzea, betiere, Hirigintza eta Lurzoruari buruzko 2/2006 Legearen 
25. eta 137. artikuluetan ezarritakoari eta berori garatzen duten xedapenei jarraiki.  

 
3.- KALIFIKAZIO GLOBALA 

- Gune historikoaren bizitegi-gunea (R-1) 107.428 m2 
- Ekipamenduen Sistema Orokorra (SGE)  22.415 m2 

E-1 Kirol Ekipamendua ..................................644 m2 
E-2 Ekipamendu Zibiko-administratiboa ........270 m2 
E-3 Erlijioko ekipamendua...........................5.849 m2 
E-4 Hezkuntza-ekipamendua....................11.146 m2  
E-5 Ekipamendu Kulturala...........................2.426 m2 
E-6 Laguntzarako ekipamendua .................2.080 m2 

- Eraikuntzarako baldintza bereziak: 
Eraikigarritasun gordina: garapenerako plangintzan zehaztutakoa. 
Eraikuntzako aprobetxamendua arautzeko baldintzak: garapenerako plangintzan zehaztutakoak. 
Eraikinaren forma arautzeko parametroak: garapenerako plangintzan zehaztutakoak. 

- Erabilerarako baldintza bereziak: 
Garapenerako plangintzan zehaztutakoak. 

- Bide-sareen Sistema Orokorra (SGRV) ...........13.263 m2 
- Espazio Libreen Sistema Orokorra (SGEL) .....12.968 m2 
- Ibai-ibilguen Sistema Orokorra (SGFL) .............1.311 m2 

 
4.- PLANGINTZA OROKORREKO LERRUNA DUTEN ANTOLAMENDU XEHATUKO 

XEDAPENAK 
 Ez da halakorik proposatu. 
 
IV.- ANTOLAMENDU XEHATUA 
 

1.- KALIFIKAZIO XEHATUA 
Eremu horretako Zonifikazio Xehatuaren baldintzak behin betiko Eraberritzeko Plan Berezian 
(Babeserako eta Iraunarazteko Plan Berezia) ezarritakoari doituko zaizkio. 

 
2.- ERAIKUNTZARAKO BALDINTZA BEREZIAK, JABARIA ETA ERABILERA 

1. eremurako eraikuntzarako baldintza bereziak, jabaria eta erabilera garapenerako plangintzan 
zehaztuta daude.  

- Eraikuntzaren baldintza bereziak: 
Eraikigarritasuna: garapenerako plangintzan zehaztutakoak. 
Eraikuntzako aprobetxamendua arautzeko baldintzak: garapenerako plangintzan zehaztutakoak. 

11.915 m2

23.184 m2

ELORRIO. HIRI-ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA.       3.1.. Dok. HIRIGINTZAKO ARAU NAGUSIAK. (HAN) 
        2011ko martxoa 
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A-1.1. GUNE HISTORIKOA.                   
 
0.- ZEHAZTAPENEN LABURPEN-TAULA 

. EREMUAREN AZALERA 155.895,- m2 
 

. EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

- LURZORUAREN SAILKAPENA  Hiri-lur finkatua 
 

- KALIFIKAZIO GLOBALA Izena Lursailaren 
azalera

Hiri-
eraikigarritasuna Indizea 

GUNE HISTORIKOAREN BIZITEGI-GUNEA R-1 107.428,- m2 Plan Bereziaren 
arabera % 68,26 

BIDE-SAREEN SISTEMA OROKORRA SGRV 13.263,- m2  % 8,43 

IBAI-IBILGUEN SISTEMA OROKORRA SGFL 1.311,- m2  % 0,83 

EKIPAMENDUEN SISTEMA OROKORRA SGE 22.415,- m2  % 14,24 

ESPAZIO LIBREEN SISTEMA OROKORRA SGEL 12.968,- m2  % 8,24 

- Erabilera bereizgarria Bizitegirako 
erabilera   

- Erabilera bateragarriak Ekipamenduak    

 
. ANTOLAMENDU XEHATUA

- KALIFIKAZIO XEHATUA Lursailaren 
azalera 

Etxebizitzen kop. 
/ 
Eraikigarritasun
a 

Indizea / 
gunea 
Estandarra 
 

- Estimatutako etxebizitzen kop. guztira                                                       566 etxeb. 52,69 etxeb./Ha 

- Hornidura publikoen sistemetara bideratutako lurzorua 
guztira

- E-1 Eskola-ekipamendua.......................................................... 
- E-2 Ekipamendu Zibiko-Administratiboa ................................. 
- E-4 Laguntzarako ekipamendua .............................................. 
- E-5 Ekipamendu Sozio-Kulturala.............................................. 
- E-7 Kirol ekipamendua..............................................................
- E-9 Erlijioko ekipamendua......................................................... 

 .............22.415 m² 
 .............11.146 m²
 ..................270 m²
 ...............2.080 m²
 ...............2.426 m² 

 ..................644 m²
 ...............5.849 m² 

  

- Espazio libreak. 12.968,- m2   
 

- JARDUERA INTEGRATUKO EREMUAK Lursailaren 
azalera 

Hiri-
eraikigarritasuna Indizea 

Azalera osoa da jarduera integratuko eremua. 157.385 m2  

 
I.-  KOKAPENA, AZALERA ETA MUGAPENAK 

- Eremu hori Erdi Aroko herriguneari dagokio, eta hein handi batean, jatorrizko partzelazioaren 
araberako eraikinak ditu oraindik ere, kalitate handieneko herri-esparruak, bai eta balio historiko-
kultural handieneko eraikinak ere. Egungo herrigunearen erdialdean dago, Zumelegi ibaiaren 
alboan.

- EREMUAREN AZALERA: 157.385 m2 
- Horren mugapena grafikoki azaltzen da Plan Nagusiko antolamenduaren planoetan.   

 
II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK

- Elorrioko gune historikoa zaharberritzea, behin betiko onartu den Eraberritzeko Plan bereziaren 
bitartez. 

- Oro har, izan badiren eraikinak iraunaraztea eta balioa ematea, eta eremu hori betetzea hutsik 
dauden gune urrietan, inguruari egokituta eta Plan Berezia beteta. 

- Herrigunea oinezkoentzat prestatzea partzialki, eta bide mistoak proposatzea (oinezkoentzat eta 
ibilgailuentzat).

A-1.1. GUNE HISTORIKOA.                  
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- Gune publikoak berrurbanizatzea. 
 
III.-EGITURAZKO HIRI-ANTOLAMENDUA 
 

1.- HIRIGINTZAKO SAILKAPENA 
Hiri-lur finkatua. 

 
2.- GARAPENERAKO ETA GAUZAPENERAKO ARAUDI JURIDIKOA 

- Plangintzaren garapenerako eta gauzapenerako araudia: 
Behin betiko Eraberritzeko Plan Berezia.  

- Hirigintza-gauzapenerako beste xedapen batzuk: 
Behin betiko garapenerako Plangintzak zehaztutakoak. 
Plan bereziaren antolamendu xehatuaren arabera, hiri-eraikigarritasun haztatua areagotzea 
esleituta duten orubeetan esku hartzea, betiere, Hirigintza eta Lurzoruari buruzko 2/2006 Legearen 
25. eta 137. artikuluetan ezarritakoari eta berori garatzen duten xedapenei jarraiki.  

 
3.- KALIFIKAZIO GLOBALA 

- Gune historikoaren bizitegi-gunea (R-1) 107.428 m2 
- Ekipamenduen Sistema Orokorra (SGE)  22.415 m2 

E-1 Kirol Ekipamendua ..................................644 m2 
E-2 Ekipamendu Zibiko-administratiboa ........270 m2 
E-3 Erlijioko ekipamendua...........................5.849 m2 
E-4 Hezkuntza-ekipamendua....................11.146 m2  
E-5 Ekipamendu Kulturala...........................2.426 m2 
E-6 Laguntzarako ekipamendua .................2.080 m2 

- Eraikuntzarako baldintza bereziak: 
Eraikigarritasun gordina: garapenerako plangintzan zehaztutakoa. 
Eraikuntzako aprobetxamendua arautzeko baldintzak: garapenerako plangintzan zehaztutakoak. 
Eraikinaren forma arautzeko parametroak: garapenerako plangintzan zehaztutakoak. 

- Erabilerarako baldintza bereziak: 
Garapenerako plangintzan zehaztutakoak. 

- Bide-sareen Sistema Orokorra (SGRV) ...........13.263 m2 
- Espazio Libreen Sistema Orokorra (SGEL) .....12.968 m2 
- Ibai-ibilguen Sistema Orokorra (SGFL) .............1.311 m2 

 
4.- PLANGINTZA OROKORREKO LERRUNA DUTEN ANTOLAMENDU XEHATUKO 

XEDAPENAK 
 Ez da halakorik proposatu. 
 
IV.- ANTOLAMENDU XEHATUA 
 

1.- KALIFIKAZIO XEHATUA 
Eremu horretako Zonifikazio Xehatuaren baldintzak behin betiko Eraberritzeko Plan Berezian 
(Babeserako eta Iraunarazteko Plan Berezia) ezarritakoari doituko zaizkio. 

 
2.- ERAIKUNTZARAKO BALDINTZA BEREZIAK, JABARIA ETA ERABILERA 

1. eremurako eraikuntzarako baldintza bereziak, jabaria eta erabilera garapenerako plangintzan 
zehaztuta daude.  

- Eraikuntzaren baldintza bereziak: 
Eraikigarritasuna: garapenerako plangintzan zehaztutakoak. 
Eraikuntzako aprobetxamendua arautzeko baldintzak: garapenerako plangintzan zehaztutakoak. 

157.792 m2

11.915 m2

23.184 m2

3 · HIRIGINTZAKO ARAU BEREZIAK
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Eraikinaren forma arautzeko parametroak: garapenerako plangintzan zehaztutakoak. 

- Erabilerarako baldintza bereziak: 
Garapenerako plangintzan zehaztutakoak. 

- Etxebizitzen kopurua: 
Lehendik dauden etxebizitzen kopurua: 503 etxeb. 
Etxebizitza berrien gehieneko kopurua:...63 etxeb. 
Eremu horretako etxebizitzen kop. guztira:566 etxeb. 

- Erabileraren intentsitatea:   52,69 etxeb./Ha 
 

3.- HIRI-KUDEAKETARAKO BALDINTZA JURIDIKOAK ETA URBANIZAZIO-LANAK 
GAUZATZEA 

- Kudeaketarako eta gauzapenerako baldintza orokorrak: 

Garapenerako plangintzan eta dagozkien Hirigintza Jarduketako Programetan zehaztutakoak. 

Aprobetxamenduen titularrei dagozkie lagatako gune publiko guztien urbanizazio-kostuak. 

- Hirigintzako proiektuen formulaziorako baldintzak: 

Garapenerako plangintzan eta dagozkien Hirigintza Jarduketako Programetan zehaztutakoak. 
 
ELORRIO. HIRI-ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA.       3.1.. Dok. HIRIGINTZAKO ARAU NAGUSIAK. (HAN) 

        2011ko martxoa 
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A-2.3. IBARRA.                              
 
0.- XEDAPENEN LABURPEN-TAULA 

. EREMUAREN AZALERA 74.658,- m2 
 
. EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

- LURZORUAREN SAILKAPENA  Hiri-lur finkatua. 

 

- KALIFIKAZIO GLOBALA Izena 
Lurzoruaren 

azalera 
estimatua 

Hiri-eraikigarritasuna 

ZABALGUNE BERRIKO BIZITEGI-GUNEA R-2 67.315,- m2 Lehendik egindako eraikinen 
formaren arabera. 

BIDE-SAREEN SISTEMA OROKORRA B-1 2.340,- m2  

IBAI-IBILGUEN SISTEMA OROKORRA L-2 203,- m2  

ESPAZIO LIBREEN SISTEMA OROKORRA L 4.800,- m2  

Erabilera bereizgarria Bizitegia R-2

 
. ANTOLAMENDU XEHATUA. 

- KALIFIKAZIO XEHATUA Lurzoruaren 
azalera 

Etxebizitzen kop. 
/ 
Eraikigarritasun
a 

Indizea / 
estandarra 

- Estimatutako etxebizitzen kop. guztira                                                       543 etxeb.   

- Ekipamendurako tokiko sistemetara bideratutako lurzorua    

- Espazio libreen tokiko sistema (I-1). Estimatutako azalera   10.760,- m2    
 

I.-  KOKAPENA, AZALERA ETA MUGAPENA 
- Kokapena eta mugapena grafikoki deskribatzen dira Plan Nagusiko antolamenduaren planoetan.   
- EREMUAREN AZALERA: 74.658,- m² 

 
II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 

- Eremu horretan dauden egungo eraikinak eta erabilerak finkatu egingo dira. 
- Erabilera publikoko lurzoruetan kalitate funtzionala, ingurumenekoa eta hirigintzakoa 

hobetzeko unean-unean beharrezkotzat jotzen dituen jarduerak gauzatuko ditu Udalak. 
  

III.-EGITURAZKO HIRI-ANTOLAMENDUA 
 

1.- HIRIGINTZAKO SAILKAPENA
Hiri-lur finkatua. 

 
2.- HIRI-ERAIKIGARRITASUNA ESLEITZEA Hiri-eraikigarritasuna: 

Sestraren gainetik eta azpitik, eremu horren guztizko hiri-eraikigarritasuna bertan dauden 
eraikin multzoaren lerrokatzeen eta formaren araberakoa izango da, eta finkatu egingo dira. 
Solairu kopurua eta sestra gaineko eraikinen altuera baimendua egun dauden eraikinen 
baliokideak dira. 

 
3.- KALIFIKAZIO GLOBALA 

- Zabalgune Berriko Bizitegi-Gunea (R-2)................67.315,- m2 
- Ibai-ibilguen Sistema Orokorra (L-2) ......................... 203,- m2 
- Espazio Libreen Sistema Orokorra (L-1) ................4.800,- m2 

 
 

A-2.3. IBARRA.           
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A-2.3. IBARRA.                              
 
0.- XEDAPENEN LABURPEN-TAULA 

. EREMUAREN AZALERA 74.658,- m2 
 
. EGITURAZKO ANTOLAMENDUA

- LURZORUAREN SAILKAPENA  Hiri-lur finkatua. 

 

- KALIFIKAZIO GLOBALA Izena 
Lurzoruaren 

azalera 
estimatua 

Hiri-eraikigarritasuna 

ZABALGUNE BERRIKO BIZITEGI-GUNEA R-2 67.315,- m2 Lehendik egindako eraikinen 
formaren arabera. 

BIDE-SAREEN SISTEMA OROKORRA B-1 2.340,- m2  

IBAI-IBILGUEN SISTEMA OROKORRA L-2 203,- m2  

ESPAZIO LIBREEN SISTEMA OROKORRA L 4.800,- m2  

Erabilera bereizgarria Bizitegia R-2

 
. ANTOLAMENDU XEHATUA. 

- KALIFIKAZIO XEHATUA Lurzoruaren 
azalera 

Etxebizitzen kop. 
/ 
Eraikigarritasun
a 

Indizea / 
estandarra 

- Estimatutako etxebizitzen kop. guztira                                                       543 etxeb.   

- Ekipamendurako tokiko sistemetara bideratutako lurzorua    

- Espazio libreen tokiko sistema (I-1). Estimatutako azalera   10.760,- m2    
 

I.-  KOKAPENA, AZALERA ETA MUGAPENA 
- Kokapena eta mugapena grafikoki deskribatzen dira Plan Nagusiko antolamenduaren planoetan.   
- EREMUAREN AZALERA: 74.658,- m² 

 
II.- ANTOLAMENDUAREN IRIZPIDEAK ETA HELBURUAK 

- Eremu horretan dauden egungo eraikinak eta erabilerak finkatu egingo dira. 
- Erabilera publikoko lurzoruetan kalitate funtzionala, ingurumenekoa eta hirigintzakoa 

hobetzeko unean-unean beharrezkotzat jotzen dituen jarduerak gauzatuko ditu Udalak. 
  

III.-EGITURAZKO HIRI-ANTOLAMENDUA 
 

1.- HIRIGINTZAKO SAILKAPENA
Hiri-lur finkatua. 

 
2.- HIRI-ERAIKIGARRITASUNA ESLEITZEA Hiri-eraikigarritasuna: 

Sestraren gainetik eta azpitik, eremu horren guztizko hiri-eraikigarritasuna bertan dauden 
eraikin multzoaren lerrokatzeen eta formaren araberakoa izango da, eta finkatu egingo dira. 
Solairu kopurua eta sestra gaineko eraikinen altuera baimendua egun dauden eraikinen 
baliokideak dira. 

 
3.- KALIFIKAZIO GLOBALA 

- Zabalgune Berriko Bizitegi-Gunea (R-2)................67.315,- m2 
- Ibai-ibilguen Sistema Orokorra (L-2) ......................... 203,- m2 
- Espazio Libreen Sistema Orokorra (L-1) ................4.800,- m2 

 
 

A-2.3. IBARRA.           
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4.- GARAPENERAKO ETA GAUZAPENERAKO ARAUDI JURIDIKOA 
- Plangintzaren garapenerako eta gauzapenerako araudia: 

Ez da aurreikusten inolako programazio edo gauzapenik, izan ere, jada izan badirenak 
finkatu egingo dira. 

 
5.- PLAN NAGUSIKO LERRUNA DUTEN ANTOLAMENDU XEHATUKO XEDAPENAK 

- Eremu horretako etxebizitzen kop. guztira: 
Gehieneko etxebizitzen kop.: lehendik daudenen multzoa. 

- Eraikuntza-forma arautzeko parametroak: 
Solairu kopurua eta sestra gaineko eraikinen altuera baimendua egun dauden eraikinen 
baliokideak dira. 

 
IV. ANTOLAMENDU XEHATUA 
 

1.- ERABILERAKO ETA ERAIKUNTZARAKO BALDINTZAK. 
HAPN honetako 8. planoko antolamendu xehatuko zehaztapenek, akatsen bat edo hutsen bat ez 
badute behintzat, lursailetako lerrokatzeak eta erabilerak irudikatzen dituzte, eta finkatu egingo 
dira.   

Eremuko lursail bakoitzaren sestraren gaineko eraikigarritasun fisikoa, horietako bakoitzean 
dauden eraikinen formaren araberakoa da. 

- Lehendik dauden etxebizitzen kopuru estimatua543 etxeb. 
 

2.- HIRIGINTZA-BALDINTZAK. 
Egungo egoeraren ondorioz, ez da aurreikuspen jakinik proposatzen hirigintza-arloan, 
Udalak susta ditzakeen ohiko mantentze-lanak edo hobekuntzak izan ezik. 

 
V.-  HIRI-ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO BALDINTZAK. 

Ez da halakorik ezarri.  
 

VI.-  INGURUMENA ETA ONDAREA BABESTEKO BALDINTZAK. 
- Beharrezkotzat jotako hirigintza-jarduerak egiterakoan, ibaiaren ibilgua aintzat hartuko da, 

herriko eta landako ingurua balizko uholdeetatik babestea bide, bai eta korridore 
ekologikoak iraunarazteko edo hobetzeko ere. 

 
 
 

A 2.3. IBARRA

6.039 m2

6.039 m2

75.897 m2

3 · HIRIGINTZAKO ARAU BEREZIAK



PROIEKTUAREN OINARRI TEORIKOA

 Aurretik azaldu den bezala, Aldapebeitia jauregia gaur egun hutsik 
dagoen eraikin publiko bat da. Bertan proiektua kokatzea erabaki da. Daukan 
balio historikoaz gain, herriarentzako ere balio berezi bat duelako. Bertan, 
udaletxea,  osasun zentroan eta gaztetxea egon dira zenbait urtez, eta horregatik 
lotura berezia dauka herritarrekin.

 Eraikin honi proposatzen zaion erabilera Musika Eskolarena da. Gaur 
egungo musika eskolak haur eskola piblikoko eraikinaren zati bat hartzen du, 
eta haur eskolaren beharrak direla eta, txiki geratu denez, asmoa musika eskola 
bertatik kendu eta eraikin osoa aprobetxatu ahal izatea da. Beraz, musika 
eskolaren kokagune berria herriaren erdigunetik gertu egotea proposatzen da.



Aldapebeitia Musika Eskola
PROIEKTUAREN OINARRI TEORIKOAIkaslea: Amaia Basabe Teixidó

22 Irakaslea: Iñaki Begiristain Mitxelena 
2018/19

 Proiektu hau zahar berritze bat izateaz gain, eraikin berri baten gehikuntza 
proposamena ere bada. 

 Esku-hartzearen nundik norakoak ezagutzeko, lehenik eta behin betan 
erabiliko diren estrategiak planteatu dira, programari oso lotuak joango direnak:

 · ALDAPEBEITIA JAUREGIAREN ZAHARBERRITZEA: eskala domestikoa 
duten jarduerentzako espazioa.

 · JAUREGIAREN SOTOAREN GEHIKETA: eskala handiagoa behar duten 
jarduerentzako espazioa + kanpo espazioa.

 · BOLUMEN BERRIA: eskala handiagoa duten jarduerentzako espazioa + 
bi bolumenen arteko komunikazio espazioa.



Aldapebeitia Musika Eskola
PROIEKTUAREN OINARRI TEORIKOAIkaslea: Amaia Basabe Teixidó

23 Irakaslea: Iñaki Begiristain Mitxelena 
2018/19

 Aldapebeitia Musika Eskolari eman nahi izan zaion irudia, 
aurrexistentziaren eta berria denaren arteko kontrastea da. Materialekin eta 
honen dentsitateekin jolastuz hain zuzen ere. Harriak duen presentzia eta 
gogortasuna, beiraren gardentasun eta ahuskortasuraren pare jarri nahi izan 
dira. 

 Beiraren erabilerari etekin gehiago ateratzeko asmoz, u-glass motako 
fatxadak bi orrien artean duen aire ganberan argia jartzeko aprobetxatu da.



PROPOSAMENA

1 · PROGRAMA 

2 · ESTRATEGIA

3 · PROPOSAMENA

4 · PLANOAK



Aldapebeitia Musika Eskola
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KOKAPEN OINA

PROGRAMA

1 ALDAPEBEITIA JAUREGIA
BIRGAITZEA

-1 SOLAIRUA
· ERAKUSKETA GUNEA
· BAINUGELA

BEHE SOLAIRUA
· SARRERA
· IDAZKARITZA
· ZUZENDARITZA BULEGOA
· BAINUGELA
· INSTALAKUNTZA GELA
· GARBIKETA GELA

LEHEN SOLAIRUA
· ENTSEGU GELA OROKORRA
· IRAKASLE GELA
· BILERA GELA
· BAINUGELAK
· BILTEGIA

BIGARREN SOLAIRUA
· INSTRUMENTU GELAK
· PIANO GELA
· PERKUSIO ENTSEGU GELA
· BAINUGELA

* GEHIGARRIA
BIEN ARTEKO LOTURA: 
KOMUNIKAZIO HORIZONTALA

2 ERAIKIN BERRIA 

-1 SOLAIRUA
· ERAKUSKETA GUNEA
· ENTSEGI GELAK
· BAINUGELA
· ARETO NAGUSIA

BEHE SOLAIRUA
· HARRERA GUNEA
· GRADA
LEHEN SOLAIRUA
· LIBURUTEGIA + FONOTEKA
· BAINUGELA

1

2

*
*

*

1 - PROPOSATZEN DEN ZAHARBERRITZEA

2 - PROPOSATZEN DEN ERAIKIN BERRIA 
* - GEHIGARRIA      

1 · PROGRAMA 
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GEHIGARRIA
ERAIKIN BIEN ARTEKO LOTURA

ERAIKIN BARRIAREKIN -1ETIK ETA 1. 
SOLAIRUTIK LOTURA

ERAIKIN BERRIA
ARETO NAGUSIA

BI ERAIKINEN ARTEKO ESPAZIOA
PATIO BATEN BIDEZ + PASAERLA BIDEZ LOTUKO DIRA

2 · ESTRATEGIA 



Aldapebeitia Musika Eskola
PROPOSAMENAIkaslea: Amaia Basabe Teixidó

27 Irakaslea: Iñaki Begiristain Mitxelena 
2018/19

 Proposamena zahar berritze bat izateaz gain eraikinari atal berri bat gehitzean 
datza. Programari jarraituz, estantzia bakoitzak behar duen espazioa kontuan izanik, 
jauregian espazialki sartzen ez diren atalak proposatutako gehikuntzan kokatzen dira. 
Horiek erakusketa gunea, areto nagusia eta liburutegi/fonoteka dira. 
 
 Jauregiak lur azpiko berria den solairu bat dauka, proposamenarekin batera 
sortutakoa, eta gainetik behe solairua, lehen solairua, bigarren solairua eta estalkipeko 
solairua ditu; eranskinak berriz, lur azpiko solairu bat, behe solairua eta lehen solairua.

 Urbanizazioari dagokionez, parkean izango duen eragina zuzena izango da 
eta honi lotuta dagoenez, haurren espazioa berrantolatuko da. Eragin zuzen honen 
islada da eraikinaren zati bateko euri urekin garatuko den fitodepurazioaren bidezko 
sistema, urak parketan bertan sortutako ladaredi tarte batean filtratu eta errekara 
heltzera arte.

 Parkean tarte berdeak eta gogorrak nahasten dira. Urbanizatzeko orduan 
erabili diren materialak hormigoia, adokinak eta egurra dira. Hormigoia eta adokinak 
sortutako plaza zein patioetan erabiltzen dira, jada dagoen kale peatonalari jarraitasuna 
eta bateratasuna emateko asmoarekin. Egurra berriz, parkeko altzariak diseinatzeko 
erabili da, tarteka gogorra den espazio honi epeltasuna emateko intentzioarekin. 
 
 Proiektu honen eraikuntza sistema, gehienbat barne itxituretan, musika 
eskolak behar duen akustikak baldintzatu du. Hori dela eta, gehienbat gelatako 
tabikeria, sabai eta zoru sistema bereziak erabili dira. Eraikin osoan sabai faltsua 
egongo da, bertatik instalakuntza denak igaroko direlarik.

 Eraikinaren itxiturari dagokionez, jauregiko harrizko fatxadak trasdosatzea 
proposatzen da, akustikoki zein termikoki ahalik eta hoberen lan egin dezaten. 
 
 Gehigarriaren itxituran berriz, bi itxitura planteatzen dira. Barnekoa 
espazioaren arabera ezberdina izango da; eta kanpoko itxiturarako u-glass sistema 
erabili da, behar den tokietan bigarren orria opakoa edo trasluzidoa izango delarik. 
Bi itxituren artean geratzen den tartea led argia sartzeko aprobetxatuko da, honek 
u-glass sitema erabiltzen den fatxada osoa argiztatuko duelarik.

3 · PROPOSAMENA 
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e: 1/200
Parketik altxaera
4 · PLANOAK 
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e: 1/200
Urarka kaletik altxaera

4 · PLANOAK 
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Ipar ekialdetik altxaera

4 · PLANOAK 
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-1 solairua

4 · PLANOAK 
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MATERIALTASUNA

HORMIGOIA

HARRIA

4 · PLANOAK 

Patioarekin harremana
Kanpo espazioa
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Behe solairua

4 · PLANOAK 
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BELARRA

MATERIALTASUNA

HORMIGOIA

HARRIA

Plazarekin harremana
Kanpo espazioa
4 · PLANOAK 
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BELARRA

MATERIALTASUNA

HORMIGOIA

KAUTXUA

Parkearekin harremana
Kanpo espazioa
4 · PLANOAK 
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Lehen solairua
4 · PLANOAK 
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e: 1/175
Bigarren solairua
4 · PLANOAK 
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Estalki oina

4 · PLANOAK 
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Ipar ekialdetik altxaera

4 · PLANOAK 
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1 ·  ERAIKUNTZA

 Eraikuntzari dagokionez, aurretik azaldutako baldintzak kontuan hartuta diseinatu da eraikina. Proiektu 
honetan aurreikusitako operaziorik konplexuena jauregipeko sotoaren sorkuntza izan da, eta hau lantzerako orduan 
planteamendu bat proposatu da. Kalkuluak egin ez diren arren, eta estudio geoteknikorik eduki ez arren, kasu 
hipotetiko bat planteatu eta honi soluzioa eman zaio. Proposatutako obra prozesuak lau atal nagusi ditu:

 · 1: Eraikina ahalik eta arinena izan dadin, bertako forjatu 
zein ezinbestekoak ez diren elementuen desmuntaia egin behar da. 
Ondoren, puntal teleskopikoen bidez, eta puntal honen egituraren 
bidez, eraikina eutsi. Dena prest dagoenean puntalak kargan jarri eta 
honek izango dira eraikin osoaren karga eutsiko dutenak.

 · 2: Behin eraikin dena puntalengatik eutsita dagoela, 
makinen bidez lurra zulatzen hasiko da.

 · 3: Ondoren, soto horma eraikitzen hasi beharko da. Horma hau 
batatxeka egingo da, 2x1 metroko batatxeak eginez. Batatxeak ilaraka 
eraikiko dira, behin honek tentsioan jarrita azpiko lerroarekin hasiko 
delarik. Nahi den sakonera lortu arte eraikiko dira bataxeak. Honekin 
batera, egitura berria eraikitzen joango da eta kasu honetan altzairuzko 
egitura erabiliko da.

 · 4: -1 solairu honetako zutabe eta habeak eraikiak daudenean eta 
jada existeitzen den zimentazioaren errefortzua gauzatuta egondakoan, 
apurka apurka puntalak deskargatu eta egitura berri honek hartuko du 
eraikinaren karga guztia.

 Urbanizazioari dagokionez, parkean izango duen eragina zuzena izango da eta honi lotuta dagoenez, 
haurren espazioa berrantolatuko da. Eragin zuzen honen islada da eraikinaren zati bateko euri urekin garatuko 
den fitodepurazioaren bidezko sistema, urak parketan bertan sortutako ladaredi tarte batean filtratu eta errekara 
heltzera arte.

 Parkean tarte berdeak eta gogorrak nahasten dira. Urbanizatzeko orduan erabili diren materialak hormigoia, 
adokinak eta egurra dira. Hormigoia eta adokinak sortutako plaza zein patioetan erabiltzen dira, jada dagoen kale 
peatonalari jarraitasuna eta bateratasuna emateko asmoarekin. Egurra berriz, parkeko altzariak diseinatzeko erabili 
da, tarteka gogorra den espazio honi epeltasuna emateko intentzioarekin. 
 
 Proiektu honen eraikuntza sistema, gehienbat barne itxituretan, musika eskolak behar duen akustikak 
baldintzatu du. Hori dela eta, gehienbat gelatako tabikeria, sabai eta zoru sistema bereziak erabili dira. Eraikin osoan 
sabai faltsua egongo da, bertatik instalakuntza denak igaroko direlarik.

 Eraikinaren itxiturari dagokionez, jauregiko harrizko fatxadak trasdosatzea proposatzen da, akustikoki zein 
termikoki ahalik eta hoberen lan egin dezaten. 
 
 Gehigarriaren itxitura berriz, bi itxitura planteatzen dira. Barnekoa espazioaren arabera ezberdina izango 
da; eta kanpoko itxiturarako u-glass sistema erabili da, behar den tokietan bigarren orria opakoa edo trasluzidoa 
izango delarik. Bi itxituren artean geratzen den tartea led argia sartzeko aprobetxatuko da, honek u-glass sitema 
erabiltzen den fatxada osoa argiztatuko duelarik.

eraikuntza prozesua
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2 ·  EGITURAREN GARAPENA

EgiturarEn dEskribapEna

plantEatutako Egitura

 Egiturari dagokionez, Elorrioko musika eskola bi zatitan banantzen 
dela esan daiteke: alde batetik jauregia, bertan ikasgelak eta musika eskolak 
egunerokotasunean funtzionatzeko beharrezko espazioak daude; eta bestetik, 
liburutegia eta aretoa jasotzen dituen eraikina. Jauregiaren berezko egitura 
zurezkoa da, zurezko zutabe, habe eta habexkak harrizko karga hormetan 
apoiatzen direlarik. Proiektuan jauregiari -1 solairua gehitu zaio eta beraz, atal berri 
honen egitura egungo karga hormen azpian kokatuko denez, honen zutabe eta 
habeak  metalikoak izango dira, beharrezkoak diren errefortzuak izango dituelarik.  
Eraikin berriak aldiz, hormigoi armatuzko soto hormez gain, egitura metalikoa 
izango du. Bi eraikin honen lotura berriz, zertxa metalikoz eginiko pasarela 
baten bidez egingo da.
Itxiturari dagokionez, u-glass materiala erabiliko da, espazio bakoitzaren 
beharren arabera bigarren kapa batez osatuko dena.

 Master amaierako lan honetan landuko den egitura zatia eraikin 
berriarena da; hau da, egitura metalikoa duena. Erabiliko diren perfilak 
laminatuak izango dira. Egitura mota hau erabiltzearen arrazoi nagusia, gune 
zabalak lortzea izan da. Azken finean jauregiaren dimentsio kontuak medio, 
ezin izan da programaren zati garrantzitsu bat bertan sartu eta behar horiek 
hasetzeko gehigarri berri hau proposatu da. Bertan espazio zabalak lortzeaz 
gain, altuera bikoitzak ere planteatzen dira.

 Bestalde, musika eskola bat izanda, soinu eta bibrazioek garrantzia 
handia izango dute. Hortaz, hormigoi armatuak elementu bakar bat bezala 
funtzionatzeak ez dio mesede egiten, bibrazioak elementu batetik bestera 
igarotzeko erreztazuna baitute. Elementu finituez osotutako egitura baten 
berriz, soinuak elementu batetik bestera egin beharko luke salto, bibrazioen 
banaketa uniformea galaraziz.

 Perfiletarako S275 altzairu mota erabiliko da, -1 oinean hormigoi 
armatuzko soto-horma bat agertuko delarik.  Forjatuetan berriz, txapa 
kolaboratzeilea erabiliko da soluzio modura.

 
 Hipotesia: argi zabalenean (12,90 m) habe nagusiak kokatu dira, 
beste norabidean habexkak egongo direlarik. Hipotesi honetan bi maila 
ezberdinetako egitura egongo da eta hortaz gain, habexkak ere kokatuko dira.
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3 ·  INSTALAKUNTZAK ETA ATONDURAK
SUTEEN AURKAKO BABESA

Suteen aurkako babesa kode teknikoaren suteen aurkako babesaren oinarrizko dokumentuaren arabera justifikatuko 
da: EKT DB - SI. Dokumentu honen atal guztiak justifikatu beharko dira:
 · CTE DB - SI 1. Barrutik hedatzea
 · CTE DB - SI 2. Kanpotik hedatzea
 · CTE DB - SI 3. Erabiltzaileak ebakuatzea
 · CTE DB - SI 4. Suteetatik babesteko instalakuntzak
 · CTE DB - SI 5. Suhiltzaileen lana
 · CTE DB - SI 6. Egiturak suaren aurka duen erresistentzia
Hasteko, suteen barneko hedatzea ekiditzeko sektorizazioa definituko da. Ondoren, okupazioaren, erabiltzaileen 
okupazioa eta suteetatik babesteko instalazioakkalkulatuko dira.

Eraikinaren erabilera Hezkuntzakoa izanik eta 4.000m2 baino gutxiagokoa izanik, 2.236 m2 -takoa hain zuzen ere, 
sektore bakar bat egon daiteke. 

Eraikinak hiru ebakuazio bide ditu, bat Aldapebeitia Jauregian eta beste biak eraikin berrian. Jauregiko irteera 
behe solairura bideratuta dago eta eraikin berriko irteeretako bat behe solairura eta bestea eraikinen arteko kanpo 
espaziora, patiora. Bigarren bide honen arrazoia areto nagusia bertan kokatzen dala da; beraz, ekitaldien ondorioz 
hura beteta egon ezkero, kalera irteera zuzena edukiko dute.

Okupazioaren kalkulua egiteko Kode Teknikoak erabilera bakoitzerako aurreikusten duen okupazio zehatza erabili 
da solairu denetan, egoerarik okerrenean ebakuazioa arazo bat izan ez dadin.

Suteen detekziorako ke detektagailu optikoak hautatu dira, behe solairuan kokatutako sute zentralari konektatuak. 
Bestalde, detekzioaren instalakuntza sendotzeko alarma sakagailuak jarriko dira eraikineko puntu ezberdinetan.
Suteen kontrako instalakuntzei dagokionez, ABC motako su itzlgailuak ere eraikinean zehar instalatuko dira, baita 
BIE-ak ere, eraikinak 2.000m2 baino gehiago dituelako.

Suhiltzaileen interbentzioari dagokionez, ez dute arazorik izango, eremua urbanoa izateaz gain, fatxadatik solairu 
bakoitzera sartzea posible izango dute eta. Eraikinaren hegoaldean 4,7 metroko zabalera duen kalea dagoen arren, 
plazatxo bat dago bertan beraz, kamioiak ez du bertan maniobratzeko arazorik izango, Iparraldean berriz, herriko 
haur parkea kokatzen da, beraz, kamioak eremu zabal-zabala izango du edozein motatako mugimedua egin ahal 
izateko.

Eskuzko su itzalgailua :
· Extintor de polvo 
polivalente de 6kg.
· Eficacia 21A-114B-C.

Seinale luminiszenteak:
· Seinalearen neurriak: 
210x210mm eta 
420x420mm

Ke detektagailu optikoa: 
· Detector de humo óptico 
analógico algorítmico 
con microprocesador y 
direccionamiento digital 
de bajo perfil.

Alarma sakagailua
· Pulsador manual, 
con led indicador 
de estado y llave de 
prueba, conexionado 
mediante terminales.
·

Sirena akustikoa:
· Dispone de una salida 
acústica de 102 dB 
ajustables.
· Neurriak: Ø130 X 105 mm.

Central de alarma CLVR:
· Alarma de incendios 
convencional

BIE (Boca de Incendios Equipada): 
· 25mm 20metro.
· BIE neurriak 680x650x180 mm.

ERABILIKO DIREN INSTALAZIOAK

EBAKUAZIOAREN ESKEMA OROKORRA JAUREGIAN ESKUZKO SU ITZALGAILUEN KOKAPENA:
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3 ·  INSTALAKUNTZAK ETA ATONDURAK
KLIMATIZAZIOA ETA AIREZTAPENA

Klimatizazio eta aireztapena RITE-ren (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios) arabera justifikatuko 
da.

Atal honetan CTE DB HE 2 (rendimiento de las instalaciones térmicas) atala justifikatu beharko da, zeinetan 
zuzenean RITE araudira bideratzen gaituen.

RITE-ko II. Kapitulua bete beharko da eskakizun teknikoei dagokiona eta bertako 4 artikulu garatuko dira:
 · 10. artikulua. Instalakuntza termikoen eskakizunak.
 · 11. artikulua. Ongizatea eta higienea.
 · 12. artikulua. Eraginkortasun energetikoa.
 · 13. artikulua. Sgurtasuna.

Eraikinaren klimatizazio eta aireztapen sistema unifikatua izango da. Tutu denak sabai faltsutik igaroko dira, 
entsegu zein ikasle gela denak akustikoki ahalik eta estankoenak izateko helburuarekin.

Klimatizazioa Roof top bidez gauzatuko da eraikin osoan, hotzitzeko zein berotzeko, aire-aire sistema bidez. 
Bi makina egongo dira eraikin osorako, bakoitzak zati bat hartuko duelarik.
 · 1. Roof top-a: jauregiko behe, lehen eta bigarren solairuetako hodietara lotuta egongo da.
 · 2. Roof top-a: -1 solaiu osoa hartzeaz gain, sortutako eraikin berriko behe eta lehen solairua ere hartuko 
dituelarik. 

Erabilitako Roof top-ak etxe komertzial berdinekoak dira, baita modelo berberekoa; duten desberdintasuna 
potentzia da. Barnean bero berreskuratzeile bat dute, era honetara, aire garbia berotzeko askoz energia gutxiago 
erabili beharko da.

Bestalde, erabiliko diren konduktuak errektangelu formakoak dira eta arroka ilez inguraturikoak izango dira.

ERABILIKO DIREN INSTALAZIOAK

INSTALAKUNTZEN SISTEMA OROKORRA: TUTUEN KOKAPENA:

Inpultsio eta extrakzio rejilla erretikularrak:
· Etxe komertziala: Airzone.
· Sabai faltsuan integratzen diren rejillak.
· Plenumik gabe.

Klimatizaziorako erabilitako konduktuak:
· Etxe komertziala: Knauf.
· Arroka ilez inguratua

1_Rooftop:
· Etxe komertziala: Hitecsa. RXCBA RCF
· Potencia frigorífica:  237,40kW
· Potencia calorífica: 222,50kW

Espazio bizigarri eta klikmatizatuak

Inpultsiorako tutua

Inpultsiorako tutua
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Elorrioko Musika Eskola
Dirección Urarka kalea, 4
Municipio Elorrio Código Postal 48230
Provincia Bizkaia Comunidad Autónoma Euskal Autonomia

Erkidegoa
Zona climática C1 Año construcción 2018/2019
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación)

--

Referencia/s catastral/es --

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Edificio de nueva construcción Edificio Existente

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre Amaia Basabe Teixidó NIF/NIE --
Razón social Master Amaierako Lana NIF --
Domicilio Donostiako Arkitektura Goi Eskola Teknikoa
Municipio Donostia Código Postal 20018
Provincia Gipuzkoa Comunidad Autónoma Euskal Autonomia Erkidekoa
e-mail -- Teléfono --
Titulación habilitante según normativa
vigente

--

Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:

CYPETHERM HE Plus. 2018.m

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA
PRIMARIA NO RENOVABLE

[kWh/m²·año]

EMISIONES DE DIÓXIDO DE
CARBONO

[kgCO2/m²·año]
< 30,9 A
30,9-50,2 B
50,2-77,3 C
77,3-100,4 D
100,4-123,6 E
123,6-154,5 F
≥ 154,5 G

49,13 B
< 6,1 A
6,1-9,9 B
9,9-15,2 C
15,2-19,8 D
19,8-24,4 E
24,4-30,5 F
≥ 30,5 G

8,48 B

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de
acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus
anexos:

Fecha: 02/05/2019

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

Fecha (de generación del documento) 02/05/2019 Página 1 de 13
Ref. Catastral --

 Eraikinaren atorndurei dagokionez, DB HE0 eta HE1 dokumentuen eskaerak betetzeko moduan proiektatu 
da. 
 Itxitura horizontalei dagokionez, hiru mota aurki ditzazkegu: terrenoarekin kontaktuan dagoena, jauregiko 
zurezko forjatuak eta eraikin berriko forjatu mixtoa (txapa kolaborantearen bidezkoa). Bestalde, itxitura bertikalei 
dagokionez ere, hiru ezberdin bereiztu dira: terrenoarekin kontaktuan egongo den soto horma, jauregiko harrizko 
fatxada (trasdosatu egin dena) eta u-glass fatxada, azken honen barruan bi bereizketa daudelarik. Barneko  
itxituretan Pladur marka komertzialeko sistemak erabili dira gehien bat, askustikoki ahalik eta hoberen isolatzeko 
helburuarekin.

 Energia eskakizunei dagokienez, hiru zonalde bereizi dira eraikinean: 
  · Espazio bizigarri klimatizatuak: Ikasgelak, idazkaritza, zuzendaritza, irakasle gela, erakusketa   
  gunea, liburutegi / fonoteka, areto nagusia eta entsegu gelak.
  · Espazio bizigarri ez klimatizatuak: pasabideak eta komunak.
  · Espazio ez-bizigarriak: Instalakuntza gelak eta igogailu zuloa.

 Bero kargak ezagutzeko erabilera perfilari dagokionez, aplikatu den erabilera profila 12h + intentsitate 
ertaina izan da.

Producido por una versión educativa de CYPE 

 

Justificación del cumplimiento de la exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética   

20190503 atondurak eta instalakuntzak AZKENA Fecha: 03/05/19   

 
Página 2 

Producido por una versión educativa de CYPE 

 

1.- RESULTADOS DEL CÁLCULO DE DEMANDA ENERGÉTICA.  
1.1.- Porcentaje de ahorro de la demanda energética respecto al edificio de 
referencia. 

%AD = 100 · (DG,ref - DG,obj) / DG,ref = 100 · (32.3 - 19.0) / 32.3 = 41.0 %  %AD,exigido = 25.0 % 
  

donde: 

%AD: Porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de referencia. 
%AD,exigido: Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de 

referencia para edificios de otros usos en zona climática de verano 1 y Media carga de las fuentes internas del edificio, (tabla 
2.2, CTE DB HE 1), 25.0 %. 

DG,obj: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto, calculada como suma ponderada de las 
demandas de calefacción y refrigeración, según DG = DC + 0.7 · DR, en territorio peninsular, kWh/(m²·año). 

DG,ref: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia, calculada en las mismas condiciones de 
cálculo que el edificio objeto, obtenido conforme a las reglas establecidas en el Apéndice D de CTE DB HE 1 y el documento 
'Condiciones de aceptación de programas alternativos a LIDER/CALENER'.  

  
 
1.2.- Resumen del cálculo de la demanda energética. 
La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de 
calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio. 

Zonas habitables Su 
(m²) 

Horario de uso, 
Carga interna 

CFI 
(W/m²) 

DG,obj DG,ref 
%AD (kWh 

/año) 
(kWh/ 

(m²·a)) 
(kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

Zona Habitable ACONDICIONADA 1139.65 12 h, Media 6.3 33071.1 29.0 56021.2 49.2 41.0 
Zona Habitable NO ACONDICIONADA 597.42 12 h, Media 6.3 - - - -   
  1737.07   6.3 33071.1 19.0 56021.2 32.3 41.0  
donde: 

Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 
CFI: Densidad de las fuentes internas. Supone el promedio horario de la carga térmica total debida a las fuentes internas, repercutida 

sobre la superficie útil, calculada a partir de las cargas nominales en cada hora para cada carga (carga sensible debida a la 
ocupación, carga debida a iluminación y carga debida a equipos) a lo largo de una semana tipo. 
La densidad de las fuentes internas del edificio se obtiene promediando las densidades de cada una de las zonas ponderadas por la 
fracción de la superficie útil que representa cada espacio en relación a la superficie útil total del edificio. W/m². 

%AD: Porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de referencia. 
DG,obj: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto, calculada como suma ponderada de las demandas 

de calefacción y refrigeración, según DG = DC + 0.7 · DR, en territorio peninsular, kWh/(m²·año). 
DG,ref: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia, calculada en las mismas condiciones de 

cálculo que el edificio objeto, obtenido conforme a las reglas establecidas en el Apéndice D de CTE DB HE 1 y el documento 
'Condiciones de aceptación de programas alternativos a LIDER/CALENER'.  

  

Conforme a la densidad obtenida de las fuentes internas del edificio (CFI,edif = 6.3 W/m²), la carga de las 
fuentes internas del edificio se considera Media, por lo que el porcentaje de ahorro mínimo de la demanda 
energética conjunta respecto al edificio de referencia es 25.0%, conforme a la tabla 2.2 de CTE DB HE 1. 
 
1.3.- Resultados mensuales.  
1.3.1.- Balance energético anual del edificio. 
La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, contabilizando la 
energía perdida o ganada por transmisión térmica al exterior a través de elementos pesados y ligeros 
(Qtr,op y Qtr,w, respectivamente), la energía involucrada en el acoplamiento térmico entre zonas (Qtr,ac), la 
energía intercambiada por ventilación (Qve), la ganancia interna sensible neta (Qint,s), la ganancia solar neta 
(Qsol), el calor cedido o almacenado en la masa térmica del edificio (Qedif), y el aporte necesario de 
calefacción (QH) y refrigeración (QC). 

ItxItura termIkoak

estalki inklinatua:
1. Teila zeramikoak
2. Zurezko tabloia
3. Isolamendua, 8cm
4. Igeltsuzko plaka, 1,5cm

estalki laua:
1. Zinkezko akabera
2. Osb tableroa, 2cm
3. Aire ganbera + arrastrelak, 2cm
4. Isolamendua, 12cm
5. Lamina iragazgaitza
6. Txapa kolaborantedun forjatua 14cm

zolarria:
1. Baldosa zeramikoa
2. Nibelazio morteroa, 4cm
3. Isolamendua, 5cm
4. Hormigoi armatuzko zolarria, 30cm
5. Poliextireno extruitua, 10cm

fatxada, u-Glass + itxitura opakoa:
1. Igeltsuzko plaka, 1,5cm
2. Isolamendua, 4cm
3. Adreilu huts bikoitza, 8cm
4. Aire ganbera, 22cm
5. U-glass, 7+39+7mm

fatxada, u-Glass + beirazko itxitura:
1. Beira bikoitza, 6+16+4
2. Aire ganbera, 22cm
3. U-glass, 7+39+7mm

soto Horma:
1. Igeltsuzko akabera, 1,5cm
2. Hormigoi armatuzko soto horma, 30cm
3. Emulsio asfaltikoa
4. Poliestireno extruitua, 12cm
5. Lamina iragazgaitza

Harrizko fatxada:
1. Igeltsuzko plakak, 1,5+1,5 cm
2. Isolamendua, 4,5cm
3. Aire ganbera, 8cm
4. Jatorrizko harrizko horma, 80cm

fatxada, orri bakarrekoa:
1. Igeltsuzko plaka, 1cm
2. Isolamendua, 3cm
3. Adreilu huts bikoitza, 11cm
4. Finkatzeko morteroa, 0,4cm
5. Isolamendu zurruna, 6cm
6. Mortero base, 0,2 cm
7. Mortero luzitua, 0,2 cm

U: 0,14 W/(m2k)

U: 0,68 W/(m2k)

U: 0,67W/(m2k)

U: 0,67W/(m2k)

U: 0,20W/(m2k)

U: 0,33W/(m2k)

U: 0,21W/(m2k)

U: 0,32W/(m2k)
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u-Glass fatxadaren kanpoko orria:

u-Glass fatxadaren barruko orria, beira:

Saint-Gobain etxe 
komertziala. 
SGG COOL-LITE 
XTREME 70/33 II

Egoin etxe 
komertziala. 
ECO CLT MIX 240

zurezko forjatua:

3 ·  INSTALAKUNTZAK ETA ATONDURAK
ENERGIA ESKARIAREN MURRIZKETA



Aldapebeitia Musika Eskola
LABURPEN TEKNIKOAIkaslea: Amaia Basabe Teixidó

49 Irakaslea: Iñaki Begiristain Mitxelena 
2018/19

 Ur- hornikunza kode teknikoaren osasungarritasunaren oinarrizko dokumentuaren arabera justifikatuko 
da: EKT DB - HS 4, ur- hornikuntza.

 Proiektu honetan ur-hornikuntza nahiko mugatua izango da. Ur hotza baino ez da behar izango komunak, 
bestako konketak eta proposatutako office txikian baino ez da beharko.

 Eraikina herriaren erdigunean kokatuta dagoenez, ez du presio ponparik behar izango, azken kanillaren 
presioa nahikoa izango baita. Instalakuntza hau bitan banatuko da, bata jauregia hornituko duena eta besteak 
berriz eraikin berria; beraz, ez da horizontalean asko hedatuko eta hargunea instalakuntza geletatik sartuko da, 
bertan kontagailuak egongo direlarik. 

 Ur hornikuntzarentzako sarea igogailuen eta eskaileren albotik joango da, solairu danetako komuneko eta 
office-a hornituko dituelarik.

 Saneamendua kode teknikoaren osasungarritasunaren oinarrizko dokumentuaren arabera justifikatuko 
da: EKT DB - HS 5, ur- hustuketa.

 Ur fekalen eta euri-uren arteko bereizketa egingo da. 

 Ur fekalak ur fekalen sare orokorrera bideratuko dira eta euri urak berriz bi ataletan banatu ditzazkegu. 
Ur fekalen sareak bat egingo du ur-hornidurako sarearekin, paraleloki joando delarik. Sare hau ere igogailuaren 
albotik jeitsiko da. 

ur-hornikuntza

sanEamEndua

Euri urak

Komuna
· Etxe komertziala: Roca.

PVC-zko tutueria
· Etxe komertziala: Roca.

 Euri urei dagokionez, sarea bitan banantzen da, alde batetik, jauregiko estalkitik jasoko den ura, euri uren 
sare orokorrera bideratuko da; eta eraikin berriko estalkitik jasotako ura berriz, fitodepurazio sistemaren bidez, 
parkean dauden landara espezifikoen bidez ura lurrera filtratuko da. 

erreka
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3 ·  INSTALAKUNTZAK ETA ATONDURAK
ELEKTRIZITATEA ETA ARGIZTAPENA

Argindarraren eta honen instalakuntzak Kode Teknikoaren, REBT-ren eta ITC-ren arabera justifikatuko dira.
 · CTE DB - HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
 · REBT. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
 · ITC. Instrucciones Tecnicas Complementarias.

Eraikinaren energia iturria elektrizitatea izango da, argindarra, klimatizazioa... elektrizitate bidez funtzionatuko 
dute. 

Elektrizitate eskemari dagokionez, hargunea Urarka kalean egongo da eta babes kaxa eraikinaren ipar 
mendebaldean dagoen sartunean egongo da, kanpoaldean, irisgarria izan dadin. Kontagailu armaitua eraikinaren 
barruan egongo da, behe solairuko instalakuntza gelan hain zuzen ere. Honen ondoan eraikinaren koadro orokorra 
egongo da, potentzia kontrolerako etengailuak, eraikineko etengailu orokorrak eta etengailu diferentziala izango 
dituelarik. 

Bigarren mailako koadroak eraikinean ematen diren erabileren araberako bereizketa izango du: 
 · 1. Jauregian dauden ikasketa gela danak, eta behe solairua.
 · 2. Eraikin berriko erabilerak: erakusketa gela, entsegu gelak eta liburutegia.
 · 3. Areto nagusia.
 · 4. Fatxadako argiztapena

Instalakuntzaren bideratzea sabai faltsutik zein hormetatik egingo da, erabiliko diren entxufe zein argiak estankoak 
izango dira, musika eskola izanik, akustikoki ahalik eta hoberen lan egin dezan.
Fatxadako argiari dagokionez, u-glass-aren eta barruko orriaren artean jarritako parrilatik eramango da eta argi 
sentsoren baten bidez, argi naturala jeistean argia automatikoki piztu daiten.

Argiztapena hurrengo araudiaren aabera justifikatuko da:
 · CTE DB - HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
 · Disposiciones mínimas de seguridad y salud en lugares de trabajo 486/1997
 · CTE DB - SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.

Argiztapena ere, elektrizitate atalean bezala, espazio bakoitzean egongo den erabileraren araberako luminariak 
izango ditugu:
 · Sabai faltsuan integratutakoak: estankoak diren gelak, komunak.
 · Sabai faltsutik zintzilikatutakoak: pasilloan.
 · Liburutegia.
 · Areto nagusia. 
 · Erakusketa gunea.
 · Fatxadako argiztapena

Etengailuei dagokionez, espazio komunetan zonaka banatu dira eta gainontzeko espazioetan berriz, ilaraka. 
Kumunetan, mugimendu detektagailuen bidez pizten diren luminariak hautatu dira; ikasgeletan berriz, leihoetatik 
gertu dauden luminariek argi naturala aprobetxatzeko asmoz, kontrol propioa izango dute.

ElEktrizitatEa

argiztapEna

Sabai faltsuan integratutako 
luminariak:
· Ikasgelak:

Sabai faltsutik zintzilikatutako 
luminariak:
· Liburutegia:

Sabai faltsutik zintzilikatutako 
luminariak:
· Aretoa eta erakusketa gunea:

Sabai faltsutik zintzilikatutako 
luminariak:
· Aretoa eta erakusketa gunea:

Sabai faltsuan enpotratutako 
luminariak:
· Komunak:

Sabai faltsutik zintzilikatutako 
luminariak:
· Pasilloak:

Philips CoreLine Panel
RC132V LED34S.
3400lm / 3000K / 33W

SmartBalance Suspendida
LED35S
3500lm / 4000K / 30W

Proyector Green Space Accent
LED27
2700lm / 3000K / 25,5W

Master LEDtube Universal T8
24W840 T8
3700lm / 4000K / 24W

Philips CoreLine SlimDownlight
LED20S
2000lm / 3000K / 28W

Custom create
PT520T LED49S.
5120lm / 3000K / 40,3W

CoreLine Panel

RC132V LED34S/830 PSU W60L60 OC

830 blanco cálido - Fuente de alimentación

Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes

prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial

ahorro de energía y de mantenimiento. La nueva gama de productos LED CoreLine

Panel puede emplearse para sustituir las luminarias funcionales en aplicaciones

generales de iluminación. Actualmente se encuentra disponible tanto en versión que

cumple la normativa para oficinas (OC) como en versión que no cumple dicha

normativa (NOC). El proceso de selección, instalación y mantenimiento es

sencillísimo.

Datos del producto

Información general

Ángulo del haz de fuente de luz 120 °

Temperatura de color 830 blanco cálido

Fuente de luz sustituible No

Número de unidades de equipo 1

Driver/unidad de potencia/transformador PSU [ Fuente de alimentación]

Driver incluido Si

Tipo de óptica 90 [ Ángulo del haz de 90°]

Apertura de haz de luz de la luminaria 90° x 90°

Interfaz de control No

Connection Conector push-in y retenedor

Cable No

Clase de protección IEC Seguridad clase II

Test del hilo incandescente Temperatura 650 °C, duración 30 s

Marca de inflamabilidad F [ F]

Marca CE Marcado CE

Certificado ENEC Marcado ENEC

Período de garantía 5 años

Remarks *-Per Lighting Europe guidance paper

“Evaluating performance of LED based

luminaires - January 2018”: statistically

there is no relevant difference in lumen

maintenance between B50 and for

example B10. Therefore the median

useful life (B50) value also represents

the B10 value.

Flujo luminoso constante Sí

Número de productos en MCB 24

Certificado RoHS ROHS

Índice de deslumbramiento unificado CEN 19

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada 220-240 V

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz
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SmartBalance

suspendida

SP480P LED35S/840 PSD ACC-MLO SM2

SmartBalance Suspended Mounted - LED Module, system flux

3500 lm - 840 blanco neutro - Unidad de fuente de

alimentación con interfaz DALI - Óptica de microlente de

acrilato transparente - Conjunto de suspensión 2 cables

Si bien en muchos casos el rendimiento de la iluminación funcional es clave, los

clientes desean además utilizar luminarias que sean atractivas y discretas. En

aplicaciones en las que las luminarias se deben montar en superficie o estar

suspendidas puede ser difícil lograr estos dos objetivos.SmartBalance es sin duda un

paso adelante en luminarias de montaje en superficie y suspendido para el mercado

de la especificación. No solo ofrece una mayor eficiencia energética, sino que es

discreta y atractiva visualmente. Su diseño no sobrecarga el techo y cumple todas

las normativas de oficinas.

Datos del producto

Información general

Número de fuentes de luz 1 [ 1 pieza]

Código familia de lámparas LED35S [ LED Module, system flux 3500

lm]

Ángulo del haz de fuente de luz - °

Temperatura de color 840 blanco neutro

Base de casquillo - [ -]

Fuente de luz sustituible No

Número de unidades de equipo 1

Equipo -

Driver/unidad de potencia/transformador PSD [ Unidad de fuente de alimentación

con interfaz DALI]

Driver incluido Si

Tipo de óptica No [ -]

Tipo lente/cubierta óptica ACC-MLO [ Óptica de microlente de

acrilato transparente]

Apertura de haz de luz de la luminaria 100°

Iluminación de emergencia No [ -]

Control integrado No [ -]

Interfaz de control DALI
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Proyector GreenSpace

Accent

ST320T LED27S/PW930 PSU MB BK

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR - LED module 2700 lm -

Blanco premium con CRI 90 - Fuente de alimentación - Haz

medio - BK

Gracias a la familia GreenSpace Accent, los comerciantes y responsables de

edificios pueden realizar ahora el cambio de CDM a LED y disfrutar de las ventajas

que ofrece la calidad de luz de Philips PerfectAccent, así como de un considerable

ahorro energético, todo ello con una inversión inicial razonable. El adaptador 3C

normal de GreenSpace Accent Projector y los paquetes lumínicos específicos

permiten realizar la instalación de recambio de forma rápida y sencilla. Para tiendas

de moda y de alimentación, el proyector GreenSpace Accent está disponible con

matices de luz especiales y recetas LED que permiten mostrar la ropa y los

alimentos frescos con la mejor luz. Consulte las páginas de nuestro catálogo de

moda y alimentación para obtener más información sobre CrispWhite,

PremiumWhite, Fresh Food Meat y Fresh Food Champagne.

Datos del producto

Información general

Número de fuentes de luz 1 [ 1 pieza]

Código familia de lámparas LED27 [ LED module 2700 lm]

Ángulo del haz de fuente de luz 120 °

Temperatura de color Blanco premium con CRI 90

Base de casquillo - [ -]

Fuente de luz sustituible No

Número de unidades de equipo 1

Driver/unidad de potencia/transformador PSU [ Fuente de alimentación]

Driver incluido Si

Tipo de óptica MB [ Haz medio]

Tipo lente/cubierta óptica PM [ Difusor PMMA]

Apertura de haz de luz de la luminaria 24°

Connection -

Cable No

Clase de protección IEC Seguridad clase II
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MASTER LEDtube

Universal T8

Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840
T8

El nuevo Philips MASTER LEDtube Universal T8 lleva la facilidad y la sencillez a sus

productos de iluminación. El motivo es que ya no es necesario adaptar la tecnología

del driver: un diseño único permite instalar directamente el Philips MASTER LEDtube

Universal T8 en luminarias que funcionen con balastos electromagnéticos o

conectadas a la corriente principal. Es tan fácil de usar que ya no necesitará tener

dos tipos de tubos en el almacén.Perfectamente seguro, fiable y fácil de instalar,

Philips MASTER LEDtube Universal T8 es la alternativa idónea a los tubos

fluorescentes estándar para maximizar el valor a lo largo del tiempo con elevados

ahorros energéticos y menores costes operativos.

Datos del producto

Información general

Base de casquillo G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]

Aplicación principal Industrias

Vida útil nominal (nom.) 60000 h

Ciclo de conmutación 50000X

B50L70 60000 h

Datos técnicos de la luz

Código de color 840 [ CCT de 4000 K (841)]

Flujo lumínico (nom.) 3700 lm

Flujo lumínico (nominal) (nom.) 3700 lm

Temperatura del color con correlación (nom.) 4000 K

Consistencia del color <6

Índice de reproducción cromática -IRC (nom.) 83

Llmf al fin de vida útil nominal (nom.) 70 %

Operativos y eléctricos

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Power (Rated) (Nom) 24 W

Corriente de lámpara (nom.) 110 mA

Hora de inicio (nom.) 0,5 s

Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo

lum. (nom.)

0.5 s

Factor de potencia (nom.) 0.9

Voltaje (nom.) 220-240 V

Temperatura

T ambiente (máx.) 45 °C
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CoreLine

SlimDownlight

DN135B LED20S/830 PSU II WH

LED Module, system flux 2000 lm - 830 blanco cálido - Fuente

de alimentación - Seguridad clase II - WH

CoreLine SlimDownlight es una gama de luminarias empotradas extremadamente

delgadas, diseñadas para reemplazar las luminarias downlight basadas en la

tecnología de lámparas CFL-ni/CFL-I. El atractivo coste total de la propiedad facilita

a los clientes el cambio a LED. CoreLine SlimDownlight proporciona un efecto de

"superficie de luz" natural para utilizarlo en aplicaciones de iluminación general.

También ofrece ahorros de energía al instante y una vida útil mucho más

prolongada, lo que las hace una solución respetuosa con el medio ambiente y de

una excelente relación calidad precio. La instalación es fácil, puesto que la luminaria

tiene el mismo diámetro de corte y su profundidad es extremadamente pequeña.

Datos del producto

Información general

Número de fuentes de luz 1 [ 1 pieza]

Código familia de lámparas LED20S [ LED Module, system flux 2000

lm]

Ángulo del haz de fuente de luz - °

Temperatura de color 830 blanco cálido

Fuente de luz sustituible No

Número de unidades de equipo 1

Equipo -

Driver/unidad de potencia/transformador PSU [ Fuente de alimentación]

Driver incluido Si

Tipo de óptica No [ -]

Tipo lente/cubierta óptica O [ Opal]

Apertura de haz de luz de la luminaria 135°

Iluminación de emergencia No [ -]

Interfaz de control No

Connection Conector push-in con 2 polos y

retenedor

Cable No

Clase de protección IEC Seguridad clase II

Test del hilo incandescente Temperatura 650 °C, duración 5 s

Marca de inflamabilidad NO [ No]

Marca CE Marcado CE

Certificado ENEC No
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CustomCreate

PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL

840 blanco neutro - Fuente de alimentación - Angulo del haz

36º - CL

Datos del producto

Información general

Ángulo del haz de fuente de luz 36 °

Temperatura de color 840 blanco neutro

Fuente de luz sustituible No

Número de unidades de equipo 1

Driver/unidad de potencia/transformador PSU [ Fuente de alimentación]

Driver incluido Si

Tipo de óptica 36 [ Angulo del haz 36º]

Apertura de haz de luz de la luminaria 36°

Interfaz de control No

Connection Conector externo

Cable C3000 (C3K)

Clase de protección IEC Seguridad clase II

Test del hilo incandescente Temperatura 650 °C, duración 30 s

Marca de inflamabilidad NO [ No]

Marca CE Marcado CE

Certificado ENEC Marcado ENEC

Período de garantía 5 años

Flujo luminoso constante No

Número de productos en MCB 30

Certificado RoHS ROHS

Índice de deslumbramiento unificado CEN Not applicable

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada 220-240 V

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Consumo de energía CLO inicial - W

Consumo medio de energía CLO - W

Consumo de energía CLO final - W

Corriente de arranque 18 A

Tiempo de irrupción 250 ms

Factor de potencia (mín.) 0.9

Controles y regulación

Regulable No

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa Policarbonato

Material del reflector Policarbonato revestido de aluminio

Material óptico PC

Material cubierta óptica/lente Policarbonato

Material de fijación -

Acabado cubierta óptica/lente Estriado

Longitud total 0 mm

Anchura total 500 mm

Altura total 455 mm
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Plano de dimensiones

GreenSpace Accent ST315T-ST330T

Datos fotométricos

ST320T 1 xLED27S/PW930 MB LIN

1 x 2700 lm

LVA1608036 2019-04-10
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Light output ratio 0.99
Service upward 0.00
Service downward 0.99
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Plano de dimensiones

SmartBalance SP480P/SP482P

Datos fotométricos

SP480P W24L134 1xLED35S/840 ACC-MLO

1 x 3500 lm

LVW1829500 2016-11-28

Light output ratio 1.00
Service upward 0.00
Service downward 1.00

CIE flux code 60 89 97 100 100

S/H ratio crosswise max. 1.5
lengthwise max. 1.5

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 18
EN12464-1 65 deg, 3000 cd/m2

UTE71-121: 1.00C + 0.00T
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Utilisation factor table

Ceiling mounted

Room
Index
k

Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)

0.60
0.80
1.00
1.25
1.50
2.00
2.50
3.00
4.00
5.00

0.80
0.50
0.30

0.56
0.67
0.76
0.84
0.90
0.99
1.05
1.09
1.14
1.17
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0.50
0.10

0.53
0.63
0.70
0.77
0.82
0.88
0.92
0.95
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0.82
0.88
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Datos fotométricos
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Aldapebeitia Musika Eskola
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3 ·  INSTALAKUNTZAK ETA ATONDURAK
AKUSTIKA

 Akustikari dagokionez, proiektua burutzerako orduan Eraikuntzako Kode Teknikoko DB HR zarataren 
aurkako babesa, erregulatzen duen dokumentuko eskaerak betetzeko lan egin da. Proiektua musika eskola bat 
izakin, ikasgelak akustikoki oso ondo babestuta egon beharko dira, baita aretoa eta liburutegia ere. 

 Horretarako, erabiliko den tabileriak sistema bikoiztua edukiko du, igeltsuzko plaka bikoitza baita 
isolamendu bikoitza ere. Trasdosatuei dagokionez, jauregiko hassizko hormak aire ganbera tartean utzita, 
isolamendu baita igeltsuzko plaka bikoitza jarriko da. 
 Areto nagusian eta liburutegian, u-glass fatxada edukita ere akustika kontuan izan da. Fatxada honen 
barruko orriak igeltsuzko plaken akabera edukiko du, soinua xurga dezan, baita barruko orria beira danean, 
akustikoki prestazio onak dituen beira aukeratu da.

 Patinillo zein instalakuntza geletan adreiluzko tabikeari isolamendu eta igeltsuzko akabera eman zaie, 
suteen aurkako erresistentzia lortzeaz gain, akustikoki ere lan egin dezaten. Hortaz gain, instalakuntzetarako 
erabiliko diren tutuak, aireztapen tutu zein saneamenduko tutuak, arroka ile isolamenduarekin babestuta egongo 
dira.

tabikeria
xeHetasun konstruktiboak:

sabai faltsua
xeHetasun konstruktiboak:

Xehetasun honetarako Pladur sistema erabili da:
https://www.bimobject.com/es/pladur/product/pladur_1_tqs_1_1/pladur

Xehetasun honetarako Pladur sistema erabili da:
https://www.bimobject.com/es/pladur/product/pladur_4_tec_4_53/pladur

bi tabikeen arteko l lotura

bi tabikeen arteko l lotura

bi tabikeen arteko l lotura

bi tabikeen arteko l lotura

tabikeria

bi tabikeen arteko t lotura tabike eta zutabearen Harteko lotura

Bereziki isolatutako estantziak


