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Hondarribia, informazio orokorra

Kokapena:

Hondarribiaren kokapen geografikori dagokionez,  guztiz estrategikoa dela esan dezakegu. Bidasoa ibaiaren 
bokalean, Jaizkibel mendiaren babespean kokatzen da.

Bestalde,  Euskal Herria eta Hego Euskal Herria nahiz Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan. Irun eta Hendayarekin 
batera Txingudiko metropoli-eremua osatzen du.

Gizartea

Ekonomia

Ondarea

Egun, nortasun ezberdinak eta nabariak dituzten hainbat auzotan sakabanatutako 16.000 biztanle baino gehia-
go ditu. Hondarribiko gizartearen ezaugzarrietako bat,  hiru taldetan sailkatzeko ohitura da. Hau da, portu auzoa 
(arrantzaleak), alde zaharra (kaletarrak) eta mendiko auzoaen (baserritarrak)  identitate desberdinak batuz, aniz-
tasun berezia duen gizartea sortzen da.  

Udan, 40.000 biztanleko kopurua gainditzen da eta, une zehatzetan, bikoiztu egiten da zifra hori. Honek, udale-
rriari dinamismoa ematen dio.

Gehienbat, zerbitzuen sektorean oinarrituta dago Hondarribiko ekonomia. Itsasbazterreko arrantzarako bakarrik 
erabiltzen da bertako arrantza-portua, eta Gipuzkoako nagusia da, Getariakoarekin batera. Dena dela, nekazarit-
zarekin batera,  tokiko ekonomiaren % 11 baino ez du suposatzen.

Gaur egun, turismoaren inguruan ardaztutako aukeren garapena eta eskaintza da Hondarribiko industriarik ga-
rrantzitsuena. Hiriko enpresen zati handi bat eta sortutako enpleguaren % 80 baino gehiago eskertu behar zaizkio 
espezializazio honi.

Bere historia aberatsaren ondorio, ondare material eta inmaterial, garrantzitsua du Hondarribiak. Euskadin diren 
gotorleku gutxietako bat da, eta bisitari ugari erakartzen ditu. Harresiaren zati gehienak zutik jarraitzen dute, eta 
etengabe ari dira berroneratzen. Fisionomia berezia ematen diote hiriari, iragan epikoa gogoraraziz.
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Kokapen orokorra | e:1/10000
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 Hondarribia 3D
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roiektua hain zuzen, bi auzo historikoak, Arrantzale auzoa eta Alde zaharra elkartzen diren puntuan kokatuko da. 
Harresiaren Iparraldean, Madalena kuboa izeneko bastioa kokatzen zen puntuan. 

Gaur egun, nukleo ekonomiko eta soziala arrantzale auzoan dagoela oso nabaria da, eta Madalena kuboa ze-
goenaren lekuan, ez da inondik nabari hiri historikoaren arrastorik. Horregatik nire proiektuaren helburuetako bat, 
gune horri garrantzia bueltatzea izango da.

PROIEKTUAREN KOKAPENA:

Kokapen hurbila e:1/750
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Gaur egungo altxaerak e:1/500
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Orubearen gaur egungo argazkiak
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Ekipamendu vs Zerbitzuak

Analisi honetan, Hondarribiko Portu auzoa eta Alde Zahar auzoaren ekipamendu eta zerbitzuen azterketa bat egi-
ten da. Bi auzoen arteko desorekak nabariak dira. Hondarribiaren ekonomia sektorean turismoak duen garrantzia 
ikusita, hauetarako zerbitzuek presentzia eta eragin handia daukate herrian. 

Alde batetik, Portu auzoan zerbitzuek bai taberna eta jatetxeek eraikin ia guztien behe solairuak hartzen dituztela 
ikus daiteke. Herriari zuzendutako ekipamenduei erreparatzen badiogu ordea, Eliza, auditorio eta hezkuntza zer-
bitzuak daudela soilik ikus daiteke. 

Bestalde, Alde Zaharreko zerbitzuei erreparatzen badiegu, Portu auzoarekiko desoreka argi ikusten da. Alde zaha-
rrean, konparaketa eginez zerbitzu hauek askoz gutxiago dira.  Ekipamenduei dagokionez, Alde Zaharra, Honda-
rribiko administrazio gunea dela esan dezakegu. Bertan kokatzen baitira Udalari egokitutako zerbitzu eta admi-
nistrazio bulego ezberdinak.

Zerbitzu eta ekipamendu hauen distrubuzioak, Hondarribiarren bizitzan eragin zuzena daukala iruditzen zait.  Por-
tu Auzoa aisigune moduan aurreikusi du udalak, eta Alde Zaharra administrazio gune moduan. Eta honetaz gai-
nera,  Portu auzoak hondarribiarren bizitza soziala biltzen du eta Alde Zaharra lotarako auzoa bilakatzen ari da, 
herritarrak beraien denbora librea bertan pasatzeko zerbitzurik eskeintzen ez direlako. 

Honekin jarraituz, Turismo eta Herritarren ibilbideen analisi bat egin da:

Bi auzo historikoen gaur egungo analisia
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Bi auzo historikoen gaur egungo analisia

Hurrengo analisian,  herritar eta turisten ibilbide nagusiak bildu  dira, modu honetan bien artean dauden kon-
trasteak agerian utziz. 

Herritarren ibilbideei dagokionez, Portu auzoan eta ekipamendu eta zerbitzuen inguruan kontzentratzen direla 
ikus daiteke, aurreko analisiarekin bat eginez. 

Turisten ibilbidei dagokionez, Alde Zaharrak, Portu auzoaren bezain besteko interesa duela ikus daiteke. Turistak 
beraz, bi auzoak berdin bizi dituzte. Hala ere, esan behar da, Portu auzoak daukan zerbitzu eskaintza dela eta,  
bertan tursiten kontzentrazio gehiago dagoela. 

Bi analisien ondorioz, nire proiektua bi auzo hauen mugan kokatuko da. Bi auzo hauek aurreko analisi historikoan 
azaldu bezala garrantzi handikoak dira eta hauen lotura bermatzea izango da helburu, bi auzoen arteko deso-
rekak gutxitzeko. 

Turistak vs Herritarrak
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Harresiaren mugaren eragina gaur egun:

Harresiaren gaur egungo irisgarritasunari dagokionez,  oinezkoentzako 
sarrera ezberdin ugari daude. Harresiaren mugak daukan eraginean 
ordea, harresiaren inguruko guneak gehienetan espazio publiko bezala 
planteatuak daude. Baino iparraldean kokatzen den gunea pribatua den 
bakarra da. Bi auzo historikoak elkartzen diren puntuan hain zuzen.  Gaine-
ra puntu honetan, portu auzotik hiri historikora pasatzean kota aldaketan 
soilik nabarmentzen dugu trantsizioa, harresiaren arrastorik ez baitago.

Harresiaren Irisgarritasuna | e:1/2000
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Pllano historikoa gainjarrita | e:1/5000

Geografikoki eremu estrategikoa izateaz gain, muga politikoa izan zen ere hasieratik, horrek hiri harresitua izatera 
bultzatu zuen. Ziurrenik, 1200. urtea baina lehenago fundatua izan zen Nafar erreinuarengatik. Hala ere, ofizialki 
1203. urtekoapirilaren 18an Alfontso VII. ak Gaztelakoak Donostiko Forua eman zion Hondarribiari.

Datu eta plano zehatzik ez dagoen arren, Hondarribia murru bat izango zuen bizilekua mugatu eta defendatze-
ko, behe Erdi-Aroan, garaiko Eurapa mendebaldean beste edozein herribilduren antzera. Ziurrenik ere, 1480. urte 
inguruan harresiez kanpo auzoren bat egongo zen.
Erdi aroko harresiak laukizuzen forma antzekoazuela dirudi. Hiri tramari dagokionez bi kale nagusik antolatuko 
zuten, hauek hiriko bi ateekin lotzen zirelarik. Hirian zehar zenbait dorretxe zeuden, defentsa funtzioa zutelarik.

ANALISI HISTORIKOA
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1476ko setioaren ondoren, Erdi Aroko harresi zaharrak ez zuela garairako babesa eskaintzen ondorioztatu zen. 
Horregatik, 1480. urtean harresian lanak hasi zituzten Erdi Aroko harresitik kanpo eta hau baina aurrerago zegoen 
hesian.

Hondarribia inguratzen zuen harresi berri honetan, kuboak eta bastioiak eraiki nahi zituzten. Kuboak, dorre handi 
eta oin biribilkoak ziren. Hauek artilleria pezak ezartzeko tokia izango zuten goialdean, eta zenbait kanoi-zulo hor-
metan. Kuboen kokalekua zehazteko orduan topografia izan zuten kontuan, honela, mendebaldeko frontean eta 
hegoaldean eraiki ziren defentsa elementu
nagusiak.

Kanpoko harresi berriak, etengabeko hobekuntzak izango ditu XVII. mendera arte. Hiri harresituaren gainbehera 
guztiz baieztatuta gelditzen da 1795ean,

XIX. mendean Hondarribiak hain erakargarria zen irudi pintoreskoa eskaintzen zuen: aintzinako gerra garaipenen 
arrastoak, arrantzale auzoa edo landatar mundua.

Hiriak, turismo sektoreak eskatzen zuen etxebizitza eskaerari erantzun bat emateko, hiri lurzoru urbanizagarria 
prestatu beharra ikusi zuen. Eraikuntza eremuak aukeratzerako orduan, aukera ezberdinak zeuden. Alde batetik, 
hiri harresituarekin apustu egin zitekeen barruan zeuden orube
hutsak betez, edo bestetik, Portu auzo alderantz hedatu zitekeen hiria. Azkeneko aukera hau gailendu izanak, hiriko 
motore ekonomikoa hiri historikotik arrantzale auzora aldatu zela erakusten digu.
Nukleo hau, Alde Zaharretik Portu auzora, arrantzale auzora, aldatu zenean, bi nukleoak lotzen zituen gune bilaka-
tu zen jadanik desagertua zegoen Madalena kuboa. 

Gaur egun, nukleo ekonomiko eta soziala arrantzale auzoan dagoela oraindik eta nabariagoa da, eta Madalena 
kuboa zegoenaren lekuan, ez da inondik nabari hiri historikoaren arrastorik.  Horregatik nire proiektuaren helburu-
tako bat, gune horri garrantzia bueltatzea izango da. 

ANALISI HISTORIKOA

Harresiaren bilakaera
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Madalena kuboaren argazkiak

Hondarribiko hiri harresituaren ekialdeko altxaera XVII.mendean (eskuinean Madalena Kuboa)
1962 . 

Magdalena kuboa guztiz suntsituta agertzen 
deneko argazkia.
Hondakinak oraindik bertan daude. XIX.
mende bukaera.
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Simancas-en artxibotik ateratako 1723an egindako  harresiaren planoak

Cartografía antigua en el Archivo General de Simancas 

 N. 99
Plano y perfiles de los B[aluar]tes de la Reina S[a]n Nicolas y su cortina 
de esta plaza q[ue] demuestran las Brechas en el Plano y Perfiles como 
se deven componer y hazer segun los Proiectos señalados / D[o]n Luis 
de Langot.    Escala [del plano ca. 1:488], 50 toesas [= 17 cm], [de los 
perfiles ca. 1:164], 20 toesas[= 23cm].    [1723].    1 plano y 8 perfiles en 
1 h. : ms., col. ; 48x130 cm.    Con carta de Luis de Langot al Marqués 
de Castelar, incluyendo el coste de las obras de fecha 1723 febrero 27.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXVIII 42. G. M., leg. 3434.

El documento cartográfico MPD XXVIII-42 incorpora un plano de la fortifi-
cación Hondarribitarra a escala aproximada 1:573 que comprende los balu-
artes de la Reina y de Leiba, acompañado por 8 perfiles levantados a escala 
aproximada 1:164, cuyos planos de corte aparecen indicados en el mismo. 

* En el plano se aprecia la correspondencia entre las dos brechas y el 
emplazamiento de troneras. En el caso del baluarte se propone la reconstruc-
ción de las tres previamente existentes, pero en la cortina se añade una más 
a las dos preexistentes. En planos posteriores (SGE, 255)  de mitad del siglo 
XVIII se representan hasta seis troneras en el mismo sector de la cortina.

* Perfil AB: representa un corte del baluarte de la Reina siguiendo un 
plano perpendicular a la brecha abierta en el mismo. En él se puede observar 
la parte que es preciso reconstruir del muro exterior del baluarte, aprecián-
dose cómo la galería contramina que recorría el mismo internamente pre-
senta dos grietas en su bóveda. También se propone en el corte habilitar dos 
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Alde zaharraren plano historikoa gainjarrita |  e:1/2000
1 Madalena Kuboa | 2 San Nicolas Baluartea | 3 Erreginaren Baluartea
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Madalena kuboa gainjarrta proiektuaren kokapenean. | e:1/2000

Magdalenaren Kuboa, hasiera batean Leivako kuboa deiturikoa, harresi historikoaren zati garrantzitsua zen eta 
gaur egun arrasto gutxi gelditzen zaizkigu.

1524. urtean eraiki zen, eta Sancho Martinez de Leiva izan zela kuboaren diseinatzailea uste da. Kuboak hiri-histo-
rikoaren alderik harresituena bukatzen zuen, mendebaldeko eta iparraldeko frontea alegia, eta Bidasoa ibaiaren 
bokalarekin muga egiten zuen ekialdeko frontearekin bereizten zuen. Kostako defentsarako punta estrategikoa 
zen.

Hiri-historikoaren iparraldean kokatuta, komeni da adieraztea inoiz ez zuela ate edo sarrera izaerarik izan, naiz 
eta harresietatik kanpo, iparraldean hain zuzen ere, arrantzaleen errebal bat sortzen joan zen. Hiri-historikoak beti 
hegoalderantz begiratu zuen, sarrera-irteerak hegoalde eta mendebaldean zituelarik.

Plano historikoa egungo egoeran gainjarrita gertzen den plano honetan ikus dezakegun bezala, Magdalena ku-
botik arrasto gutxi gelditzen zaizkigu gaur egun, 1794-1795 urteetan Konbentzioko gerran Frantsesek ia guztiz sunt-
situ baitzuten.

MADALENA KUBOA
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Madalena kuboa gaur egun
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Hirigintza justifikazioa

Hirigintza justifikazioari dagokionez, 2016ko Abenduan onartutako behin betiko Plan Orokorrak dionez,  proiek-
tuaren kokapena hiri lurzoru finkatugabea da. 

Gainera, planak, Alde Zaharraren azterketa bat egiten du, orube batzuk antolamenduz kanpo ezarriz edota 
zuzkidurak igoz. 

Proposaturiko kokapenak hain zuzen, 5.13.1 eta 5.13.2 jarduketak proposatzen ditu. Planak, Madalena Kuboaren 
jarduketa eremua bezala definitzen du. Bertan, antolamenduz kanpo daude eraikin gehienak, eta beraz, nire 
proposamena hirigintza aldetik justifikatzen da. 

Bestalde, planak babestutako ondarea katalogatzen du.  Jardungo den partzelan, harresiaren zati bat, Eusko 
Jaurlaritzak  “monumentu” moduan katalogatu du, bertan eraikitzea galaraziz. Hala ere, bertan, espazio publiko 
bat aurreikusten denez, nire poriektuarekin bat egiten du. 

Araudia aldatzearen beharra,  katalogatutako H21 bezala izendatutako eraikina deskatalogatzean datza. 
Ondare aldetik,eraikinonek Hiri historikoko harresiarekin topo egiten du, eta hau balio handiagoko elementu bat 
kontsideratuz, eraikina deskatalogatu eta desjabetu egingo zen.  

Hirigintza justifikazioa
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HAPO: Lurzoru klasifikazioa
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HAPO: Lurzoru kalifikazioa
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HAPO: Lurzoru kalifikazioa
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HAPO: Babestutako eraikinak
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HAPO: Jarduketa integratuak
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HAPO: Jarduketa integratuak
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HAPO: Testuak
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HAPO: Partzelazioa
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Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak bertan aktuazioak proposatzen baditu ere, eta testuetan, espazio publiko  
bat sortu eta bi auzoen arteko lotura eta komunikazioa hobetzea helburu nagusia bada ere, bertan egingo 
diren proiektuak ez du zonaldearen potentziala garatzen. Etxebizitza gehiago soilik proposatzen dira, igogailu 
bat komunikazioa hobetzeko baina Madalena Kuboaren arrastoei eta harresiaren antzineko trazadurei ez zaie 
inolako garrantzirik emanten. 

Horregatik proiektu hau garatzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orkorrean planteatzen diren eraispenez gain beste 
eraikin bat eraistea planteatzen da, behin betiko proiektu estragetiko bat burutzen lagunduko duena. 

Eraikin hau, H-21 moduan oinarrizko babesa moduan katalogatuta dago Plan Orokorrean. Hiri Antolamenduko 
Plan Orokorrak eraikin hau babesteko ezartzen dituen baldintzak hauek dira:
“Oinarrizko babesaren mailari atxikitzen zaizkio honako baldintza hauetako baten bat beteko duten eraikin eta 
elementu hiritarrak:

a) Balio arkitektoniko, historiko edo artistiko berezirik ez izatea; baina tipologiaren edo ingurumenaren ikus-
pegitik ondare eraikiaren baliozko eta interes nabariko elementuak izan arren,  horrek justifikatzen ez duenean 
eta beharrezkoa egiten ez duenean babesteko “ingurunean” sartzea. 

b) Baliio arkitektoniko, historiko edo artistiko bereziak eduki arren, haiek leheneratzeko eskuhartzeetan sartu 
ezin direnak, maila handiagoko babes-elementuetarako tipifikatutakoen barruan.

Hala ere, gaur egun HAPOak ordenazioz kanpo uzten dituen eraikinak eta proiektuan eraistea proposatzen den 
eraikina, garai berdinekoak dira, eta aurrekoak bezain egoera tamalgarria daukate gaur egun. Egitura arazoak 
dituzte, eta bizilagun gutxi batzuk bizi dira. 

Bestalde, proiektuan, eraispen honen ondorioz, eraitsitako eraikineko erabilera eta bizilagunek espazio berdinean 
etxebizitza eta kultur elkartea mantentzea proposatzen da. Hau da, ekipamenduan berrian Olagarro Kultur 
Elkartearentzat lokal bat eskeiniko da, eta etxebizitzei dagokionez, ondoko etxebizitzei gehituko zaizkien zuzkidura 
jarduketetan etxebizitzak ematea proposatuko da. 

Eraispen hauek beharrezkoak direla uste da, gunea herritarrentzako puntu estrategikoa bihurtu dadin eta harre-
siari, daukan garrantzi sinbolikoa euki dezan.

HIRIGINTZA AKTUAZIOAK

Hirigintza aktuazioak
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Proiektuaren ideia eta helburuak



30Axonometria orokorra; programa ibilbide eta loturak
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Soto solairua |  e:1/150 
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Behe  solairua  |  e:1/150 
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Lehen solairua  |  e:1/150 
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Bigarren solairua  |  e:1/150 
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Hirugarren solairua | e:1/150
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Estalki  solairua|| e:1/150
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Zeharkako ebaketa fugatua ; A-A |  e:1/100 
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Altxaera fugatua barne patiotik |  e:1/150 
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Luzetarako ebaketa B-B’|  e:1/150
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Luzetarako ebaketa C-C’  | e:1/200
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Iparraldeko altxaera |  e:1/150
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Iparraldeko altxaera |  e:1/500
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Ikuspegia 1 
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Ikuspegia 2-
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Instalakuntzen Araudiaren  laburpena

Suteen aurkako  babesa                  CTE DB- SI
Atondura Termikoa                                 CTE DB- HE0 eta HE1
Klimatizazioa :Aireztapena eta Berokuntza                              CTE DB- HS3 eta RITE
Ur hotza eta UBSaren hornidura                CTE DB-HS4
Hondakin Bilketa                  CTE DB-HS2
Ur hustuketa eta Drenaia                 CTE DB- HS1 eta HS5
Argiztapena                  UNE- 12464 IN
Elektrizitatea                  REBT
Zarata                   CTE DB-HR
Erabilera segurtasuna                  CTE DB- SUA
Irisgarritasuna                  68/2000 dekretua

INSTALAZIOEN ZERRENDATZE ETA BAKOITZAREN ARAUDIA
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Garapen Teknikoa; Instalakuntzen laburpena

 SANEAMENDUA:
Eraikin honen Saneamendu eta euri uren ebakuazio sistemak diseinatzeko CTE DB HS1 eta CTE DB HS5 hartu dira kontuan. 
Etxe irla honetatik, hodi bakarra igarotzen da, non eraikinen euri urak eta ur zikinak jasotzen dituen. Hortaz, eraikin berriak bi 
konexio izango ditu , bat seneamendurako eta bestea euri

EURI URAK
Eraikinak estalki laua dauka eta bi altuera ezberdinak estalkiak ditu. Forma irregularrengatik euri urak bi fatxada ezberdine-
tatik eramatea erabaki da. Publikoa den terrazako urak iparraldeko karga horma fatxadatik eramango dira. Tutuak karga 
hormaren barruan integratuak joango dira. Bestalde, plano altuagoan gelditzen den Deck estalkiko urak, hegoaldik hustuko 
dira, fatxadaren barrutik eramanda ere. 

UR ZIKINAK
Ur zikinak, komunetan dagoen patinillotik jeitsiko dira eta lur azpian elkartuko dira arketen bidez erregistro putzura iritsi arte 
eta bertatik sare orokorrera konektatuko da.

 AKUSTIKA:
Proiektu honetan akustikaren exigentziekin betetzeko, CTE-.DB HR dokumentua hartu da kontuan.  
Lehenik, eraikinaren ingurua aztertu da. Proiektuak Hondarribian daukan kokapena estrategikoa denez, inguruko trafikoak 
sortuko dituzten zaratak kontsideratu behar dira. Jabier Ugarte kalea eta Harresilanda kale gaur egun, trafiko nabaria duten 
guneak dira. 

Bestalde, proiektuaren helburua jendea puntu honetan elkartzea izango da, horregatik estalkiko terraza publiko, eskailera 
publiko eta Madalena Kubo plaza berriek sortutako soinu sorrerak kontuan hartu dira, eraikineko barneko programa ezber-
dinean konforta ziurtatzeko.

 ARGIZTAPEN ARTIFIZIALA:
ARGIZTAPEN NATURALA:
Eraikinaren kokapena eta orientazioa kontutan hartuta, eraikinaren espazio gehienek argiztapen naturala izango dute. Argi-
ztapen gaberik gabeko guneak, instalakuntza gelak, aldagelak, eta komunak izango dira. 
Proiektuko programa nagusia hegoaldean kokatzen denez, urte osoan zehar eguzkitzapena egongo dela ziurtatzen da. 

ARGIZTAPEN ARTIFIZIALA
Argiztapen artifizialari dagokionez, egiturak markatzen duen norabideaz baliatuta, argiztapen linel led-ak nagusituko dira 
eraikinean. Bestalde, eraikineko beste puntu batzuetan, argiztapen puntualak kokatuko dira. 
Bi kasutan, sabai faltsura enpotratuta egongo dira argiak. Kasu batzuetan, sabai faltsu hau metalikoa izango da arintasuna 
emateko, eta beste batzuetan igeltsuzko plaka bidezkoa izango da. 

 
 ATONDURA TERMIKOA:
Eraikin honen atondura termikoa diseinatzeko, CTE - DB - HE0 eta CTE - DB - HE1 hartu dira kontutan. Proiektu hau Hondarri-
bian, Gipuzkoan, kokatzen da. D1 zona klimatikoan.
Obra berriko proiektua izanik eraikuntzan aukeratutako erabakiek baldintza termikoak betetzen dituztela bermatzen da. Ge-
hienezko transmitantzia betetzeko, fatxadetan 10cmko isolamendua proposatu da. Karga hormaren itxituran isolamendua 
eraikinaren barnetik kokatuko da, trasdosatu baten tartean. Hegoaldeko polikarbonatozko fatxadan aldiz, kanpotik jarriko 
da isolamendua, forjatuen zubi termikoak ekiditeko.

 SUTEAK:
Suteei dagokionez, eraikin hau, sektore ezberdinetan banatu da, CTE DB SI dokumentua jarraituz. Hau egiteko, espazioen 
erabilera eta morfologia hartu dira kontuan. Modu honetan, bi sektore planteatu dira. Bi sektore hauek elkartzen diren itxitura 
guztiek EI120 erresistentzia izango dute. Kasu batzuetan suari erresistente den beira erabili da , proiektuan solairuen arteko 
konexioa egitea ezinbestekoa zelako. 

Ebakuazio ibilideei dagokionez, sarrera ezberdinak dituen eraikina izanik, ibilbide ezberdinak proposatzen dira. Bat eraikina-
ren eskailera pribatuetatik gauzatuko dena eta bestea, eskailera publikoetatik gauzatutakoa. 

 KLIMATIZAZIOA:
Eraikin honen aireztapen sistema diseinatzeko CTE DB HS3 dokumentua eta RITE araudia erabili dira.
Proiektua, jabetza ezberdinek osatuko dutenez, instalakuntza independenteak egingo dira jabetza bakoitzeko. Hala ere, uni-
formetasuna emateko instalazioari, sistema bera erabiliko da. 
Sistema hau, UTA (Unidad de Tratamiento de Aire), bero ponpa eta banaketa sareaz osatuko da. UTA hau Rooftop bat izan-
go da bero berreskuratzailea izango duena. 

Sistema hau, sistema sinple eraginkor, jasangarri eta ekonomikoa da, eraikinak dituen ezaugarriak kontuan hartuta. 
Ekipo guztiak estakian kokatuko dira. Kafetegiko jabetzak eta gizarte etxeak instalakuntza gela partekatuko dute eta elkarte 
gastronomikoak gela bereizia izango du. 
Hoditeria, eraikinaren erdigunean kokatzen diren patinilloetatik pasako dira, solairu bakoitzean hodiak horizontalki banatuz. 
Sotoaren kasuan sabai faltsuaren gainetik pasako dira eta gainontzeko solairuetan tutuak ikui izango dira. 

 UR HOTZA ETA  UBS-aren HORNIDURA:
Eraikin honen UH eta UBS-en instalazioak CTE DBHS4, CTE DB HE , RITE kontutan hartuz diseinatu dira. Eraikinaren erabilera 
dela hiru zirkuito independiente planteatu dira, jabetza ezberdinengatik. 

Ur hotza sare orokorretik hartu da, Harresilanda kaletik. Ez du ponpaketa sistemarik beharko, kontsumo puntu altuenetara 
iristeko presio nahikoa izango baitu. komunetan soilik erabiliko baita. 

UBS-aren eskaera txikia asetzeko, hiru zirkuitoetan, termo elektrikoa eta Rooftoparen bero soberakina erabiliko da. Udan, 
Rooftopak ur bero eskaria asetuko du eta neguan edo sistemak huts egitean, termoelektrikoak egingo du. 

Modu honetan, CTE-ek UBS-ren sorrerarako eskatzen duen energia berriztagarrien beharra asetzen da. Sistema honek aban-
tail ezeberdinak eskeintzen ditu: energia aurreztea, CO2 emisioen gutxipena eta unitatearen bizi luzapena. 
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ATONDURA TERMIKOA
Instalakuntzaren laburpena
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SUTEAK
Instalakuntzaren laburpena

Alarma zentralta Detektagailua
Solairuko irteera seinalea

Emergentzia argia

Irteera seinalea
Su itzalgailu eramangarriak Soinu alarma Alarma sakagailua
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KLIMATIZAZIOA AIREZTAPENA
Instalakuntzaren laburpena

41 41
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UR HORNIDURA
Instalakuntzaren laburpena
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SANEAMENDUA
Instalakuntzaren laburpena
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AKUSTIKA
Instalakuntzaren laburpena
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ARGIZTAPENA
Instalakuntzaren laburpena

e:1/200
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Eraikinaren egiturari dagokionez, proiektutik datozen ideiak mantendu eta azpimarratuko dituen eraikuntza siste-
ma eta egitura sistemak erabili dira.  Egitura beraz, bi bolumenetan desberdina izango da.  

A bolumena :¬ Hormigoizko bolumena izango da, harresiaren jarraipena egiten duen bolumen sinbolikoa. 
Horretarako, bolumen hau bi karga hormaz osatuko da. Lehenengo planoan geldituko dena hormigoizko bloke 
armatu bidez egingo da. Bigarrena, bi bolumenen artean geldituko dena, hormigoi armatuzko karga horma 
bidez osatuko da. Forjatuei dagokionez, hormigoizko lauza bidez egingo da, eta eskailera publikoa ere hormigoi 
armatuz egingo da. Bolumen honek ez du estalkirik izango, kanpo espazio bat kontsideratzen delako. 

B bolumena: A bolumenaren atxikipena bezala ulertu daiteke. Horregatik honen egitura arinagoa izango da. 
Egitura portikatu baten bidez osatuko da. Kalkulua burutzerakoan, habeetan IPE perfilak eta zutabeetan HEB 
perfilak erabiliko dira. Forjatuei dagokionez, txapa grekatu edo kolaborantedun forjatu mixtoa ezartzea erabaki 
da, IPE habexken artean.  Kalkulua garatu ahal izateko Acelor Mittal enpresako modeloak aukeratu dira. 
Estalkiari dagokionez, bi estalki mota aurki ditzakegu bolumen honetan. 
- Estalki lau igarogarri alderantzizkatua: Espazio publiko bezela ulertuko dena.4
- Deck estalkia. IPE habe, habexka eta txapa grekatu edo kolaborante bidez egingo dena. 

Itxitura guztien xehetasunak, eraikuntza ataleko liburu teknikoan azalduko dira. 

EGITURA SISTEMA

Egitura sistemaren laburpena
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Egitura oinak e:1/200
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Egitura oinak e:1/200
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ERAIKUNTZA SISTEMA

Eraikuntza sistemak:

Proiektuan eraikuntzarako erabiliko diren materialak bi bolumenetan desberdinak dira. 
Komunikaziorako erabiliko den bolumenaren bidez sendotasuna eta monumentaltasuna transmititu nahi denez, 
hormigoia erabiliko da akabera guztietan. 
Programa garatuko den bolumena askoz arinagoa izango da, polikarbonato eta beiraren konbinazioa izango 
dituena bere itxituretan. 

A. Bolumenaren eraikuntza sistemak: Bolumen honetan, aplikazio desberdinetan bada ere, hormigoia 
izango da material nagusia. Harresiaren jarraipena egin nahi duen bolumena denez, textura eta monumentalta-
suna lortu nahiko dira. Horretarako itxitura hauek erabiliko dira:

 I.1 Hormigoi-bloke bidezko horma: 19x 39x19 cm ko blokeak erabiliko dira, apareju baten bidez. Horma 
honetan blokeen hutsuneak egingo dira.  Horma hau ez da isolatua egongo, kanpoko bolumen bat bezela tra-
tatuko delako. 

 I.2.Hormigoizko karga horma: Bi bolumenen arteko lotura elementua izango da. Alde batetik eskailera 
publikoak bertan bermatuko dira eta bestetik bigarren bolumenaren egitura ere bertan bermatuko da. Kanpotik 
barnera izango duen egitura:
• Hormigoizko karga horma: 40cm
• Isolamendu termikoa: 10cmko Lana minerala.
• Igeltsuzko plaka bikoitza, trasdosatua: 15+15, (Pladur marka komertziala erabiliko da)

 Eskailerak: Bolumen honetan dauden eskailerak hormigoizkoak izango dira. Karga horman eta hormi-
go-bloke bidezko horman  bermatuako dira.

B. Bolumenaren eraikuntza sistemak: Bigarren bolumen honetan lehenengoren kontrakoa izango da, 
bertan arintasuna bilatuko da. Itxitura ezberdinek transparentzia desberdinekin jolastuz programa espazio publi-
koarekin lotzea izango dute helburu.  Polikarbonatoa kanpoko azal bat bezala erabiliko da, eraikinari osotasun 
eta jarraitasun bat emango diona. 
Polikarbonato itxitura egiteko, Danpal marka komertziala erabili da. Hau beraz, fatxadan eta estalki solairuan 
dagoen luzernarioan erabiliko dira. Eskema moduan hórrela funtzionatzen du itxitura honek:

 

Eraikuntza sistemaren laburpena

Polikarbonatozko fatxadaren eraikuntza sistema

Hormigoizko bloke horma fatxadaren eraikuntza sistema
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Hormigoizko blokeen fatxadaren detailea | e:1/25
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