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GAUR EGUNGO EGOERA

Santa Katalina Debako Egia auzoan kokatzen den ermita bat da, eta honen ondorioz gaur 
egun eremuari eta muinoari berari ere hala deitzen zaio. Muino hau itsasoaren gainean , 
Itziar eta Deba herrien artean kokatzen den inguruko muino altuena da, 185m-ko altueran, 
eta beraz inguru guztitik ikusten den puntu esanguratsu bat da herritarrentzat eta baita 
bisitarientzat. 

Ermita eta honekin batera agertzen den antzinako Santa Katalina baselizaren horma dira 
gaur egun paisaia honetan elementu nabarmenenak. Hala ere, muinoaren inguru guztian 
begibista harrigarriak daude; mendebaldera eta ekialdera alboko herrien lurmuturrak ikus 
daitezke, eta Geoparkearen parte diren Flysch-aren zati ugari ere. Ondorioz, hauek ere 
paisaiaren elementu garrantzitsuenetakoak bihurtu dira gaur egun. 

Santa Katalina ermitak berak gaur egun ez du erabilera handirik, baina hala ere bertara 
hurbiltzen diren herritarrak eta batez ere kanpotarrak asko dira. Izan ere, puntu estrategiko 
bat kontsidera daiteke bertatik pasatzen diren mendi buelta guztiak kontutan hartu izanez 
gero. Horien artean aipatzekoa da Santiago bidearen Kostako bidea, zeinak udaran batez 
ere erromes ugari erakartzen dituen.

Santa Katalina ermita gaur egun ondare erlijioso bezala kalifikatuta dago eta beraz babes 
bat du, kasu honetan babes basikoa. Honek eraikuntzaren mantentze lanak derrigort-
zen ditu, baina aldi berean ezin da honen itxura eta forma aldatuko duen ekintzarik egin. 
Ondorioz, proiektuan mantendu beharreko elementu bat izan da eta hau aprobetxatuz 
integratu egin da zerbitzu gehigarri bat eskeiniz eremuari eta batez ere herriari. 

Planotan ikus daitekeen bezala, nahiz eta Egia auzoan kokatzen den eremua, inguruko 
baserriak nahiko urrun geratzen dira; 150m ingurura. Irisgarritasunari dagokionez, gaur 
egun alboko baserrietaraino dago auto bidezko irisgarritasuna soilik. Oinezko bideak hain-
bat dira ermitara iristeko baina proiektuan ekipamendu publiko berri bat eraikitzen denez, 
auto bidezko iritsiera bat planteatu beharko da, batez ere larrialdietako zerbitzuak irits 
daitezen.  
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Santa Katalina ermita

Baselizaren 
horma

Santa Katalina muinoa
E: 1/40.000 E: 1/1250

Ezkerreko argazkietan Santa Katalina ermita ikus daiteke 
inguruko hainbat puntutatik. Bertan konprobatzen da nola 
muino batean kokatzeak garrantzia ematen dion eta pre-
sentzia handia hartzen duen. Proiektuan hau kontutan izan 
beharko den puntu bat da, izan ere paisaia naturala man-
tentzeko asmoarekin eraikinak integratzea lortu beharko 
du. 

Eskuineko argazkietan berriz, muino bertatik dauden ikus-
mira paregabeak aurki ditzakegu. Iparraldetik ekialdera or-
denatuz.

Iparraldera Kantauri itsasoaren bista zabala dugu, 
ipar-mendebaldera Debako herria ikus daiteke eta he-
mendik haratago Ondarru gaineko Tontorramendi men-
ditik Lekeitioko itsaslabarrerarte eguraldi ona dagoenean. 
Mendebaldean “macizo del Amo” eta Oiz mendia ikus dai-
tezke. Hego-ekialdean Itziar eta Andutz, Sasamendi, Ernio 
eta Izarraitz mendiak eta azkenik,  hegoaldean Lizarreta, 
Arbil, Karakate eta Udalaitz mendiak.
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MUINOKO ERAIKUNTZEN OINAK
E: 1/125

MUINOKO ERAIKUNTZEN ALTXAERAK
E: 1/150
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GAUR EGUNGO LANDAREDIA
E: 1/1000

SANTA KATALINA ERMITA ETA BASELIZAREN HORMAREN PLANOAK
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B-B’

IRISGARRITASUNA

Irisgarritasunari dagokionez, 
eremura bideak hainbat dira 
eta mota ezberdinetakoak. 
Nahiz eta hau hala izan ermita 
dagoen muino bertara ezin da 
autoz iritsi eta hau arazo bat 
bihurtzen da proiektuan eraikin 
berri bat sortzerako orduan. 

Nahiz eta N-634 karretera ge-
nerala gertu pasa, muinoari 
buelta ematen bai dio, goraino 
ez dago iristeko bide egokia. 
Hala ere, meza ematen den 
egunean (San Juan egunean 
soilik) erromeria egiten denez 
bertara autorenbat iristen da, 
baina mendi bidea da eta ez 
dago horretarako prestatuta. 

Gaur egun autoz iris daite-
keen puntu gertuena auzoko 
baserrietaraino da. Hemendik 
gailurrera lurrezko urbanizatu 
gabeko mendi bidea da. 

Iritsiera nagusia hegoaldetik 
iristen den oinezko mendibi-
dea da, auzoko baserriak at-
zean lagata ermitaraino iristen 
dena. Hau izango da ondoren 
proiektuan mantenduko dena 
iritsiera nagusi bezala baina 
kotxeak iristeko moldaketa 
egingo da eta aparkaleku bat 
aurreikusiko da baita ere. 

Ermitara iristen den bigarren 
bide nagusia iparraldetik iris-
ten den oinezko mendibidea 
da, N-634 errepidetik igotzen 
dena. 

LANDAREDIA

Landarediari dagokionez, 
hainbat zuhaitz autoktono 
daude eremuan, horiek ermi-
taren inguruan zabaltzen dira 
eta nabarmenenak Artea, Ha-
ritza, Sasiarkazia, Itsas pinua 
eta Urkia dira. IRISGARRITASUNA

E: 1/1500

BEHE SOLAIRUA, OINEKO KOTAK ERMITA, ALTXAERAKO KOTAKESTALKIA, OINEKO KOTAK BASELIZAKO HORMA, ALTXAERAKO KOTAK
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EKIALDEKO PROGRAMA

-LOGELAK
 -4,6,8 eta 10 pertsonakoak
 -Elkartuta 14 eta 16 pertsonakoak

-DESKANTSU ESPAZIOAK:
 -Egongelak
 -Jolas guneak

-TERRAZA PRIBATUAK
 -Barne egongelako kanpo espazioak

-BAINUGELAK
 -Logeletako bainugelak

-BEGIRATOKIAK

IPAR MENDEBALDEKO PROGRAMA

-HARRERAK
 -Goiko harrera (horma zaharrarekin)
 -Beheko harrera
 -Langileen gela

-JANGELA
 -Aterpetxekoen erabiltzaileena
 -Terraza

-JATETXEA
 -Kanpotarrentzat
 -Terraza

-SUKALDEAK
 -Aterpetxekoa
 -Jatetxekoa

-BEGIRATOKIAK

Erromesentzat aterpetxe bat izanik, garrantzit-
sua da eguzkiaren orientazioa kontutan hartzea. 
Izan ere, erromesek oso goiz hasten dute ibilbi-
dearen martxa, egunsentiaren aurretik. 

Hau horrela izanda, eraikinaren distribuzioa ho-
nen araberakoa izango da. Horregatik, logelak 
ekialderantz orientatzen dira, erromesek goi-
zean goiz eguzkia izan dezaten eta arratsaldez, 
lotara doazenean itzala izanez. 

Horrenbestez, logelen artean hainbat des-
kantsurako egongela gehituko dira, hauetatik 
kanporaldeko terrazak daudelarik. Horrela gai-
nera, ekialdera ikus daitezkeen bista ederretaz 
gozatzeko aukera izan dezaten erabiltzaileek. 

Noski, hasierako ideiari jarraituz, estalki lauetan 
begiratokiak kokatzen dira. Berdegunearen ja-
rraipena tartekatuz eta inguruko paisaiari jarrai-
pena emanez. 

Beraz, ekialdera logelen eraikin pribatuagoa 
kokatuko da, honekin batera prestatu diren pro-
grama gehigarriarekin batera. 

Topografiaren morfologia dela eta eraikina ipa-
rralde, ekialde eta mendebaldera orientatuko 
da. Koten jeitsiera alde hauetara ematen bai da. 
Proiektuaren ideia nagusia orubearen paisaia 
mantentzea da eta zerbitzu gehigarri bat es-
kaintzea aldi berean. Honek eraikina hegoaldera 
ez orientatzea dakar. 

Eguzkiaren ibilbidea dela eta, eraikina bi zati-
tan banatzea ekarri du proiektuan. Alde batetik 
ekialdera norabidetuko den programa zatia, eta 
bestetik ipar mendebaldera norabidetuko dena. 

Gaur egungo hormari lotuta harrera nagusia 
planteatzen da, erreferentziako elementu bat 
izanik harrera bertan kokatzea ideia ona dela 
irudituz. 

Bestalde, erdi-lurperatutako programan jateko 
guneak kokatzen direnez hauek mendebaldera 
norabidetu dira. Bertan afaltzeko gunea egon-
go denez eguzkia mutrikurako lurmuturren in-
guruan ezkutatzen ikusteko aukera izanez. 

Hemen jatetxea ere gehituko da, kanpoko era-
biltzaileak ere disfruta dezaten. Hauek terraza 
elkarbanatuko dute aterpetxeko erabiltzaileekin. 

Gaur egungo ibilbideak mantendu direnez, be-
heko ibdearen parean bigarren harrera bat jarri-
ko da goikoarekin batera funtzionatuko duena. 

Ipar mendebaldeko eraikina eraikin publikoa 
dela esan daiteke. 

SANTA KATALINA ATERPETXEA, DEBA
MASTER AMAIERAKO LANA_ 2017ko Uztaila

 Ikaslea: Cristina Arizmendiarrieta Zubizarreta
 Tutorea: Iñaki Begiristain

PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA

Santa Katalina eremuaren baldintzak ikusi ondoren eta orubearen azterketa sakon bat 
egin ondoren proiektua garatzeko baldintzagarri nagusiak bildu dira proiektua garatzeko. 

Hasteko, eremu natural batean kokatzen den orubea izanik bertara iristen diren bideak 
aztertu dira, eta garrantzi berezia izan dute mendiko bide ezberdinak. Santiago bidearen 
Kostako ibilbidea eremu albotik pasatzen da eta honek urtean zehar (udara garaian batez 
ere) erromes ugari erakartzen ditu Debako herrira, 3.etaparen (Zarautz-Deba) amaiera 
puntua bai da. Horrez gain, beste hainbat mendi buelta pasatzen direla ikusi da, horien ar-
tean Grandes Rutas 121 ibilbidea, Zumaia Deba bidea, Flyscharen ruta, Talaia, eta beste 
hainbat bide alternatibo. Hauek ibiltari asko erakartzen dituzte ermitara bertako paisaiaz 
disfrutatzera eta deskantsu gune bezala ezagutzen delako inguruan. 

Hau izan da proiektuan aterpetxe bat egitearen arrazoi nagusia. Gainera, Debako udalak 
behin baino gehiagotan adierazi izan du erromes eta ibiltarientzat ostatu leku gutxi dagoe-
la herrian eta behar bat dagoela. 

Beste alde batetik, orubearen eta bertako elementuen orientazioak ere garrantzi handia 
izan du proiektua garatzerako orduan, izan ere honek eraikinaren kokapen eta batez ere 
barne distribuzioan eragin zuzena izan du. 

Gainera, orubearen topografia aldakorrak proiektuan zerikusi handia izan du. Eraikina le-
hen ikusi den bezala inguru guztitik ikusiko denez, topografiara moldatzen dena izan be-
har da eta ingurura moldatzen dena baita ere. Atal honetan garrantzi berezia izan dute 
gaur egun bertan aurkitzen diren zuhaitzen, proiektuan hauek mantendu egin bai dira eta 
begetazio gehiago sartu da baita ere. Zuhaitz hauetako batzuk eraiinaren morfologian 
zeresan berezia izan dute eta distribuzioa ordenatzen lagundu dute. 

Baldintza guzti hauek kontutan izanda proiektua forma hartzen joan da eta amaieran ere-
mura moldatzen den eta hasierako helburu nagusi hauek betetzen dituen aterpetxe erabi-
lerako eraikin bat sortu da. Hau hain landa eremuan eta irisgarritasun zaileko gune batean 
kokatzen denez (nahiz eta proiektua garatzean irisgarria egin den) erromesentzat zuzen-
dutako aterpetxe bat izango da nahiz eta beste erabiltzaile batzuk ere onartzen dituen. 
Ondoren distribuzioan hau ikusi ahal izango da. 
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Aipatu den bezala, eremutik pasatzen diren mendi bueltak 
ugariak dira, baina hauen erabiltzaileak hartuko dituzten os-
tatuak ez dira nahikoak. IZan ere, nahiz eta lurraldean zehar 
zerbitzu hau eskanitzen duten eraikin asko egon, hauetako 
asko egoitza eraikinetan eskaintzen den zerbitzu gehigarri 
bat da eta kanpotarrek ez dte hau ezagutzen. Beraz, zer-
bitzu hau eskainiko duen eraikin publiko baten beharra da-
goela bistakoa da. 

Proiektuan eraikin publiko hau garatuko da Deba zein in-
guruko herriei zerbitzu hau eskainiko diena eta baita auzoko 
eta inguruko erabiltzaileentzat zerbitzu gehigarriak eskainiko 
dituena. Hala nola, jatetxe bat , deskantsurako kanpo espa-
zio natural bat gaur egungoari jarraiki, informazio gune bat, 
etab. 

Erabilera hauek orube honetan banatzerako orduan topo-
grafiara moldatzen den eraikin bat egin nahi izan da. Horre-
tarako, eta paisaia gaur egun dagoen bezala interesgarria 
dela uste den momentutik, eraikina bertan integratzen den 
beste elementu bat izatea nahi izan da kanporako dauden 
bistak oztopatuko ez dituena eta hauetaz gozatzeko aukera 
hobea emango duena. 

Eraikinaren barne distribuzioa planteatzen denean, eguz-
kiaren ibilbidearen arabera egin da. Erromesak duten ordu-
tegiaren arabera eta hauen antolaketa ezagututa egin da 
barne banaketa. 

Hau guztia garatzerako orduan eraikina bi zatitan banatu da; 
erabilera publikoagoak hartuko dituena, hau da kanpoko bi-
sitarientzat ere erabilgarriak izango direnak. Hala nola, ja-
tetxea, harrera eta informazio gunea etab. Eta beste alde 
batetik aterpetxeko erabiltzaileentzta pribatuagoak izango 
diren guneak. Tamaina ezberdinetako logelak, egongelak, 
jolas guneak, etab. 

Erabilera publikodun 
eraikina

Erabilera pribatudun 
eraikina

Proiektuan gaur egungo elementuak integrat-
zen direnez, hauekin hainbat interbentzio egiten 
dira. Horien artean handipena, mantentzea eta 
eraispena.

Ermita bera babestua dagoenez bere horretan 
lagatzen da nahiz eta mantentze lanak egin be-
harko diren nohizean behin hau egoera onean 
egoteko.

Baselizaren sarrerako antzinako horma gaur 
egun dagoen moduan lagatzen da baina han-
dipen bat izango balitz bezala tratatu daiteke. 
Eraikin berria bertara lotzen bai da nahiz eta ez 
den fisikoki lotzen. 

Baselizaren antzinako kortako horma (ermitari 
lotuta dagoena) bere horretan lagatzen da baita 
ere. 

Azkenik, ur depositua kendu egingo da. Gaur 
egun ez du erabilpenik eta naturarekiko oztopo 
bat da gaur egun. 

ERAIKIN PUBLIKOAREN 
AZALERAK

BIGARREN SOLAIRUA

- LANGILEEN GELA...............................11,08 m2

Bigarren solairuko azalera TOTALA ........11,08 m2

LEHEN SOLAIRUA

- LANGILEEN GUNEA............................11,43 m2
- HARRERA GUNEA...............................44,06 m2
- BILTEGIA...............................................5,86 m2

- TERRAZA............................................12,11 m2

Lehen solairuko azalera TOTALA ...........67,40 m2

* Begiratokiak kanpo espazio publiko bezala kont-
sideratzen direnez, naturaren jarraipen bat egiteko 
asmoz, hauen azalerak ez dira eraikinaren barruan 
kontsideratuko. 

* Terrazen azalera erdia kontatuko da azalera tota-
la kalkulatzeko orduan.

BEHE SOLAIRUA

 ATERPETXEA
- HARRERA GUNEA ..........................................27,80 m2
- HARRERAKO KOMUN PUBLIKOAK................14,44 m2
- EGONGELA ....................................................26,04 m2
- ATERPETXEKO SUKALDEA.............................12,08 m2
- ATERPETXEKO JANGELA...............................63,70 m2
- JANGELAKO KOMUNAK.................................13,80 m2

- JANGELAKO TERRAZA ..................................42,32 m2

 JATETXEA
- JATETXEAREN ESERTZEKO GUNEA...............54,97 m2
- JATETXEKO HARRERA GUNEA ......................22,54 m2
- JATETXEKO BARRA .......................................12,03 m2
- JATETXEKO SUKALDEA..................................15,48 m2
- JATETXEKO KOMUNAK..................................16,65 m2

- JATETXEKO TERRAZA ....................................46,26 m2

 GELA TEKNIKOAK
- HONDAKINEN GELA.........................................8,07 m2
- INSTALAKUNTZA GELA...................................27,39 m2
- GASAREN BILTEGIA..........................................2,05 m2

Behe solairuko azalera TOTALA .......................361,33 m2

BIGARREN SOLAIRUA
LEHEN SOLAIRUA BEHE SOLAIRUA

langileen gela

langileen gunea

harrera gunea

biltegia

terraza

jangela

jangelako 
komunak

jatetxeko 
komunak

jatetxean esertzeko gunea

egongela

harrearko
komunak

harrera gunea

aterpetxeko
sukaldea

jangelako terraza

jatetxeko terraza

jatetxeko sukaldea
jatetxeko
barra jatetxeko harrera

instalakuntza 
gela

hondakin 
gela

gas gela

ERAIKIN PRIBATUAREN
AZALERAK

LEHEN SOLAIRUA

- JOLASEN GELA..................................36,41 m2
- IRAKURKETA GELA ..............................8,20 m2

Lehen solairuko azalera TOTALA ...........44,61 m2

BEHE SOLAIRUA

- HARRERA GUNEA...............................62,97 m2
- ORDENAGAILU GUNEA........................7,27 m2
- KOMUN PUBLIKOAK...........................12,80 m2

Behe solairuko azalera TOTALA .............83,04 m2

* Begiratokiak kanpo espazio publiko bezala kont-
sideratzen direnez, naturaren jarraipen bat egiteko 
asmoz, hauen azalerak ez dira eraikinaren barruan 
kontsideratuko. 

ERDISOTO SOLAIRUA
 
- LOGELA 1 .......................................................43,89 m2
- LOGELA 2 .......................................................30,89 m2
- 1 ETA 2 LOGELEN KOMUNAK .........................6, 22 m2
- 1 ETA 2 LOGELEN TAKILLA GUNEA ................4,89 m2
- 1 ETA 2 LOGELEN DUTXAK .............................6,53 m2
- EGONGELA 1 .................................................39,37 m2
- LOGELA 3 .......................................................29,19 m2
- LOGELA 4 .......................................................29,35 m2
- 3 ETA 4 LOGELEN KOMUNAK .........................6,03 m2
- 3 ETA 4 LOGELEN TAKILLA GUNEA .................5,64 m2
- 3 ETA 4 LOGELEN DUTXAK .............................5,62 m2
- EGONGELA 2 .................................................36,45 m2
- KOMUN PUBLIKOAK ........................................8,54 m2
- LOGELA 5 .......................................................20,40 m2
- LOGELA 6 .......................................................30,15 m2
- 6 LOGELAREN KOMUNA .................................3,31 m2 
- 6 LOGELAREN DUTXAK ...................................7,76 m2
- PASABIDEA ..................................................104,71 m2

- INSTALAKUNTZA GELA

- TERRAZA 1......................................................41,19 m2
- TERRAZA 2......................................................27,72 m2
- INSTA GELARA IRITSIERA...............................24,08 m2

Behe solairuko azalera TOTALA .....................465,435 m2

Eraikinaren azalera TOTALA bi eraikinak kon-
tutan hartuta, baina kanpoko eraikinaren par-
te diren begiratokiak kontutan hartu gabe 
1.032,89 m2-koa da. 

LEHEN SOLAIRUA

BEHE SOLAIRUA

ERDISOTO SOLAIRUA

jolas gela

irakusketa gunea

harrera gunea komun publikoak

ordenagailu
 gunea

logela 6

logela 6 
dutxa

logela 6
 komuna

pasabidea

logela 5

egongela 2

logela 4logela 3
3 eta 4 dutxa

3 eta 4 takillla

3 eta 4 komunak

egongela 1

insta gelara iritsiera

terraza 1

terraza 2logela 2

1 eta 2 komuna

1 eta 2 takilla

1 eta 2 dutxak

logela 1instalakuntza gela

Geltoki aterpetxea

-Erromesen aterpetxea 
-Tren geltokiaren lehen eta 
bigarren solairuan
-Ez da nahikoa Debako herria-
rentzat

Donibane Landa turismoa

-Donejakue bidean
-Ostatu txikia
-Egoitza etxe batean zerbitzua
-Ez oso ezaguna kanpota-
rrentzat

Zumardi pentsioa

-Garestia erromesentzat
-Leku oso onean kokatua
-Ostatu txikia
-Nahiko ezaguna

Itxaspe kanpina

-Kanpin eta aterpetxe ostatu 
aukerak
-Bidetik eta herritik aldendua
-Udaran soilik irekia
-Nahiko ezaguna
-Jatetxe zerbitzua

Kanala hotela

-Oso garestia erromesentzat
-Bidetik gertu, Itziarren
-Nahiko txikia talde handient-
zat ez prestatua
-Jatetxe garesti zerbitzua

PROIEKTUAREN IDEIAREN GARAPENA
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MANTENDU EGITEN 
DIREN ELEMENTUAK

HANDITU EGITEN 
DIREN ELEMENTUAK

ERAITSI EGITEN DIREN 
ELEMENTUAK

ERABILERA

Ermitaren eta eremuaren erabilera gaur egun oso txikia da errealitatean. Hala ere bertan 
egunero jende ugari ibiltzen da pasoko puntu bezala erabiliz. 

Beneako zerbitzua ermitak urtean behin soilik ematen du; San Juan egunean. Bertan erro-
meria bat egiten da egun horretan antzinan herrian eraitsitako beste ermita baten oroime-
nez. Bertara inguruko baserritarrak eta herriko jendea hurbiltzen da meza enzutera, kasu 
batzuetan kanpoan emana, eta ondoren auzokoek prestatzen duten hamaiketakoaz gozat-
zera. Urteko beste egunetan itxita mantentzen da ermita eta ez da beste elizkizunik egiten 
bertan. 
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BIGARREN SOLAIRUA 
E: 1/250

INGURUA 
E: 1/400

LEHEN SOLAIRUA 
E: 1/250

Proiektua garatzerako orduan aurreko helburu eta baldintzak kontutan hartuta ondorengo planotan ikus dai-
tekeen emaitza atera da. Bi eraikin isolatuko aterpetxea, inguruarekin eta batez ere elementuekin oreka bat 
mantentzen duena. Horretarako, material ahalik eta naturalenak erabiltzea erabaki da. Hala nola, inguruko 
harria, zura, etab. 

Inguruari dagokionez, lehen aipatu den bezala irisgarritasun zaila duenez aparkaleku txiki bat aurreikusi behar 
izan da. Hau paisaiaren bisten oztopo bat izan ez dadin eraikuntzetatik zertxobait urruntzea erabaki da kota 
irisgarri batean kokatuz gailurrarekiko. Gainera, naturan integratzen den aparkalekua izango da: zuhaitz berriak 
txertatuz eta zoru erdinatural bat eraikiz (begetazioa eta zoladura gogorra nahastuko dituena). 

Aurreko deskribapenean ikusi den bezala, programa erabilera publiko eta pribatuetan banatzen da eremuan 
zehar bi eraikin sortuz. Hauek begiratokiak izango dituzte estalkietan eta goiko bolumenek begibista ezberdi-
nak norabidetuko dituzte eta begiratoki ezberdinei zentzua emango diete. 

Bestalde, fatxadaren kasuan inguruko baserri eta eraikuntzei keinu bat eginez teilazko bi isurialdetarako es-
talkia planteatu da eta bolumen nahiko txikiak goikaldean: harrerak hartuko dituzten bolumenak. Hau horrela 
izanda, gainerako programa gehienena erdisotoan kokatzen da estalkia naturaren jarraipen bat bezala pro-
posatuz. Honekin eraikina nolabait bertan desagertzea lortzen da eta gaur egungo paisaia ahalik eta gehien 
mantentzea. Izan ere, eremuak dituen begibistak gaur egun harrigarriak dira eta hauek ez ezkutatzeko asmoa 
izan da proiektuaren helburu bat hasieratik. Horregatik programa erdilurperatzeko ideia izan da hasieratik 
proiektua gidatu duena. 

Materialtasunari buruzko azalpenak eraikuntza xehetasunetan ikus daitezke hobe, baina fatxada guztia ga-
bioizko kaiola eseki batzuen bitartez soluzionatzen da baselizako horma zaharraren jarraipen bat interpretatuz. 
Eraikinen sarreretan berriz, hauek indartzeko asmoz zurezko lama bertikal batzuk planteatzen dira, sarrera 
hauek argitzeko asmoz.

Hirigintzan berriz, paisajismoa egin da gehiago. Materialtasunarekin jarraituz, hemen ere material naturalak 
aukeratu dira, eremu hain naturala ez urbanizatzeko asmoz, eta paisaian integratuko diren bide eta elemen-
tuak aukeratuz. Hasteko, bideak moldatu behar izan direnez (urbanizatu nolabait, zerbitzuen ibilgailuak irits 
daitezen) hainbat aukera ezberdin hautatu dira: goiko kotako plaza legarrezko zoladura batez amaitu da, mal-
dan hasten diren bideak berriz hormigoizko bideak egitea erabaki da ibilgailuen onurarako. Hala ere, albotan 
zuhaitzak txertatu dira naturan eragin dezakeen gogortasun hori lehuntzeko. Gainera, eskailera batzuk txertatu 
dira goiko kotatik beheko harrerara jeisteko eta hauek gabiozkoak izango dira baita, terrenoa eusteko duten 
gaitasuna aprobetxatuz. Azkenik, sarrera ezberdintara bideratzen duten bigarren mailako oinezko bideak zo-
ladura erdi-gogor bat dute, harri naturaleko piezak begetazioarekin tartekatuz.  
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ERDISOTO SOLAIRUA 
E: 1/250

A-A’ EBAKETA
E: 1/200

B-B’ EBAKETA 
E: 1/200

C-C’ EBAKETA
E: 1/200

BEHE SOLAIRUA 
E: 1/250

EBAKETEN KOKAPENA 
E: 1/400
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PROIEKTUAREN GARAPEN TEKNIKOA

Proiektuaren atal teknikoa garatzerako orduan bi eraikin isolatuetatik bat garatu da. Izan ere biak 
independienteki funtzionatzen dute bai egiturak eta baita instalakuntza aldetik ere, egitura ant-
zekoa eta instalakuntza antzekoak dituztelarik. Hala ere, atal teknikoan eraikin publikoa hautatu 
da, honek duen programa instalakuntzei dagokionez konplikatuagoa bai da eta egitura aldetik 
biak antzekoak direlako. 

ERAIKUNTZA

Eraikuntza aldetik bi eraikinek soluzio berdintsuak dituzte; gabioizko fatxada aireztatua, zurezko 
fatxada sarreretan eta barnealdetik zurezko akabera eta forjatu sanitarioak kupolex modulu bi-
tartez. Estalkia bi isurialdetako teilatua da goiko bolumenetan eta erdi-lurperatutako solairuaren 
estalkia laua da: begiratoki zein naturaren jarrapena hartzen dituelarik. 

EGITURAK

Egiturari dagokionez, bi material ezberdineko egitura portikatuak osatzen dituzte bi bolumenak. 
Alde batetik goiko solairuetako egitura bistakoa zur laminatuaz egin da. Hau inguruko baserrien 
eredua jarraitzeko asmoz egin da horrela, ganera bistara geratuko denez itxura naturalago bat 
izango du. Erdi-lurperatutako guneak berriz, hormigoizko sotoko horma batez eutsita daudenez, 
hormigoizko egitura izango dute. Sistema portikatu hauek forjatuan ere jarraipena izango dute. 

INSTALAKUNTZAK

Instalakuntzak garatzean hainbat gauza izan dira hauek baldintzatu dituztenak: kokapena, sare 
orokorrak ez iristea, erabilerak, etab. Proiektuaren diseinuan garrantzia izan duten instalakuntza 
nagusiak suteen aurkako babesa, klimatizazioa eta iluminazio artifiziala izan dira. Hala ere, ins-
talakuntza guztiak independienteak direnez denak izan dira bereziak proiektu honetan. Aipatze-
koak dira suteen aurkako babeserako suhiltzaileen iritsiera, klimatizaziorako erabilitako zurezko 
Biomasa galdara eta saneamenduko fosa septikoa.
 

f. 01

f. 03
f. 04
f. 05
f. 06
f. 07
f. 08

f. 09

f. 06
f. 07
f. 10

f. 02
f. 11

f. 12
f. 13
f. 14

f. 16
f. 17
f. 18

f. 14

f. 17

f. 15

f. 15

f. 19

f. 20
f. 18
f. 16f. 21

f. 13

f. 16
f. 17
f. 22
f. 23

e.01
e.02

e.03
e.04

e.01
e.06

e.07

e.08

e.09

e.10

e.11

z. 09

z. 08

z. 06
z. 05
z. 04
z. 03
z. 02
z. 01
f. 23

z. 07

z. 08

z. 01
z. 17
z. 16
z. 15
z. 14
z. 13
z. 12
z. 11
z. 10

z. 18
z. 19

z. 20
z. 21
z. 22
z. 23
z. 24
z. 25

z.26z.28z.29z.30z.31z.32z.33z.34z.35z.36

bb.01 bb.02 bb.03 bb.04 bb.05 bb.06 z.13 z.37 bb.07

1,25

0,
5

0,3

e.06
e.07

e.08

e.09

e.10

e.11e.12 e.13

e.14
e.15

e.01
e.02
e.04
e.03

f. 23
f. 30

f. 05
f. 25
f. 12
f. 15
f. 14

f. 26

ERAIKUNTZA SISTEMAK

z.26z.28z.29z.30 bb.01bb.02 bb.03bb.04

f. 13

f. 16
f. 22
f. 23

f. 07
f. 10f. 17

bb.12
bb.13

bb.14
bb.16

bb.15

f. 14

f. 15
f. 12
f. 32

f. 33

f. 34

f. 05

f. 30

t.01t.02 t.03 t.04 z.13 z.35

t.02 t.08t.09t.03t.05 t.06t.07

Eraikuntza sistemeri dagokionez eraikin publikoko atal nagusiak garatu dira. Horretarako 
honen ebaketa orokor bat xehetasunean egin da atal ezberdinak hartuz. 

Esan bezala, eraikina horma zaharraren kontra sortzen da eta honen materialtasuna ja-
rraitzeko eta denari bateratasuna emateko asmoz kanpoaldeko fatxadan harriz betetako 
gabioizko (15zm-ko kaiolak perfileria metaliko baten bitartez barneko adreiluzko hormara 
lotuta) itxitura aireztatu bat planteatu da. Hau inguru guztian emango da, eta fatxada-
ren atzerapenetan zurezko akabera argiago bat jarri da sarrerak markatzeko eta material 
naturalekin jarraitzeko. Aipatutako material naturalen ideiarekin jarraituz, leihoak ere zu-
rezkoak jarri dira, fatxadaren antzeko kolorea mantenduz eta bateratasuna emanez. 

Barnealdeari dagokionez, akabera zurezko panelen bitartez egin da. Hauek barneko 
adreiluzko hormari itsatsiko zaizkio. Lurrean ere zurezko tarima planteatzen da materialta-
sunaren jarraipen bat emanez. Komun eta sukaldeetan berriz Gres baldosak jarri dira bai 
horma eta lurrean. 

Estalkiari dagokionez, erdi lurperatutako guneetan estalki laua egongo da. Izan ere, hauen 
estalkia zapalgarria da kasu batzuetan, esertzeko gunedun begiratokiak sortuz eta natu-
raren jarraipena interpretatuz estalki begetalaren bitartez beste kasu batzuetan. Bestalde, 
gorantz igotzen diren bolumenetan teilatua egongo da ermita eta inguruko eraikinei keinu 
bat eginez. 

Lurraren aurkako forjatuetan, erdi-soto bat dugunez eta induskapen  handiak egin behar 
direnez proiektuan, forjatu sanitarioa proposatu da, lurretik igo daitezkeen hezetasun edo 
gasak erraztasunez kanporatzeko eta eraikinera ez sartzeko. Gainera, gela heze guztiak 
solairu honetan kokatzen direnez, saneamenduko tutuak eramateko balioko digu sistema 
honek. 

f. FATXADA

f.01-Harlangaitzezko horma zaharra 
f.02-Fatxadako orrien lotura txapa metalikoa
f.03-Adreiluzko matxetoia
f.04-Mortairua
f.05-Lana de roca isolatzailea (6zm)
f.06-Hormigoizko kanpoko orriaren dintela
f.07-L formako perfil metalikoa (zurezko piezaren euskarria)
f.08-Harlangaitzezko hormako leihoaren harrizko dintela
f.09-Alfeizar metalikoa
f.10-Zurezko goteroidun akabera pieza
f.11-Dentsitate altuko isolatzailea
f.12-Adreilu mazizoa, oin erdia
f.13-Hormigoi armatuzko barne orriaren dintela
f.14-Zurezko xafla akabera
f.15-Kautxu itsasgarria
f.16-Zurezko premarkoa
f.17-Zurezko tapajuntasa
f.18-Zurezko arotzeria fijoa
f.19-Beira bikoitza
f.20-Leihoko zurezko arotzeria fijoaren alfeizarra
f.21-Lamina iragazkaitza
f.22-Ateko zurezko arotzeria fijoa
f.23-Zurezko sarrera atea
f.24-Gabioizko kaiola metalikoak 1x0,5x0,15 (harrizkoa)
f.25-Halfen perfil bertikal metalikoa
f.26-Perfil metalikoak gabioi kaiolak eusteko
f.27-Aire ganbara
f.28-Hormigoizko habea 
f.29-PVCzko zorrotena 63mm diametro
f.30-Tyvek lamina iragazkaitza
f.31-Zurezko pieza goteroiarekin
f.32-Zurezko arotzeria mugikorra 
f.33-Perfil metaliko horizontalak (zurezko lama bertikaletarako)
f.34-Zurezko lamina bertikalak

e. ESTALKIA

e.01-Zinkezko baberoa
e.02-Zinkezko erretena 
e.03-Zinkezko erretena eusteko pieza puntualak
e.04-Zurezko amaierako arrastrela
e.05-Lotura torlojuak
e.06-Teila mistoak
e.07-Zurezko arrastrel horizontalak
e.08-onduline bajo teja txapa metalikoa
e.09-thermochip isolatzaile plakak (barne akabera zurezkoa)
e.10-Zur laminatuzko egitura korreak
e.11-Zur laminatuzko habe nagusiak
e.12-Zurezko gailurra eusteko pieza
e.13-Gailurreko teila
e.14-Mortairua
e.15-Filtratu daitezkeen urak ateratzeko tutua
e.16-Lamina iragazkaitza
e.17-Lana de roca plaka zurrunak 7zm
e.18-Hormigoizko malda hormigoia
e.19-Hormigoizko forjatua
e.20-Igeltsuzko sabai faltsu erregistragarria
e.21-Adreiluzko oin osoa
e.22-Sumidero puntuala
e.23-Malda sortzeko 
e.24-Hormigoizko habea
e.25-Sabai faltsua eusteko perfil metalikoak

z.ZIMENDUAK

z.01-Junta elastikoa
z.02-Gres baldosak 20x20zm
z.03-Legarra
z.04-Lamina iragazkaitza
z.05-Urak biltzeko sumidero lineala 
z.06-Hormigoi pobrezko solera (10zm)
z.07-Hormigoizko ohea
z.08-Lur begetal betelana
z.09-Harlangaizko horma zaharraren zimendua
z.10-Lamina filtratzailea
z.11-Lamina drainatzailea
z.12-Isolatzaile zurruna
z.13-Lamina iragazkaitza
z.14-Hormigoizko soto horma 30zm
z.15-Hormigoizko hormaren armatua
z.16-Mortairua
z.17-Pintura kapa
z.18-Legarra
z.19-Lamina filtratzailea
z.20-Drainatze tutua
z.21-Lamina drainatzailea
z.22-Hormigoizko ohea
z.23-Lur begetala konprimitua
z.24-Separadoreak
z.25-Hormigoi pobrea 
z.26-kapa autonibelantea
z.27-kapa autonibelantea
z.28-Mortairua
z.29-Lurrunaren aurkako hesia
z.30-Lana de roca isolatzailea
z.31-Hormigoizko konpresio kapa 8zm
z.32-Armatua
z.33-Kupolex plastikozko moduluak 58x75x25zm
z.34-Hormigoizko solera 15zm
z.35-Legarra
z.36-Hormigoizko riostra habea 
z.37-koronazio habea

Xehetasunak atalka bereiztu dira, Estalkiko xehetasunak, Fatxadako xehetasunak eta Zimen-
duko xehetasunak. Hala ere, hauek lotura puntuetan egin direnez hainbat atal ager daiezke 
xehetasun berean, nagusiena hartuz ataltzat. Hau da, Estalkiko ataleko xehetasun batean 
fatxadarekin lotura agertzen den arren Estalki atalaren barnean sartu dira. 

Horrez gain, barne banaketak fatxadako barne orrian ikus daitezke eta baita trenkadak ere. 
Nahiz eta hauentzat aparteko atalik ez egon. 

Ezkerrean leienda guztia ikus daiteke, xehetasun guztietarako balioko duena.  

Lehenengo bolumen altuago honetako xehetasunak:

ESTALKI XEHETASUNAK
 - E1 XEHETASUNA: Estalki inklinatua eta horma zaharraren aurkako fatxada 
 ren arteko lotura. 
 - E2 XEHETASUNA: Estalki inklinatua eta gabioizko fatxadaren arteko lotura.

ZIMENDU XEHETASUNAK
 - Z XEHETASUNA: Sotoko horma zimenduaren xehetasuna.

FATXADA XEHETAUSNAK
 - F1 XEHETASUNA: Zurezko sarrerako fatxadaren eta forjatu sanitarioare xe 
 hetasuna. Trenkada eta terraza agertzen dira baita. 

XEHETASUNAK

bb. BARNE BANAKETAK

bb.01-Zurezko tarima xaflak
bb.02-Aire ganbara
bb.03-Lana de roca isolatzailea
bb.04-Zurezko arrastrelak
bb.05-Hormigoizko solera
bb.06-Soleraren armatua
bb.07-Gres baldosak 20x20zm
bb.08-Mortero kola
bb.09-Mortairua
bb.10-Lurrun hesia
bb.11-Junta elastikoa
bb.12-Zurezko akabera xaflak
bb.13-kautxu itsaskorra
bb.14-Adreiluzko matxetoia
bb.15-Isolatzaile termiko zurruna

t.TERRAZAK

t.01-Junta elastikoa
t.02-Gres baldosak 20x20zm
t.03-Malda hormigoia
t.04-Hormigoizko solera
t.05-Hormigoi armatua 
t.06-Lamina iragazkaitza
t.07-Malda hormigoia
t.08-Zurezko ohola
t.09-Zurezko ohola

E1 XEHETASUNA

E2 XEHETASUNA

Z XEHETASUNA F1 XEHETASUNA

E2 XEHETASUNA
E: 1/15

F1 XEHETASUNA
E: 1/15

Z XEHETASUNA
E: 1/15

E1 XEHETASUNA
E: 1/15

ERAIKUNTZA EBAKETA OROKORRA
E:1/75
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ERAIKUNTZA EBAKETA OROKORRA
E:1/75
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EGITURAK ERAIKUNTZAN DUEN ERAGINA
E: 1/15

Eraikuntza sistemak garatzean, isolatzailea garrantzitsua 
izan da, izan ere oso leku esposatuan kokatzen denez 
ondo isolatzea beharrezkoa izan da. 

Hau horrela izanik, isolatzailea kanpoaldetik jartzea eraba-
ki da inguru guztian eta beraz egitura pixka bat atzeratuz 
isolatzailea jarraia izango da eta kanpoko gabioia baita. 
Xehetasunetan ikus daitekeen bezala, gabioitik ura pasa 
daitekeenez isolatzailea babestuko duen tyvek lamina jarri 
da inguru guztian, ura pasatzea galaraziko duena baina 
airea pasatzen lagatzen duena. 

Moldatu beharrekoa barneko akabera izan da, egitura pa-
rean honen forma hartuko duelarik. 

Bolumen erdi-lurperatutakoaren xehetasunak:

ESTALKI XEHETASUNAK

 - E3 XEHETASUNA: Estalki lau zapalgarria eta maldaren arteko lotura eta barne banaketaren xehetasuna. 
 - F2 XEHETASUNA: Estalki lau zapalgarria eta gabioizko fatxadaren arteko lotura. Forjatu sanitarioa ere agertzen da.  

E3 XEHETASUNA
E: 1/15

F2 XEHETASUNA
E: 1/15

f. FATXADA

f.01-Harlangaitzezko horma zaharra 
f.02-Fatxadako orrien lotura txapa metalikoa
f.03-Adreiluzko matxetoia
f.04-Mortairua
f.05-Lana de roca isolatzailea (6zm)
f.06-Hormigoizko kanpoko orriaren dintela
f.07-L formako perfil metalikoa (zurezko piezaren euskarria)
f.08-Harlangaitzezko hormako leihoaren harrizko dintela
f.09-Alfeizar metalikoa
f.10-Zurezko goteroidun akabera pieza
f.11-Dentsitate altuko isolatzailea
f.12-Adreilu mazizoa, oin erdia
f.13-Hormigoi armatuzko barne orriaren dintela
f.14-Zurezko xafla akabera
f.15-Kautxu itsasgarria
f.16-Zurezko premarkoa
f.17-Zurezko tapajuntasa
f.18-Zurezko arotzeria fijoa
f.19-Beira bikoitza
f.20-Leihoko zurezko arotzeria fijoaren alfeizarra
f.21-Lamina iragazkaitza
f.22-Ateko zurezko arotzeria fijoa
f.23-Zurezko sarrera atea
f.24-Gabioizko kaiola metalikoak 1x0,5x0,15 (harrizkoa)
f.25-Halfen perfil bertikal metalikoa
f.26-Perfil metalikoak gabioi kaiolak eusteko
f.27-Aire ganbara
f.28-Hormigoizko habea 
f.29-PVCzko zorrotena 63mm diametro
f.30-Tyvek lamina iragazkaitza
f.31-Zurezko pieza goteroiarekin
f.32-Zurezko arotzeria mugikorra 
f.33-Perfil metaliko horizontalak (zurezko lama bertikaletarako)
f.34-Zurezko lamina bertikalak

e. ESTALKIA

e.01-Zinkezko baberoa
e.02-Zinkezko erretena 
e.03-Zinkezko erretena eusteko pieza puntualak
e.04-Zurezko amaierako arrastrela
e.05-Lotura torlojuak
e.06-Teila mistoak
e.07-Zurezko arrastrel horizontalak
e.08-onduline bajo teja txapa metalikoa
e.09-thermochip isolatzaile plakak (barne akabera zurezkoa)
e.10-Zur laminatuzko egitura korreak
e.11-Zur laminatuzko habe nagusiak
e.12-Zurezko gailurra eusteko pieza
e.13-Gailurreko teila
e.14-Mortairua
e.15-Filtratu daitezkeen urak ateratzeko tutua
e.16-Lamina iragazkaitza
e.17-Lana de roca plaka zurrunak 7zm
e.18-Hormigoizko malda hormigoia
e.19-Hormigoizko forjatua
e.20-Igeltsuzko sabai faltsu erregistragarria
e.21-Adreiluzko oin osoa
e.22-Sumidero puntuala
e.23-Malda sortzeko 
e.24-Hormigoizko habea
e.25-Sabai faltsua eusteko perfil metalikoak

bb. BARNE BANAKETAK

bb.01-Zurezko tarima xaflak
bb.02-Aire ganbara
bb.03-Lana de roca isolatzailea
bb.04-Zurezko arrastrelak
bb.05-Hormigoizko solera
bb.06-Soleraren armatua
bb.07-Gres baldosak 20x20zm
bb.08-Mortero kola
bb.09-Mortairua
bb.10-Lurrun hesia
bb.11-Junta elastikoa
bb.12-Zurezko akabera xaflak
bb.13-kautxu itsaskorra
bb.14-Adreiluzko matxetoia
bb.15-Isolatzaile termiko zurruna

z.ZIMENDUAK

z.01-Junta elastikoa
z.02-Gres baldosak 20x20zm
z.03-Legarra
z.04-Lamina iragazkaitza
z.05-Urak biltzeko sumidero lineala 
z.06-Hormigoi pobrezko solera (10zm)
z.07-Hormigoizko ohea
z.08-Lur begetal betelana
z.09-Harlangaizko horma zaharraren zimendua
z.10-Lamina filtratzailea
z.11-Lamina drainatzailea
z.12-Isolatzaile zurruna
z.13-Lamina iragazkaitza
z.14-Hormigoizko soto horma 30zm
z.15-Hormigoizko hormaren armatua
z.16-Mortairua
z.17-Pintura kapa
z.18-Legarra
z.19-Lamina filtratzailea
z.20-Drainatze tutua
z.21-Lamina drainatzailea
z.22-Hormigoizko ohea
z.23-Lur begetala konprimitua
z.24-Separadoreak
z.25-Hormigoi pobrea 
z.26-kapa autonibelantea
z.27-kapa autonibelantea
z.28-Mortairua
z.29-Lurrunaren aurkako hesia
z.30-Lana de roca isolatzailea
z.31-Hormigoizko konpresio kapa 8zm
z.32-Armatua
z.33-Kupolex plastikozko moduluak 58x75x25zm
z.34-Hormigoizko solera 15zm
z.35-Legarra
z.36-Hormigoizko riostra habea 
z.37-koronazio habea

EGITURAK
INSTALAKUNTZAK

Egituren sistema aipatu bezala sistema portikatu mixto bat dela esan dai-
teke. Zur laminatua eta hormigoia nahasten dituena hain zuzen. 

Goiko bolumenak zur laminatua izango dute, estalki inklinatuan bistako 
egitura lagata inguruko eraikuntzei keinu eginez. Erdi-lurperatutako ele-
mentuak berriz hormigoizkoak egin dira, alde batetik sotoko horma hor-
migoizkoa behra duelako izan eta bestetik estalki lau begetalaren pisua 
egokiago eusteko asmoz. 

Kalkuluetarako beharrezko datu guztiak Kode Teknikotik hartu dira, ondo-
rengo ataletatik:

 - Hormigoia: HA 30, Rnom: 4zm, 
 - Armatuetako altzairua: B 400S
 - Zur laminatua: GL 24h

Kalkuluak eskuz egin dira Wineva programaren laguntzaz eta emaitzak 
nahiko txikiak atera dira, izan ere solairu gutxiko eraikin nahiko txikia da 
eta ez du karga gehiegi jasaten. Gainera, habeartean oso txikiak dira eta 
beraz ez du zailtasun berezirik egitura aldetik. 

Portiko nagusiaren kalkulurako 3. portikoa aukeratu da, izan ere bi ma-
terialak hartzen ditu, fatxada ere bai puntu batzuetan, lur begetala, eta 
forjatuaren saltoa baita ere. Beraz, portiko nagusietatik elementu gehien 
hartzen dituena aukera da kalkulua egiteko.

Ondoren ikus daitezke egitura oin eta kalkuluak egin ondorengo portiko 
nagusiaren dimentsioak. Kalkuluak egiterako orduan elementu bakoitza-
ren kasu okerrena aukeratu da eta besteak hauen arabera dimenstionatu 
dira. 

Instalakuntzak garatzerako orduan aipatu bezala garrantzitsuenak izan direnak 
diseinuarengan suteen aurkako babesak suhiltzaileen kasuan eskatzen dituzten 
eskakizunei dagokiena eta iluminazio artifiziala izan dira, nahiz eta beste guztiak 
ere modu independienteak sortu behar izan diren. Saneamenduan adibidez fosa 
septikoa jarri da eta tutuak forjatu sanitariotik garraiatuko dira, edota berokuntza 
eta UBSrako Biomasa galdara bat jarri da. 

Aipatzekoa da gainera, egitura bistan dagoen gunetan klimatizazioko tutuak bis-
tan joango direla eta bai hauek eta baita beste instalakuntza guztiak erdilurpera-
tutako solairuko pasabidetik bideratuko direla gela ezberdinetara. Horrela denak 
ordena batekin garraiatuko dira.  

SUTEEN AURKAKO BABESA

Suhiltzaileen kasuan legea nahiko zorrotza da eta ez du ezberidntasun handirik 
egiten landa eremuan edo irisgarritasun zaileko eremuetan dauden eraikinekin 
eta herrikoekin. Horregatik, honek irisgarritasuneko bide nagusia moldatzera 
eraman du eta batez ere eraikinen inguruan kamioiak bira emateko behar duen 
lekua lagatzeak asko eragin du proiektuan. 

Hauek dira legeak eskatzen dituen baldintza minimoak:
Eraikin honen kasuan, kokapenaren ondorioz ezin ditu bi autozko ibilbide izan beraz 1.1 atalean aipatzen diren 
baldintzak beteko ditu iritsiera bide bakarrak eta bidea 12,50 mko erradiodun zirkulu batean bukatuko da ka-
mioiak buelta eman dezan, eta zirkulu horrek baldintza hauek beteko ditu:
 a) anchura mínima libre 5 m
 b) altura libre la del edificio
 c) separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio
  - edificios de hasta 15 m de altura de evacuación - 23 m
 d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas sus zonas 
30 m
 e) pendiente máxima 10%
 f) resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobre 20 cm 

Zirkulura iritsi aurretiko bide bakarraren baldintzak hauek izango dira (1.1 atalean):
 a) anchura mínima libre 3,5 m;
 b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m;
 c) capacidad portante del vial 20 kN/m².

Ondoko planoan ikus daiteke hau betetzen dela egindako aldaketekin. 

zur laminatua GL 24h
hormigoizko egitura
hormigoizko sotoko horma

LEHEN SOLAIRUKO SABAIA

BEHE SOLAIRUKO SABAIA

esekitako argi puntualak
harrera, jatetxe, etab. 

enpotratutako puntuala
sukaldeetan

esekitako argi puntualak 
harrera eta egongelak 

esekitako argi linealak
harrera eta pasabideetan

enpotratutako puntualak
komunak 

sabaiko fluoreszentea
gela teknikoak

larrialdiko argia 
ate gainetan
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ILUMINAZIO ARTIFIZIALA

Iluminazio artifialean garrantzia izan dute aukeratutako luminariak estant-
zia bakoitzerako kontutan izanda gune batzuetan egitura bistakoa dela 
eta beraz luminariak esekitakoak izan behar direla eta beste batzietan 
sabai faltsua dagoela eta enpotratu daitekeela. 

Lanpara guztiak Led motakoak jarri dira gela teknikotakoak izan ezik. 

ILUMINAZIO EBAKETA 
E: 1/100

Bigarren mailako portikoa ere bi materialak hartzen dituena hartu da, eta batez 
ere forjatu aldaketa hori hartzen duen portikoa. Hau aldaketa horretan gertat-
zen dena aztertzeko egin da bertako fatxada jasango duen habea kalkulatuz 
eta batez ere eraikinak orkorrean haizearen aurrean duen portaera ikusteko eta 
egonkortasuna konprobatzeko. 

Ikusi da haizearen aurkako egonkortasuna eusten duela. Bertan kalkulua soilik 
kontentzio hormarena egin da. 

Kalkulua egiterako orduan kontutan izan dira eskaileraren zuloa eta altuera bi-
koitza dauden puntuak, horietan ez bai da hartuko kargarik ezta azalera tribu-
tariorik. 

Kalkuluan alde batetik hormigoizko egitura kalku-
latu da eta beste aldetik zur laminatuaren kalkulua. 

Hauetarako sistema ezberdinak erabili dira. Biak 
Winevan sartu dira kargak sartzeko eta ondoren 
esfortzuak jakinda eskuz atera da kalkulua. 

Hormigoiaren kasuan armatua kalkulatu da diment-
sioez gain eta zur laminatuaren kasuan suaren aur-
kako erresistentzia kalkulatu da dimentsioak aterat-
zeko. 

-Beltza hormigoizko egitura 
-Grisa zurezko egitura
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