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Deskribapena  Zenbatekoa Epea 

Proiektua idaztea TYPSA (2011) 909.938,11 € 5 hilabete 

Malekoiaren atxikipena: 2014ko abenduak 1. 

1. berrikuspena: Ekaitzen 
ondoren neurketak areagotzea 
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 
eta Eusko Jaurlaritzako Kultura 
Ondarearen Zuzendaritzaren 
preskripzioak gehitzea. Obrak 
lizitatzeko proiektua 

Bizkaiko Portuen Zerbitzua (2014ko 
uztaila) 

1.405.500,90 € 5 hilabete 

Obrak egitea Construcciones Balzola SA.    

Esleipena 2014ko irailak 29 823.000,36 € 4 hilabete 

Kontratua sinatzea 2014(e)ko urriak 23, osteguna   

Proiektuaren 1. aldaketa Construcciones Balzola, S.A.  876.460,97 € 2015/08/27 

Obrak likidatzea 2015eko irailak 15 930.899,24 €  

 



 

 

GAUZATUTAKO OBREN DESKRIBAPENA 

Lazunarriko malekoiaren 375 cm-ko zatia berreraiki da, eskaileretatik aurrera, eta berreraikitzetik 
kanpo geratua da Isuntza hondartza lehorrean kokatutako zatia.  

Lazunarri malekoia berreraikitzeko, funtsean, egungo egituraren alde bakoitzari 0,30 m-ko zabalera 
gehitu zaio, eta gailur-kotari ere 0,30 m gehitu zaizkio; izan ere, indargarri hori egituraren 
iraunkortasuna eta funtzionaltasuna bermatzeko gutxienekoa da. Malekoi berriak, hortaz, 4,10 m-ko 
zabalera du benetan berreraikitako 250 m-etan zehar. 

Kaltetutako eta hondatutako aldeak konponduz berreraiki da malekoia, eta, horretarako, hormigoi 
armatua erabili da: egiturari era egokian ainguratu zaio, altzairu korrugatuzko hagen bitartez, eta, hala, 
zati monolitiko bat lortu da, egonkorra eta denboran iraunkorra izango dena. 

Alde horiek izkinan azkentzen dira, 0,30 m-ko oinarriko eta 0,30 m-ko altuerako ebakidura 
laukizuzeneko Markinako harri beltzeko inposta batekin, zeinak ertz alakatu bat baitu eta goiko aldea 
mutxardatua, 0,60 m-ko luzerako piezetan. Goiko lauzaren bukalana arrain-hezur formako marrazki 
batekin egin da, ahal den heinean irristaketak saiheste aldera. 

Kontuan hartuta 130 m-ko lehen zatia kultura-ondasun gisa katalogatu dela, eraikitze-prozesua eta 
hasieran aurreikusitako plangintza aldatu egin ziren, beharrezkoa izan baitzen hondartza lehorrean zehar 
sarbide berriak ezartzea. Bestalde, lehenengo gune hori tratatzean esku-hartzeek askoz arduratsuagoak 
eta bakanagoak izan behar zuten, hondatutako eremu zehatzak sanotzeko eta indartzeko eta edozein 
kasutan zimendatzea sendotzeko. 

INGURUMEN HOBEKUNTZAK 

Obra horiek gauzatzeak nabarmenki gutxitu du Lekeitioko portuan mantentze-dragatze bat egiteko 
beharra, eta ontzien sarbidearen fidagarritasuna eta segurtasuna bermatzen du, neurri handi batean 
Lea ibaitik etorritako hondar-ekarpena saihestuz. 

PAISAIA INTEGRAZIOA 

Obrek errespetatu egin dituzte Bizkaiko Foru Aldundiak ezarritako zehaztapenak iraunkortasunari, 
ingurumen-integrazioari, eraginari eta funtzionaltasunari dagokienez. Hondeaketen jarraipen arkeologikoa 
gauzatu da eraikitze-faseak identifikatzeko eta beren jatorrizko morfologiari eusteko, aurreko sestra, 
geometria eta bolumetriak gordeta. 

Lazunarriko malekoiaren lehen 130 metroak Kultura Ondasun Kalifikatu izendatu dituzte, Monumentu 
Multzo kategorian, Lea ibaiko industria-paisaiaren zati izanik, eta erdi-mailako babeseko elementua 
izatera igaro da. 56/15 ebazpena, 2015eko maiatzaren 12koa.  

 


