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Informazio orokorra

Instituzioaren izena 

Getxoko Udala
Ayuntamiento de Getxo

Helbidea 
Santa Eugenia Enparantza, 1
48930-Getxo (Bizkaia)

Tel.: +34 944 660 022 

e-mail 
rke@getxo.eus

Arduraduna
Luzia Martín Ruiz

Aretoaren izena 

Romo Kurtur Etxea (RKE)
Casa de Cultura de Romo

Tel.: +34 944 660 022
        +34 944 663 910

e-mail  
lmartin@getxo.eus 
http://www.getxo.eus

Aretoak eta atezaintza (ordutegia)

8:30-14:30 / 16:00-21:00 
(Astelehenetik ostiralera)

9:00-13:00 (Larunbatetan) 

Erakusketa-aretoa

Astelehenetik ostiralera: 

8:30-21:30

Asteburuak eta jaiegunak: 
9:30-20:30

Aretoa itxita egongo da 
abenduaren 25ean, urtarrilaren 
1ean, eta erakusketak aldatzean. 

Sarrera librea eta doakoa.

Aretora egunero joaten diren 
bisitarien kopurua kontrolatzen da. 

Irisgarritasun fisikoa
Aretoa egokituta dago 
mugitzeko zailtasunak dituzten 
pertsonentzat.
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Ordutegia

Sarrerak administratzea  
eta saltzea
Astelehenetik ostiralera: 
9:00-14:00 / 16:00-18:00

Jendearentzako arreta
Astelehenetik ostiralera: 
8:00-22:00

Asteburuak eta jaiegunak:
9:00-21:00

Erakusketa-aretoa
Astelehenetik ostiralera: 
8:30-21:30

Asteburuak eta jaiegunak:
9:30-20:30





Higiezinaren deskribapena

Getxoko Romo Kultur 

Etxea / Casa de Cultura de 

Romo erakusketa-aretoa 

udal-ekipamendua da, 

2018an egindako eraikin 

batean kokatua. Hiri-eremu 

estrategiko batean dago, 

Erromo auzoko Santa Eugenia 

plazan, udalerriko merkataritza-

eta aisialdi-gunearen ondoan, 

Aurrezki Kutxa eta Ezekiel 

Agirre kaleen artean.

Berritutako instalazio hau 
udal-ekipamenduak hobetzeko 
eta Erromo auzoari erabilera 
kultural eta sozialeko eraikin bat 
emateko sortu zen.

Eraikuntza esanguratsua da, 
eraginkortasun energetiko eta 
protagonismo handikoa, Aitor 
Elorduy eta Gabriel Chapa 
arkitektoek diseinatua. Galea 
lurmuturreko itsaslabar harritsuei 
buruzko alegoria bat da.
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Beheko solairuaren deskribapena

Santa Eugenia plazatik du 
sarrera nagusia, orri bikoitzeko 
kristalezko ateekin, eta hortik 
eraikinaren beheko solairuko 
atarira sartzen da.

Halaber, bigarren mailako 
sarrera eta irteera hauek ditu:

 

1 Zuzeneko sarrera kafetegira, 
plaza beretik

2 Zerbitzuko sarrera, atzeko 
fatxadatik igarota

3 Zuzeneko sarrera 
Gaztelekura, atzealdetik 

4 Sarrera Aurrezki Kutxa 
kaletik, eraikineko eskaileretako 
batera.
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Erakusketa-aretoa
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beheko solairua
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Zerbitzu hauek daude:

Sarrerako hall nagusia

Harrera-informazioa

Atezaintza

Erakusketa-aretoa

Kafetegi-jatetxea  
eta jantokia, sarbide 
bereizia duena plazatik 

Gazteentzako lokala 
sarbide eta erabilera 
independenterako 
aukerarekin
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Erakusketa aretoa

Aretoaren neurria
99,61 m2

Aretoaren altuera
3,70 m2

Lurretik erreiraino 
dagoen altuera
3 m





Ingurumen-baldintzak

Hormigoi aurrefabrikatuko 
lauzazko zorua, 500 KN/m2-ko 
erresistentziako bernizatze-
geruza duena. Fabrika-trenkada 
Termoarcilla e: 24 cm / IPE 
euskarri-egitura 140 + hodi 
1 / SOX4 horizontala S0cm 
/ FOC ISM plaka +zurezko 
kontratxapatua 28 mm + FOC 1 
SM plaka / VELOGLASS motako 
sarea, eta beirazko erakusleiho 
bat plazara begira eta eskaiola 
leun zulatuko sabaiak.

Erakusketa-aretoak 
99,61 m2-ko 
espazioa du, eta 50 
laguneko benetako 
okupazioa, argi 
eta garbi mugatua 
eta independentea, 
ixteko gidaridun 
atearekin.

erabilitako materialak
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iGuzzini N287 luminaria: 
Barruko neutral white, 
orientagarria eta errail 
elektrifikatuaren gainean 
instalatzeko egokigailua 
duena. Presioz urtutako 
aluminioz egindako luminaria. 
Ardatz bertikalaren inguruan 
360°-ko errotazioa du, eta 
plano horizontalarekiko 90°-
ko inklinazioa. Norabidearen 
blokeatze mekanikoak, bai 
ardatz bertikalaren inguruan, 
bai plano horizontalaren 
inguruan biratzeko. Elikagailu 
elektronikoa barne. Luminariak 
led multzoa eta wide flood 
optika du neutral white 
kolorean. 

Argiztapena
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Maila hauek lortzen dira:

TENPERATURA 
19º – 22º 

HEZETASUN ERLATIBOA  
45 – 60 %

Klimatizazio-sistema 
zentralizatuak aukera 
ematen du eremu 
bakoitzeko tenperatura eta 
hezetasuna ikusteko eta 
kontrolatzeko.

Aire-aire sistema zatituko 
bero-ponpa bidez 
funtzionatzen du.

Tenperatura eta hezetasuna
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Ingurumen-baldintzak

Irakurketa eta agintea dituen 
erregulazio elektronikoko 
sistema bat du, eta aukera 
ematen du aretoko langile 
espezializatuek eskuz 
erregulatzeko.

 



 Segurtasuna

Alarma-zentroa sarrera nagusian 

dago, beheko solairuko 

hallean. Bertatik ikuskatzen eta 

jarduten da. Abisuen zentral 

gisa jarduten du, eta eraikinetik 

kanpoko edo barruko deiez 

arduratzen da.

Lehen analisia egiten du, 

deiak bideratzen ditu eta 

unitate operatiboen jarduna 

koordinatzen du; hori guztia, 

Larrialdietako buruarekin 

harremanetan jarrita. Gune 

horretan beti egoten da 

pertsona bat, zentroaren 

funtzionamendu-ordutegian.

Ixteko ordutegian, 

teknologia bikoitz duala 

duten detektagailuek eta 

sabai teknologia bikoitzeko 

beste detektagailu batzuek 

arautzen dute kontrola. Bi 

detektagailu horiek zentral 

batera konektatuta daude, eta 

udal-erakundearen segurtasun-

sailari transmititzen diote. 

Alarma-zentralarekin etengabe 

komunikatuta dago.

Lapurreten aurkako babesa
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Sarkinen edo presentziaren 
baten aurkako alarma.

Alarma antzemateko sistema 
harremanetan jartzen da 
alarmen enpresa zentral 
batekin.

Alarmak berrikustea eta 
aldizkako mantentze-lana.

Zaintza bertako langileek 
eta kontratatutako enpresa 
pribatuetako langileek egiten 

dute, eta elkarren artean 
komunikatuta daude.

Sarbidea mugatua da 
aldi baterako erakusketak 
muntatzen eta desmuntatzen 
diren bitartean. Segurtasun-
langileek aldez aurretik 
jakinarazi behar dute 
sartzeko baimena dutela. 
Egunero, aldi baterako 
erakusketetako objektuen 
egoera berrikusten da.

Zaintzako langileak
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Segurtasuna





Eraikinean suteak 
detektatzeko sistema 
automatiko bat dago, 
solairu guztietan sute-
detektagailuen instalazio 
baten bidezkoa. 

Instalazio horren 
eragingailuak alarma-
zentralera igortzen du 
seinalea, eta eremu 
horretako itzalketa-sistema 
automatikoa aktibatzen du.

Alarma-zentral bat 
instalatzeak aukera ematen 
du eskuzko seinaleak edo 
seinale automatikoak 
jasotzeko eraikineko 
solairuetan instalatutako 
alarmaren eskuzko 
sakagailuen bidez eta sute-
kearen detektagailuen bidez.

Zentroan detekzio-sistema 
zentralizatu bat dago, harrera-
gunean eta telefonogunean 

kokatutako zentral batek 

zuzentzen duena.

Era berean, suteen alarma 

eta sirenen eskuzko 

sakagailuak daude.

Instalazio elektrikoen gelan, su-

tea automatikoki itzaltzen da ur 

lainotua erabiliz, eta gainerako 

eremuetan, eskuz, itzalgailue-

kin, CO2-ko eta hauts lehorre-

ko 11 itzalgailu baitaude.

Suteen aurkako babesa
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Segurtasuna

Suteen aurkako su-itzalgailu 
mugikorrak aldian behingo 
mantentze-lanen bidez 
berrikusten dira.

Romo Kultur Etxeak (RKE) 
mantentze-lanetarako 
kontratu bat du Eusko 
Jaurlaritzaren Bizkaiko 
Lurralde Ordezkaritzako 
Industria eta Energia Sailak 
horretarako baimendutako 
enpresa batekin.



Suteen plana
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Aretoaren perspektibak
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