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KONTUZ ALDATZEN 
 
 
 

LAN TXIKIEN LIZENTZIAK EMOTEARI BURUZKO ERIZPIDEAK 
ETA ERREJIMENARI BURUZKO ARAUTEGIA 

 
Lur Legeak, bere 1992eko ekainaren 26ko Testu Bateratuaren 242 

artikuloak, orokortasunik handienean, eraikuntza ekintzak eta lur eta lurpe 
erabilpenak, lotzen dauz lizentziari.  
 

Ekintza horreek zerrendatzen dauzan lege bat daukan arren, ez da zehatza 
ez eta behin-betirakoa, jurisprudentziak mantendu dauan moduan, adibide legez, 
eta izendatzeko bakarrik, ulertu behar dalarik. Bertan sartu daitekezalarik, era 
zehatzean azaltzen dan moduan, «Egitamuek adierazten daben gainontzeko 
ekintza guztiak». 
 

Lehen aipatutako Testu Bateratuaren Azken Xedapen Bakarran ezarritakoa 
betetuz, Egitamuaren Araudien indar taulea onartzen dauan, otsailaren 26ko 
1993/304 Erret Dedretoaren ondoren ere, indarrean jarraitzen dauan Hirigintzazko 
Araukortasun Araudiaren 1go. artikuloak, lehen esandako artikuloak dinoana 
garatzen dau, zerrenda hori zehaztu eta osotuz, baina ondorengo atal orokorreaz 
amaitzen da: «Y, en general, los demás actos que señalen los Planes, Normas u 
Ordenanzas». 
 

Gaur egun, indarrean dagozan Egitamuko Ordezko Arauek, ez dabe, 
udlaren ahalmena gehitzen, lizentzi emote arloan, lehen aipatutako legeek 
ezarritakoaren gainetik, baina Hirigintzazko Arauen 1.9 atalak, obra lizentziei eta 
egitamoei jagoken guztia arautzen da, eta atal hau da, Arautegi honen bidez 
garatu nahi dana. 
 

Indarrean dagoan legeidak, udal artekaritzea zehazki arautzen dau, zoru 
eraikuntza mailan, “Lan Handiak” izenekoak egiteko lizentzia behar diran 
ekintzetan. 
 

Ez da, bardin, ordea, «Lan Txikiak» legez sailkatutako obrak egitea 
helburutzat daben beste ekintzekaz. Nahiz eta, obra horreek, ugariak izan urtean 
zehar. 1992 urtean, 383 txiki egiteko lizentziak eskatu ziran, Bermeoko herrian. 
 

Legeak honen ezbardintasunik egiten ez dauanez, honelako kasuetan 
gertatzen dan moduan, zehaztugabeko lege kontzeptu baten aurrean aurkitzen 
gara. Behar danean, obra moeta bat eta bestearen artean erabakia hartzeko, 
dagoan jurisprudentziaren erizpideei jarraitu beharra dagoalarik. 
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Zentzu honetan, txiki legez sailkatu behar da obrea, bere aurre-kontua eta 

egitaratutako ekintzen izaerea, kontutan izanik, eraikuntzen egiturea egin ez 
barriztu ezin izango dalarik. Baita, hirigintzazko antolakuntzeagaz egitaratutako 
obrearen eraginkortasuna edo adostasunerako izan leiken eragina edo arriskua 
ere kontutan izan behar da. 
 

Horrela, aztertzen dan zehaztugabeko lege kontzeptua, kasu zehatz 
bakoitzean erabaki behar da, obrearen bolumena, hirigintzazko eraginkortasun 
mailea, eta bere zailtasun edo erreztasuna. 
 

Arautegi honen helburua, Hirigintzazko Araukortasun Araudiak eta Lur 
Legeak ezarritako ekintzetan, eta, Ordezko Arauen 1.9 atalak ezarritakoa garatuz, 
«txikiak» legez sailkatzen diran obrek lizentzirik behar daben erabakitzea da. 
Baina, zalantza barik, udal ahalmen edo artekaritzea, honelako obreetara hedatu 
behar da, disziplina arrazoiekaitik bakarrik, euretaz baliatuz, beste izaera eta 
kopuru handiagoko obrarik egin ez daien, eta obra horrek, garrantzi handia izan 
daikielako ere, antolakuntzatik kanpo dagozan eraikuntzetan egin ezkero, horreen 
arabera, eraikuntzen balioa gehituko litzatekelarik, legeeak ezarritako edozein 
sistemaren bidez egitamurik burutu nahi izanez gero, ekonomikoki arazoak 
sorturik. 
 

Arautegi honen bidez, honelako obra lizentziak tramitatzeko orduan jarraitu 
beharreko arduralaritzazko jardunbidea ere, arautzen 
da. 
 

Beraz, ondorengoa onartzen da: 
 

LAN TXIKIEN LIZENTZIAK EMOTEARI BURUZKO ERIZPIDEAK ETA 
ERREJIMENARI BURUZKO ARAUTEGIA 

 
1. artikulua. Lizentzia behar daben ekintzak 
 

Lur Legearen 242, eta Hirigintzazko Araukortasun Araudiaren 1go. 
artikuloek ezarritako ekintzez kanpo, ondorengoek ere, lizentzia behar dabe: 
 

a) Erreteila osoa edo zati batekoa, asfaltiko ohiala edo antzerakoa jartzea, 
tontorrekoak, teilatuko iturgintzea edo zurlana, tximini konponketa, hegal, ubide, 
edota irrati nahiz telebista antenak jartzea. 
 

b) Marko, pertsiana, burdin, edo kutxak jartzea balkoietan, begiralekuetan 
edo ta beste edozein zulotan, baita, beste inolako apaingarririk, fatxadetan, horrek, 
egiturea edo diseinuaren aldakuntzea badakar. Fatxadetako edo alboetako 
hormen estalketa edo babesketea. 
 

c) Fatxada guztia margotzea, nahiz eta, baimendu daiteken arren, inoiz, zati 
bat margotzea. 
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d) Atarien eta etxebizitzetara doazen eskilaren egokitze lanak. 

 
e) Eraikuntzearen egiturakoak ez diran horma eta hageak kentzea, edo ta, 

xehetu, lehundu, azulejoak jarri, garbitu, baldosak jarri, etab. etxebizitzen barruko 
banaketea aldatzea suposatzen ez dauan bitartean. 
 
 

f) Edozein moetatako baldosa, azulejo edo zoruak aldatzea. 
 

g) Ur, argi eta estolda instalazioen aldakuntza osoa edo zati batekoa, baita, 
osasun tresneria, ere, kumun eta bainugeletako barriztatze orokorrak. 
 

h) Igongailu edo zamagailuak jarri edo aldatzea. 
 

i) Berogailuen sistema orokorrak jartzea edo aldatzea, eraikuntza osorako. 
 

j) Lur, orube, eta beste honelako jabegoak ixteko hesiak. 
 

k) Mendiluz Hilerrian, igeltsu edo marmol edozein lan, baita, hilobien 
aurreko zorua konpondu edo egokitzeko lanak. Bardin Mañuko Hilerrian, baina, 
bere Arautegi bereziaren arabera. 
 
2. artikulua. Obra sailkapena eta egitasmo teknikoaren behar izana 
 

Hasiera baten, lehen azaldutako obra guztiek, lan txiki legez hartuko dira, 
eta ez dabe tekniko egitasmorik beharko, baina, aurrekontu handia balebe, edo ta, 
egitaratutako obren izaerea edo ezaugarriak, edo ta, hirigintzazko antolakuntzea 
beteteko eraginkortasunerako zailtasuna edo eragina kontutan izaten bada, lan 
handi legez, sailkatu beharko dira, egitasmo teknikoa aurkeztu beharko dabelarik. 
 

Udal Teknikariei jagoke, lizentzi eskari bakoitza zehaztea, egin nahi dan 
obrea txiki edo handi legez, sailkatuz. Horretarako, beharrezkotzat hartzen bada, 
eskariagaz batera, behar diran plano eta datuak aurkeztea, aginduko da, 4. 
artikuloan ezarritakoaren kalte barik. 
 

Lehen esandako guztia, kontutan hartuko da, egitasmo teknikoa behar 
daben obrei buruz, Ordezko Arauen, 1.9.1 eta 1.9.2 atalek ezarritakoaren kalte 
barik. 
 
3. artikulua. Jardunbidea 
 

1go. artikuloan agertzen diran obrak burutzeko lizentzia emoteko, 
ondorengo jardunbidea jarraitu behar da: 
 

a) Jagokon eskaria egin beharko da, Udalak emondako inprimakietan. 
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b) Eskariari, aurrekontua erantsi beharko jako, bere izaerea eta helburuak 
ezagutzeko, obren zehaztasunak azalduz. Aurrekontu horretan, lan unitate 
ezbardinak agertu beharko dira. 
 

Egin nahi dan obreagaz bat ez datorrela aitortutako aurrekontua uste 
danean, Udal Teknikariak, beste gitxi gora-beherako aurrekontu bat egingo dau, 
bere txostenean agerturik. 
 

c) Agertu beharko da, baita: 
 

— Aldamurik jarri beharra balego, bere neurri eta ezaugarriak. 
 

— Jarri nahi dan hesi edo itxidura babeslea, bere ezaugarri, hartuko diran 
metro karratuak, eta zenbat denborarako izango dan, zehaztuz. 
 

— Kontenedorerik jarriko bada, bere neurriak, lekua, eta zenbat 
denborarako jarriko dan, azaldu beharko da. 
 

d) Eskaria, aurrekontuagaz batera, Udal Teknikariak informatuko dau, 
berak, lan handitzat hartu daitekela uste badau, horrela agertarazi beharko 
daualarik, bere eritziak arrazoituz. 
 

e) Aurreko txostena ikusirik, Alkatetzeak erabakiko dau, jagokon 
erabakiaren bidez. 
 
4. artikulua. Tekniko Egitasmoa aurkezteko agindua 
 

Udal Teknikariak emondako txostena ikusirik, eskatzen diran obrak 
burutzeko, beharrezkoa dala, Egitasmo Teknikoaren aurkezpena uste izan ezkero, 
Arautegi honetan eskatzen diran baldintzak ez dirala beteten, ulertuko da, 
interesadunari, 10 eguneko epea emongo jakolarik, akats hori zuzendu daian. 
 

Egun horreek igaro ondoren, zuzenketea egin ez bada, Lege Errejimen eta 
Arduralaritzazko Jardunbide Legearen 71.1 artikuloak ezarritakora egongo da. 
 
5. artikulua. Zerbitzu ekonomikoei informazioa 
 

Alkatetzeak erabaki ondoren, espedientearen alea, Ekonomia, Erosketa eta 
Errenta Zerbitzura bialduko da, jagokozan zergak ordainarazteko. 
 
6. artikulua. Zigor errejimena 
 

Arautegi honetan ezarten dana ez beteteak eragindako hutsegiteetan, 
Hirigintzazko Araukortasun Arautegiaren III. Izenburuak dinoana ezarriko da. 
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XEDAPEN GEHIGARRIA 
 

Zulo, areka ea kalikatak burutzeko obra lizentziak emoteko orduan eurok 
arautzen dauzan Arautegiak ezarritakora egongo da. 
 

Arautegi hau, behin-betirako onartua izan da, Udal honetako, 1993eko 
irailaren 6ko Osoko Bilkuran. 
 


