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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LAUDIOKO UDALA

Aldez aurretiko komunikazioa eskatzen duten obren ordenantza arautzailea

Zioen azalpena

Hirigintza lizentzia udal baimen arautua da, jabetza eskubidea salbu eta hirugarrenen jabetza 
eskubidearen kalte barik ematen da, eta, horri esker, obrak egiteaz gain, hirigintzatresnek ka-
suan kasuko lurzorurako aurreikusiak dituzten beste erabilerak egin daitezke.

Esku-hartze administratiborako teknika horren oinarria da eraikuntza-ekintzak eta bestelako 
erabilerak kontrolatzea, legeetara eta hirigintza-plangintzara egokitzen direla eta horiek betetzen 
dituztela bermatzeko.

Gaur egun, ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzkoaren 207.5 artikuluaren bidez arautzen da udal ordenantzen bidez lizentziak eskuratzeko 
beharra interesdunaren komunikazio idatzi batez ordezteko aukera munta tekniko txikiko es-
ku-hartzeen kasuetan, hau da, proiektu teknikorik aurkeztea beharrezkoa ez denean; Udalak 
edozein unetan egiaztatu ahalko du ezarritako betekizunak betetzen diren eta esku-hartzea 
bertan behera utzi ahalko du errekeritutakoa betetzen ez denean.

Bestalde, Laudio Udala etengabe ari da administrazio arinagoa, efikaziagoa eta efizienteagoa 
izateko bilakaeran, laudioarrengana gerturatzen.

Horrela, nahitaezko betekizuna da prozedura administratibo desberdinak normalizatzen 
jarraitzea eta, horretarako, horien izapidetzea erraztuko da, beharrezkoak ez diren izapideak 
baztertuta, izapideak bizkorrago ebazteko.

Horregatik guztiagatik, ordenantza honen xedea da lan-ildo bat ezartzea soiltasun handiko 
askotariko obretarako izapideak sinplifikatu eta murrizteko, eta aldez aurretiko kontrol eta egiaz-
tapenak murriztea, aurretiazko komunikazioa egiteko prozedurak arautzeaz gain.

I. TITULUA. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Ordenantzaren objektua

Ordenantza honen objektua da zehazki arautzea aldez aurretiko komunikazioa eskatzen duten 
obren izapidetze- eta kontrol-prozedurak.

2. artikulua. Aldez aurretiko komunikazioaren ondoreak

1. Obra-lizentzia lortzeko betekizuna aldez aurretiko komunikazioa aurkezteko betebeharraz 
ordeztu da hirigintza-inpaktu edota ingurumen-eragin txikia edukitzeagatik eta munta tekniko 
xumeagatik proiektu teknikorik behar ez duten obren kasuan. Hortaz, nahikoa izango da obrak 
kontrolatzea indarrean dauden arauak betetzen direla ziurtatzeko, betiere, ordenantza honetan 
xedatutakoari jarraikiz.

2. Obren egikaritzea aldez aurretiko komunikazioaren araubidean kokatzeak Udalaren eta 
esku-hartzea bideratu nahi duen pertsonaren arteko ondoreak eragingo ditu, baina ez dituzte 
aldatuko azken horren eta gainerako pertsonen arteko egoera juridikoak.

3. Obra egikaritzeko legitimazioa aldez aurretiko komunikazioaren bidez eskuratzean, jabetza 
eskubidea salbu utzita eta hirugarrenen jabetza eskubidearen kalterik gabe egin dela ulertuko 
da beti.
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4. Legean kasu bakoitzerako ezarri diren ondoreak izango ditu aldez aurretiko komunikazioek 
eta obra egikaritzen hasteko aukera emango dute aurkezten diren egunetik aurrera: dena den, 
obrak egiaztatu, kontrolatu eta ikuskatzeko ahalmena izango du Udalak.

5. Aldez aurretiko komunikazioarekin batera ematen den edo eransten den edozein datu, ma-
nifestazio edo dokumenturi dagokionez funtsezko izaera duen zehaztasun falta, faltsutasuna edo 
omisioa gertatzen bada, edo egiaztatzen bada obrak ez daudela komunikatutako esku-hartzearen 
esparruaren barruan, ezingo da delako obra egiten jarraitu gertaera horren ezagutza dagoen 
unetik aurrera eta, gainera, erantzukizun penalak, zibilak edo administratiboak eratorri ahalko 
dira.

6. Halaber, Udalak halako zerbait gertatu dela adierazteko ematen duen ebazpenean xedatu 
ahalko du interesduna behartua dagoela egoera juridikoa leheneratzera eskubidea aitortu 
edo baliatu edo jarduera hasi aurreko unera, eta ezinezkoa dela xede bereko beste prozedura 
bat hastea legeak zehaztutako epe batean; hori guztia, aplikatzekoak diren arau sektorialetan 
ezarritako moduan.

7. Aldez aurretiko komunikazioa eskatzen ez duten esku-hartzeen kasuan, nahitaez eskatu 
eta lortu beharko da dagokion hirigintza-lizentzia, aplikatu beharreko arauekin bat.

8. Esku-hartze horien araubideak ez ditu titularrak salbuesten indarrean dagoen araudi apli-
kagarrian xedatutako izaera fiskal, administratibo edo zibileko obligazioetatik. Ezin izango da al-
dez aurretiko komunikazioa aitzakia gisa erabili titularrek baimendutako esku-hartzeen ondorioz 
izan lezaketen erantzukizun zibil edo penaletik salbuesteko edo erantzukizun horiek murrizteko.

9. Oro har, komunikazioarekin batera egingo da indarrean dauden ordenantza fiskalen eta 
komunikatutako esku-hartzearen arabera legozkiokeen EIOZ-aren, tasen, prezio publikoen edota 
udal tributuen likidazioak.

3. artikulua. Obrak egikaritzeko baldintzak

1. Aldez aurretiko komunikazioan deskribatutako obra txikiak baino ezingo dira egin. Obren 
dimentsioa komunikazioan adierazitakoa izan behar da, nahitaez; izan ere, bertan adierazitako 
edozein neurri gainditzea hirigintza arloko arau-hauste gisa hartuko da. Obrak gauzatu bitartean 
egin nahi den edozein aldaketa ere Udalari komunikatu beharko zaio.

2. Obra txikiak sei hilabeteko epean egin beharko dira, komunikazioaren datatik aurrera 
zenbatuta; epe hori agortutakoan, iraungitzat joko dira, baina interesdunak obrak egikaritzeko 
luzapena edo geroratzea eskatu ahalko du epearen zenbaketa eteteko.

3. Betebeharra izango da lanak egiterakoan obren ondorioz bide publikoetan edota inguruko 
beste espazioetan sor litezkeen kalteak konpondu eta zonalde horiek garbi eta txukun uztea.

4. Komunikazio horrek ez du jabari publikoa okupatzeko baimenik ematen, ezta elementu 
lagungarriak instalatzeko baimenik ere. Horiek horrela, debekatua egongo da espazio publi-
koan aldamioak, eskailerak, makinak, erremintak, edukiontziak, tresnak edo instrumentuak 
ipintzea. Halaber, ezingo dira ipini oinezkoen joan etorriak eragotzi dezaketen objektuak edota 
eraikuntza-materialak baimen espezifikorik gabe.

5. Titularrak udal zerbitzuen eskura eduki beharko du aldez aurretiko komunikazio bideratua 
eta obretara sartzen utzi beharko die udal zerbitzuetako langileei, araudi aplikagarria betetzen 
ote den argitzeko ikuskapenak eta egiaztapenak egin ditzaten.

6. Obren egikaritzeari dagokionez, eraikuntzaren, azpiegituren eta laneko segurtasunaren 
nahiz osasunaren alorrean indarrean dauden xedapenak bete beharko dira.

7. Obratik eraikuntza- edota eraisketa-hondakinak sortzen badira, ekainaren 26ko 112/2012 
Dekretuan, eraikuntzako eta eraisketetako hondakinen sorkuntza eta kudeaketa arautzekoan 
xedatutakoa bete beharko da. Horiek horrela, obrak bukatutakoan beharrezko dokumentazioa 
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aurkeztu beharko da eraikuntzatik edo eraisketetatik sortutako hondakinak behar bezala kudeatu 
direla egiaztatzeko.

II. TITULUA. ALDEZ AURRETIKO KOMUNIKAZIOA ESKATZEN DUTEN OBRA TXIKIAK

4. artikulua. Aldez aurretiko komunikazioaren aplikazio-esparru orokorra

1. Aldez aurretiko komunikazioa eskatzen du obra txikien egikaritzeak. Obra txiki horien ez-
augarriak dira soiltasun teknikoa eta eraikuntza- nahiz ekonomia-munta txika; normalean, bide 
publikoan eraginik ez duten obra txikiak izaten dira, besteak beste, konponketak, dekorazioa, 
apainketa edota itxiturak, eta ez dute proiektu teknikorik edota obra-zuzendaritzarik eskatzen.

2. Obren bidez ezingo da inolaz ere aldatu eraikitako bolumena edo azalera, baimendutako 
erabilera, berregituraketa edo distribuzioa, eta ezingo dira esanguratsuki aldatu higiezinen 
elementu estrukturalak, arkitektonikoak edo komunak, ezta etxebizitza kopurua ere. Halaber, 
ezingo zaio eragin eraikuntzaren egiturari (zutabeak, hagak, estalkiak, etab.), erakinaren edo 
instalazioaren bizigarritasun- nahiz segurtasun-baldintzei. Oro har, barruan egiteko obrak eta 
munta gutxikoak izango dira: luzitzeak, lurzorua zolatzea, barne-emokatzeak, zabaltzak, barruko 
edo kanpoko arotzeria- eta zurgintza-elementuak aldatzea, fatxaden akaberak edo urbaniza-
zio-elementu puntualak (zoladura ordeztea, etab.) eta antzekoak.

3. Edonola ere, aldez aurretiko komunikazioaren araubidetik kanpo geratzen dira jarraian 
ageri diren obrak, eta, beraz, obra-lizentzia beharko da hauek egiteko:

— Oinarrizko hirigintza-parametroak aldatzea dakartenak: eraikigarritasuna, altuera, bolu-
mena, okupazioa eta erabilera.

— Antolamenduz kanpo dauden eraikinetan edo antolamendu xehakatua egiteke duten 
eremuetan egin beharrekoak.

— Eraikin edo elementu katalogatuetan egin beharrekoak.

— Bide publikoekin kontaktuan dauden estalki edo itxiturei eragiten dietenak.

— Aldamioak kokatzea edo bide publikoa okupatzea eskatzen dutenak.

— Langileen osasunari edota segurtasunari eragiten diotenak eta oinarrizko segurtasun- eta 
osasun-azterlana eskatzen dutenak.

— Eraikinaren inguratzaileari eragiten diotenak.

— Lurzoru ez-urbanizagarrian egikaritzen direnak eta lurzoru ez-urbanizagarrietan dauden 
eraikin edota instalazioei eragiten dietenak.

Zehazki, lizentzia eskuratzeko betekizuna aldez aurretiko komunikazioa aurkezteko beteki-
zunaz ordezten den obra txikiak jarraian ageri diren tipologietakoak izan daitezke, hurrengo 
artikuluetan azaltzen diren ezaugarri eta baldintzekin:

— Etxebizitzaren barruko obrak.

— Fatxada eta kanpoaldeetako obrak.

— Atarietako eta barruko elementuetako obrak.

— Beste zenbait obra txiki.

5. artikulua. Aldez aurretiko komunikazioa eskatzen duten etxebizitza barruko obrak

1. Etxebizitzetan atontze-lan txikiak egiteko, lizentzia eskuratzeko betekizuna ordezten da 
aldez aurretiko komunikazioa aurkezteko obligazioarekin. Egiturari eragiten ez dioten eraberritze 
partzialak izan behar dira, hau da, munta txikiko konponketak, berritzeak, aldaketak eta ordez-
teak, baina ezin dute distribuzioa aldatu, ezta gelen osasun- edota higiene-baldintzak ere:
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— Egiturazkoak ez diren barne-eraberritzerako lanak, sabai aizunak, paramentuen estalkiak, 
igeltsuak eta abarrak konpondu, berritu, aldatu edo ordeztea.

— Barne-eraberritzerako obrak eta iturgintza, argindar, saneamendu edo bestelako instala-
zioen ordezkapena (galdarak, gas-instalazioak, berogailuak, etab.).

— Barne-eraberritzerako obrak, esaterako, pintura, iztukatuak, alikatatuak, lauzatzeak eta 
gainerako estaldurak eraberritzea.

— Barneko zurgintza-lanak eraberritu edo ordeztea (ateak, armairuak, barneko eskaileretako 
mailen estaldurak, zoruak, tronadura ipintzea, etab.).

— Barneko eraberritze-lanak komun ontziak aldatzeko, sukaldeak edota komunak eraberritzea, 
bainuontzia dutxaz ordeztea, etab.

— Patioko leihoak aldatzeko obrak.

2. Ezingo zaie araubide hau aplikatu baldintza hauek betetzen dituzten obrei:

— Higiezinaren egitura edo fatxada aldatzea edo eraikineko elementu komunei eragitea.

— Zurezko egitura duten eraikinetan komunetako edota sukaldeetako zoladura aldatzea.

6. artikulua. Aldez aurretiko komunikazioa eskatzen duten obrak fatxada eta kanpoaldeetan

1. Lizentzia eskuratzeko betekizuna aldez aurretiko komunikazioa egiteko betekizunaz or-
deztu da kanpoaldean egin beharreko obretarako, baldin eta egiturazko elementuei eragiten 
ez badiete, ez badute fatxadaren aldaketa orokorrik ekartzen eta ez badute obra-zuzendaritzarik 
behar, besteak beste, kasu hauetan:

— Soinuzko irratidifusiorako, telebistarako, oinarrizko telefoniarako eta eraikinetarako kable 
bidezko bestelako zerbitzuetarako barneko kanalizazio eta azpiegitura txikiak.

— Kanpo aldera ematen duten ate- eta leiho-aldaketak, lehengo ezaugarri guztiak beren 
horretan mantenduz, baina inoiz ere ez balkoiak ixteko lanak.

2. Ezingo zaie araubide hau aplikatu uneko materialak, koloreak edota diseinua aldatzen 
dituzten obrei.

7. artikulua. Aldez aurretiko komunikazioa eskatzen duten obrak atarietan eta barneko ele-
mentu komunetan

1. Lizentzia eskuratzeko betekizuna aldez aurretiko komunikazioa aurkezteko betekizunaz or-
dezten da higiezin baten elementu komunetan egin beharreko kontserbazio- eta mantentze-obre-
tarako, egiturari eragiten ez dioten eraberritze partzialetarako eta obrazuzendaritzarik eskatzen 
ez duten obretarako, besteak beste:

— Terrazetako, barne-patioetako zoruak, eskailerak, aparkalekuko ateak eta abarrak 
kontserbatu edota mantentzeko obrak (zoladurak eta inpermeabilizazioak, etab.).

— Atariak eta eraikinetako komunikazio-nukleoak konpondu edota berritzeko lanak (zola-
durak, sabaiak, hormak, igeltsuak, xaflaztatzeak, barneko zurgintza elementuak eta gainerako 
estaldurak).

— Oro har, eraikinetako argindarraren, iturgintzaren, berogailuen, gasaren, saneamenduaren 
eta bestelakoen instalazioak konpondu edo berritzeko obrak.

— Itoginen, hausturen eta abarren ondorioz egin beharreko kontserbazio- eta mantentze 
-obrak argindar-, saneamendu-, hornidura-sare pribatuetan eta antzekoetan.

— Hormak, sabaiak, sabai aizunak edota zoruak entokatu, iztukatu eta pintatzea.
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2. Ezingo zaie araubide hau aplikatu baldintza hauek betetzen dituzten obrei:

— Atariko edo beste elementu komunetako sarbidea edo sestrak aldatzea.

— Zoruak ordezteko edota terrazak nahiz barne patioak iragazgaizteko obrak.

8. artikulua. Aldez aurretiko komunikazioa eskatzen duten beste obra txikiak

1. Lizentzia eskuratzeko betekizuna aldez aurretiko komunikazioa aurkezteko betekizunaz 
ordezten da obra txiki hauetarako:

— Erabilera publikorik gabeko partzela pribatuen barruan espazio libreak atontzea, esate-
rako, lorategiak egitea, zolatzea eta zintarriak ipintzea. Halaber, jabari pribatuko espazio libreak 
erabili edo kontserbatzeko beharrezkoak diren instalazioak, kanpo utzita eremu edo elementu 
babestuetan sartutako partzeletan egin beharrekoak, eta, betiere, obrek ez badiete eragiten 
erabilera, zerbitzu edo instalazio publikoei.

— Orubeak garbitu, sasiz soildu edo berdintzeko lanak, kanpo utzita eremu edo elementu ba-
bestuetan egin beharrekoak, eta, betiere, lanek ez badiete inolaz ere eragiten erabilera, zerbitzu 
edo instalazio publikoei eta, ez baldin bada lurzoruaren maila naturala aldatzen eta ez bada 
zuhaitzik mozten.

— Erabilera publikorik gabeko espaloi pribatuetan igarobideak edo arekak konpontzea ibil-
gailuen joan-etorriak errazteko.

III. TITULUA. ALDEZ AURRETIKO KOMUNIKAZIOA ESKATZEN 
DUTEN OBRA TXIKIETARAKO PROZEDURA

9. artikulua. Aldez aurretiko komunikazioa egitea eta aurkeztu beharreko dokumentazioa

1. Aldez aurretiko komunikazioa eskatzen duten obrak egikaritzeko, interesdunek obra-ha-
sieraren berri emateko komunikazioa aurkeztu beharko dute obrak egikaritzen hasi aurretik, 
dokumentazio honekin batera:

— Obra txikien komunikaziorako inprimaki-eredu normalizatua, behar bezala beteta. Inpri-
makia eskuragarri dago Laudio Udalaren Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan eta udal webgu-
nean (www.laudio.eus).

— Beste pertsona fisiko edo juridiko baten izenean jardutean, ordezkaritza egiaztatzeko 
agiria.

— Egin nahi den esku-hartzearen memoria edo azalpena.

— Partiden arabera xehakatutako aurrekontua (materialak eta langileak barne).

— Obra egikaritzen hasi aurretiko egoera jasotzen duen koloredun argazkia (etxebizitzen 
barruan egingo diren obren kasuan, argazkiaren ordez, plano edo krokis bat aurkeztuko da obra 
zer espaziotan bideratuko diren adierazteko).

— Etxebizitza kolektiboen fatxadetan edota elementu komunetan egingo diren obren ka-
suan, jabekideen erkidegoaren baimena.

— Hala dagokionean, aginduzko baimen eta txosten sektorialak, eta, horiekin batera, jardue-
rari ekiteko behar diren baimen eta txosten guztiak eskuratu izanaren esanbidezko adierazpena.

2. Laudio Udalak aurkeztutako dokumentazioa aztertu ostean, egoera hauek jazo daitezke:

— Dokumentazioa faltan izatea edo aurkeztutakoa okerra izatea: falta den edo okerra den 
dokumentazioaren berri emango zaio eskatzaileari, prozesua berriz hasteko.

— Egin beharreko esku-hartzea ez egotea aldez aurretiko komunikazioaren araubidean. 
Hala bada, kasuan kasuko lizentzietarako ezarri diren arauetan xedatutakoa bete behar duela 
adieraziko zaio interesdunari.

http://www.laudio.eus
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— Dokumentazio egokia aurkeztea: kasu horretan, aurkeztutako dokumentazioa erregistratu 
egingo da.

3. Dokumentazio osoa erregistratzeak eta interesdunari “Oniritzia” zigilua daraman kopia bat 
emateak esan nahi du Udalak jaso eta ikusitzat jo duela dokumentazioa, eta, beraz, interesdunak 
komunikatutako obrak egikaritzen hasteko ahalmena izango du.

IV. TITULUA. KOMUNIKATUTAKO ESKU-HARTZEEN KONTROLA ETA IKUSKAPENA

10. artikulua. Udal kontrol eta ikuskapenen araubidea

1. Udal zerbitzu teknikoek indarrean dauden legeetan aitortzen zaizkien ikuskapen-eginkizu-
nak bideratuko dituzte hirigintzaren arloko arau eta legeak betetzen direla egiaztatzeko, ekai-
naren 30eko 2/2006 Legearen, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoaren 217. eta 218. artikuluetan 
ematen zaizkien gaitasunak erabilita.

2. Interesdunak Udalarentzat eskuragarri eduki beharko du aldez aurretiko komunikazioaren 
eta dokumentazio osagarriaren kopia bat, eta udal zerbitzuetako langileei sartzen utzi beharko 
die egokitzat jotzen dituzten ikuskatze- edota egiaztatzelanak egin ditzaten.

3. Ikuskapena egiten duten langileek autoritatearen agente izaera edukiko dute ikuskapen-
lanetan ari diren bitartean, eta, beraz, euren burua identifikatu ostean, obrak egikaritzen diren 
instalazioetan sartu ahalko dira, hala badagokio, baita lehenik abisua eman gabe ere.

4. Hirigintza-ikuskapenerako lanei trabak ipintzea horretarako oinarririk izan gabe, ikus-
kapen-ahalaren erabileraren eragozte-ekintza gisa joko da eta, beraz, hirigintzaren arloko 
arauhaustetzat hartu ahalko da.

5. Egiaztapen-bisitak egiten badira obretara, horren akta egingo da.

6. Egiaztatze-lanen ondorioz ikusten bada interesdunari obrak egikaritzeko gaitasuna eman 
zion dokumentazioan jasotako daturen bat faltsua dela, obra ez dela behar bezala egikaritzen 
ari edo obraren inguruko antzeko zirkunstantziaren bat, Udalak antzemandako akatsen arabera 
behar diren neurriak hartuko ditu, aplikatu beharreko hirigintza-arauekin bat.

7. Kontrol- eta ikuskapen-lanetatik eratorrita, interesdunak aurkeztutako obra ez badator bat 
merkatuko balio arruntekin (epigrafe batean edo gehiagotan), Udalak dokumentazioa eskatu 
ahal izango du beharrezkoak diren egiaztapenak egiteko (fakturak eta froga-balioa duten beste-
lako dokumentuak), eta aurkeztutako dokumentazioa egokitzea eta EIOZ, tasak, prezio publikoak 
eta/edo udal-zergak likidatzea eskatuko du, indarrean dauden zerga-ordenantzak aplikatuz.

11. artikulua. Arau-hausteak eta zehapenak

Hirigintzaren alorrean indarrean dagoen legedia aplikatuko da aldez aurretiko komunikazio 
baten bidez Udalari jakinarazi zaizkion obra txikien ondoriozko litezkeen arau-hausteei dago-
kien guztian, baita arau-hausteen kalifikazioari eta ezarri daitezkeen zehapenei dagokienez ere.

AZKEN XEDAPENA

Bakarra.

1. Ordenantza hau indarrean sartuko da haren testu osoa ALHAOn argitaratu ostean, apiri-
laren 2ko 7/1985 Legearen, Toki Araubidearen Oinarriak arautzekoaren 65.2 artikuluan jasotako 
hamabost eguneko epea igarotakoan, eta indarrean jarraituko du ordenantza aldatzea edo 
indargabetzea erabakitzen ez den bitartean.

XEDAPENA IRAGANKORRA

Bakarra.

Udal ordenantza hau indarrean sartu aurretik hasitako baimen-prozedurak eskaera aurkeztu 
zenean indarrean zegoen araudiari jarraikiz izapidetuko dira.
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Aurreko idatzi-zatian xedatutakoa gorabehera, interesdunek eskaerak atzera bota ahalko 
dituzte ebazpena jaso aurretik, ordenantza berria aplika dakion.

Laudio, 2020ko urriaren 13a

Alkate-udalburua
ANDER AÑIBARRO MAESTRE
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