
OBRA BAIMEN ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHAR DIREN AGIRIAK

OBRA NAGUSIAK
Eraikinen oinarrizko egiturekin zerikusia duten eraikidura berriko edo berriztapeneko obrak dira.

Aurkeztu behar diren agiriak:
- Proiektu osoa, hiruna ale, hartarako gai den teknikariak moldatua eta dagokion Elkargo Profesionalak ontzat 
emana.

OBRA TXIKIAK

Eraikinen egiturarekin zerikusirik ez duten berriztapeneko edo egokipeneko obra dira. Hiru mota bereizten dira:

1.mota: Kanpoko itxuraren aldaketa suposatzen duten obrak.
2.mota: Eraikinen barruko banaketa aldatzen duten obrak.
3.mota: Bestelakoak (etxe aurrealdeen hornitze obrak, estaldurak (teilatuak), barruko konponketak.)

Aurkeztu behar diren agiriak:

Hiru mota horietako edozeinetan:
- Obraren kokapen planoa, kale eta zenbakiaren bidez ondo mugaturik ez baldin badago behintzat. Planoa 
Udaletxean eskuratuko da.
- Obren deskribapen zehatza. Erabiliko diren materialak eta euren koloreak, etxe aurrealdearentzat behintzat badira
- Aurrekontua.
Agiri hauek era honetan osatuko dira:

1.moeta:
- Etxe aurrealdearen planoak eta argazkiak (18x24) oraingo egoeran eta berriztutakoan, gutxienez 1:100 

eskala erabiliz.
- Xehetasun planoa, beharrezkoa bada.
- Jabekide guztien idatzitako baimena. Etxe aurrealde guztia eraberritzen ez baldin bada, hura gehienez 

urtebeteko epean egingo denaren konpromiso idatzia.

2.moeta:
- Oraingo egoeraren planoa, gutxienez 1:100 eskala erabiliz.
- Berriztapenaren planoa. Bertan obra burutu ondoren eraikina zein eratan geldituko den ikusiko da.
- Xehetasun planoa beharrezkoa baldin bada.

IHARDUERA GOGAIKARRI, OSASUNGAITZ, KALTEGARRI EDO ARRISKUTSUAK (IGOKA)

Egokipen edo berriztapeneko obra horietakoren bat IGOKA deituriko Iharduera Arautegian sartzen baldin bada (hala 
nola, tabernak, elkarteak, drogeriak, lantegiak, fabrikak, propano gordelekuak, etab.) hiruna aleko proiektua aurkeztu 
beharko da, hartarako gai den teknikariak moldatua eta dagokion Elkargo Profesionalak ontzat emana.



Antzuolako Udala BAIMEN ESKAERA
AGIRIAREN ZK.

SARRERA DATA

ESKATZAILEAREN XEHETASUNAK 

IZEN DEITURAK

HELBIDEA

E.N.A. ZK. TELEFONOA

ESKABIDEAREN HELBURUA 

OBRA KOKALEKUA

OBRAK EGINGO DITUEN 
ENPRESAREN IZENA ETA 

HELBIDEA
OBREN ZEHAZTASUNA AURREKONTUA

BALDINTZA BEREZIAK

AURKEZTUTAKO AGIRIAK

HESI, GAIKI PILAKETA, 
OLTZA, ZABORGAILU ETA 
ABARRETARAKO, HIRIKO 
LURRA ERABILI BEHAR DU

BAI EZ 

IZENPENTZEN DUENAK: 
Eskabide honetan agertzen diren 
xehetasun guzti-guztiak benetakoak direla 
DIO
                                              eta 
Zerbitzuetako Araudien, Hirigintzari 
buruzko legedian eta bestelako erabaki 
orokor eta berezietan ezarritako baldintza 
eta prozeduraren arabera, gorago 
aipaturiko eginkizunerako baimena 
ESKATZEN DU



Antzuolan, 2.......(e)ko .....................ren ................(e)an.

ANTZUOLAKO UDALEKO ALKATE JAUNA


