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Jauna/ 
Andrea: NANa/IFZ: 

Helbidea: 

Udalerria: PK: Herrialdea: 

Sakelakoa: Tel: 

Bere izenean: 

Besteren ordeztari gisa: 

ESKATZAILEEN ETA LIZENTZIEN TITULARREN DATUAK 

ESKAERAREN XEDE DEN HIGIEZINAREN DATUAK 

Kokapena: 

OBRA-LIZENTZIAREN ESKAERA 

Egin beharreko obren eta instalazioen tipologia eta deskribapena (Adierazi egin beharreko lanak zein motatakoak diren –erantsiriko 
orria‐ eta deskribatu: eraikin‐eraikuntza, egoitza, industriala, merkataritzakoa, etab; egokitzapena, hedapena, eraberritzea, etab 

Poligonoa: Lursaila: Azpieremua: Hiri‐unitatea: 

E‐posta: 

Jauna/  
Andrea: NANa/IFZ 

Helbidea: 

Udalerria: PK: Herrialdea: 

Sakelakoa: Tel: E‐posta: 

P3121600E 
C/ Mayor 31Bis  - 31400 

Sangüesa - Navarra 
Tfno: 948870005 

Web: www.sanguesa.es 
E-mail: sanguesa@sanguesa.es 

Aurrekontua (BEZik gabe): 
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Erabileraren arduraduna: Zangozako Udala. Helburua: lizentzia emateko kudeaketa eta kontrola ahalbidetzea, tasak kobratzea. Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak,  
baita informazio gehigarrian azalduta dauden beste batzuk ere. Informazio gehigarria gure bulegoetan eta Udalaren webguneko pribatutasun-daiteke. Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan  
jarri nahi izanez gero, idatzi helbide honetara: dpd@sanguesa.es   
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__________________________________________________________________________________________  Obra-lizentzia. 2/5 
* GARRANTZITSUA: beharrezko dokumentazioan zerbait falta baldin bada, 15 egun balioduneko epea izango duzu aurkezteko. Epe hori falta den  
dokumentazioa aurkeztu gabe igaroz gero, izapidean atzera egin duzula ulertu eta Espedientea amaitutzat joko da.   

OBRA-LIZENTZIAREN ESKAERAKO DOKUMENTAZIO ESPEZIFIKOA 
(egin beharreko obra-motaren arabera eta inprimaki honetako Jarraibideetan adierazitakoarekin bat etorrita)  
 

Lizentzia‐eskaeraren xede diren obren deskribapen‐memoria 

Aurrekontu banakatua 

Egungo egoeraren planoak (oinplanoa, sekzioa eta altxaera)  

Eraberritze‐planoak (oinplanoa, sekzioa eta altxaera) 

Teknikari‐kontratazioaren egiaztagiri 

Proiektu tekniko ikus‐onetsia 

Errotuluak eta eguzki‐oihalak, urbanizazio‐eraberritze txikiak eta bestelako obra txikiak baldin 
badaude: diseinua, neurria eta kokapen‐xehetasuna, argazkiz edo/eta krokisez lagunduta. 

Fatxadan baoak irekitzeko eredua onartzen duen ebazpenaren fotokopia 

Gas‐instalazioetarako, Gas Navarra, S.A.‐k zigilatutako dokumentazioa, instalazioen eraginpeko fatxada
‐paramentuen argazkiak, azalpen‐memoria eta planteatutako irtenbidearen krokisa.DOCUMENTACIÓN  
ESPECÍFICA DE LA SOLICITUD DE LICENCIA DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO 

Eskuratu nahi den okupazioaren kokapen‐planoa 

Segurtasun‐arloari dagokionez obra koordinatuko duen edo jabari publikoko lursailetan instalatu 
beharreko elementuen instalazioa eta funtzionamendua bere gain hartuko dituen pertsonaren  
izendapenaren eta kontratazioaren egiaztagiria 

JABARI PUBLIKOA OKUPATUKO BADA, dokumentazio hau ere aurkeztu beharko da: 

1.Aldamioak, karga‐jasogailuak eta lizentzia eskuratzeko segurtasun‐ eta osasun‐proiektuan aurreikusitako gainerako elementuak:  
     ‐ Obra‐zuzendariaren edo segurtasun‐ eta osasun‐koordinatzailearen izendapena 
2.Aldamioak, karga‐jasogailuak eta teknikari eskudunak instalazioari eta funtzionamenduari dagokienez bere gain hartu beharreko gainerako 
   elementuak edo teknikariak zuzendu beharreko obrei atxikitako hesiak: 
     ‐ Kokapen‐planoa, eskuratu nahi den okupazioa adierazita 
     ‐ Jabari publikoan ezarri beharreko instalazioen ezarpena eta funtzionamendua bere gain hartuko dituen edo, hala badagokio, obrak  
   zuzenduko dituen teknikariaren kontratazioaren egiaztagiria 
3.Teknikariaren esku‐hartzerik behar ez duten hesiak, obra txikiei atxikiak: 

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

HONAKO HAUEN ORDEZKARI GISA ARITUZ GERO AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA: 

Pertsona Fisikoa:  
 - Ordezkatuaren NANaren fotokopia 

Pertsona Juridikoa: 
- Ordezkapenaren egiaztagiria 
- Identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia 

 
Lizentzia‐eskatzailea lizentziaren onuraduna izango da, ondorio guztietarako, eta lizentziatik eratorritako betebehar guztiak, bai  
hirigintza‐arlokoak bai zerga‐arlokoak, bete beharko ditu. 

HORNIDURA- ETA SANEAMENDU-SAREETARA LOTZEKO ESKAERAKO DOKUMENTAZIO ESPEZIFIKOA 

Obra‐hargunerako ur‐zenbagailuaren instalazioa 

Eraikin berria sarrera orokorrera konektatzeko hornidura‐ eta saneamendu‐sareak 

Hargune‐ eta hornidura‐
sekzioa: 

_______________   hazbete 

 Bai      Ez 

  Bai      Ez 

P3121600E 
C/ Mayor 31Bis  - 31400 

Sangüesa - Navarra 
Tfno: 948870005 

Web: www.sanguesa.es 
E-mail: sanguesa@sanguesa.es 

                    JABARI PUBLIKOA OKUPATZEKO LIZENTZIAREN ESKAERAKO DOKUMENTAZIO ESPEZIFIKOA 

mailto:sanguesa@sanguesa.es
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 izapidean atzera egin duzula ulertu eta Espedientea amaitutzat joko da.  

  
 

Eskatzailea, zeinaren datu pertsonalak arestian adierazi diren, HONAKO HONEN JAKINAREN GAINEAN DAGO: 

1. Eskatutako lizentziak eskuratzeko beharrezko dokumentazioa, eskabide honetako jarraibideetan jasoa, 
aurkezten ez badut, 15 eguneko epea izango dut aurkezteko; hala egin ezean, lizentzia‐eskaeran atzera  
egin dudala ulertuko da. 

2. Lizentzien eskatzailea naizen aldetik, obren onuraduna izango naiz, eta hirigintza‐ zein zerga‐arloko  
betebehar guztiak nahitaez bete beharko ditut. 

3. Obrak eta jabari publikoaren okupazioa Udalak baimendutakoan has daitezke, ez aurretik; horrez gain, 
jabari publikoan aldamioak, hesiak eta gainerako elementu osagarriak jarri baino lehen, Udaltzaingoari  
jakinarazi behar diot. 

4. Aldamioak, karga‐jasogailuak, hesiak eta obrarako gainerako elementuak instalatu ondoren, teknikari 
eskudunak behar bezala instalatu direla aditzera emateko idatziriko ziurtagiria aurkeztuko dut. 
Obrak Segurtasun‐ eta Osasun‐proiektua badu, laneko segurtasun eta osasunaren arloko Koordinatzaileak 
sinatuko du. 
 
5.Obrak eta jabari publikoaren okupazioa amaitutakoan, Udalari agiri hauek aurkeztu beharko dizkiot: 
 

‐ Obra‐amaierako ziurtagiria, teknikari eskudunak sinatua 
‐ Obra‐zuzendariak obren behin betiko kostua deskribatzeko idatziriko Ziurtagiria, aldaketak, 
  hedapenak 
  eta ezustekoak barne.  
‐ Okupatutako denborari eta azalerei buruzko zinpeko adierazpena (obra txikietarako eta 
 teknikariaren esku‐hartzerik behar ez duten hesien kasuan baino ez) 
 

Horregatik guztiagatik, lizentzia hauek eman dakizkion ESKATU NAHI DU: 

Zangozan,  ________________________ (e)(a)n.  

(sinadura) 

Lizentzia eta EIOZ ordaintzeko modua, eskuratuz gero: 

Udalak jasota duen kontuan helbideratuta 

Kontu honetan helbideratuta: 

Obrak 

Bide Publikoaren  

mailto:sanguesa@sanguesa.es
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ARRAIBIDEAK 

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA, LIZENTZIA-ESKAERAREN XEDE 
DEN OBRA-MOTAREN arabera (I) 

1.Etxebizitzetako obrak 
1.1 Eraikuntza berriko etxebizitzetako obrak edo egiturazko elementuei eragiten dieten birgaikuntza‐obrak 
‐ Proiektuaren 3 ale 
1.2 Etxebizitza barruko obrak (igeltserotza‐ eta trenkada‐lanak): 
‐ Lanen deskribapen‐memoria 
‐ Egungo egoeraren eta eraberritutakoaren planoak 
‐ Partiden arabera banakaturiko aurrekontua, materialak eta eskulana barne 
‐ Obrak zuzentzeko teknikari eskuduna kontratatu izanaren egiaztagiria, obrak Alde Zaharreko etxebizitzetan egiten direnean eta  
  trenkada‐eraispenak edo sukaldeei, bainugelei edo komunei eragiten dieten banaketa‐aldaketak egin behar direnean 
1.3 Etxebizitza barruko obrak (azpiegitura edo instalazioen ezarpen berria): 
‐ Lanen deskribapen‐memoria 
‐ Ezarri beharreko instalazioak erakusten dituen etxebizitza‐planoa 
‐ Partiden arabera banakaturiko aurrekontua, materialak eta eskulana barne 
2.Lokaletako obrak 
2.1 Instalazio berriko lokalak (Jarduera Sailkatua behar ez dutenak) 
‐ Proiektuaren 3 ale 
2.2 Fatxadak eraberritzeko obrak 
‐ Lanen deskribapen‐memoria 
‐ Egungo egoeraren eta eraberritutakoaren planoak 
‐ Fatxadaren egungo egoeraren argazkiak 
‐ Partiden arabera banakaturiko aurrekontua, materialak eta eskulana barne 
2.3 Estaldurak eraberritzeko, konpontzeko, berritzeko edo aldatzeko obrak 
‐ Lanen deskribapen‐memoria 
‐ Egungo egoeraren eta eraberritutakoaren planoak 
‐ Partiden arabera banakaturiko aurrekontua, materialak eta eskulana barne 
2.4 Instalazio edo azpiegiturak konpontzeko, berritzeko, aldatzeko edo ezartzeko obrak 
‐ Lanen deskribapen‐memoria 
‐ Egungo egoeraren eta eraberritutakoaren planoak 
‐ Partiden arabera banakaturiko aurrekontua, materialak eta eskulana barne 
3.Fatxadetako eta estalkietako obrak 
3.1 Balkoiak ixteko obrak 
‐ Lanen deskribapen‐memoria 
‐ Udalak balkoia ixteko modeloa onartu izanaren egiaztagiria edo onartu zen dataren erreferentzia 
‐ Partiden arabera banakaturiko aurrekontua, materialak eta eskulana barne 
3.2 Eguzki‐oihalak eta errotuluak jartzeko obrak 
‐ Lanen deskribapen‐memoria 
‐ Beren diseinua zehaztuko duen dokumentazioa (planoak, argazkiak) 
‐ Beren kokapena zehaztuko duen fatxada‐argazkia edo/eta ‐krokisa 
‐ Partiden arabera banakaturiko aurrekontua, materialak eta eskulana barne 
3.3 Behe‐solairuko fatxadan baoak irekitzeko obrak 
‐ Lanen deskribapen‐memoria 
‐ Egungo egoeraren eta eraberritutakoaren planoak 
‐ Partiden arabera banakaturiko aurrekontua, materialak eta eskulana barne 
3.4 Fatxadetako eta estalkietako obrak (oro har): 
‐ Lanen deskribapen‐memoria 
‐ Egungo egoeraren eta eraberritutakoaren planoak 
‐ Fatxadaren argazkiak 
‐ Obrek fatxada edo estalki osoaren diseinuari eusten diotela frogatzeko egiaztagiri grafikoa edo/eta idatzia 
‐ Partiden arabera banakaturiko aurrekontua, materialak eta eskulana barne 
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4.Eraikinetako instalazio edo azpiegitura komunetako obrak 
 
4.1 Egungo instalazioen trazadura aldatuko duten obrak edo instalazio berriak ezartzekoak: 
‐ Lanen deskribapen‐memoria 
‐ Egungo egoeraren eta eraberritutakoaren planoak 
‐ Partiden arabera banakaturiko aurrekontua, materialak eta eskulana barne 
4.2 Fatxadei eragiten dieten obrak 
‐ Lanen deskribapen‐memoria 
‐ Obren eraginpeko fatxaden argazkiak eta planteaturiko irtenbidearen krokisa 
‐ Eragiten dion guztian Eraikuntzako Ordenantza Orokorra betetzen dela egiaztatzeko azterketa tekniko ikus‐onetsia 
‐ Partiden arabera banakaturiko aurrekontua, materialak eta eskulana barne 
4.3 Gas‐instalazioak: 
‐ Lanen deskribapen‐memoria 
‐ Instalazioa deskribatzeko eta eragiten dion guztian Eraikuntzako Ordenantza Orokorra betetzen dela egiaztatzeko azterketa teknikoa, dagoki
on Elkargo Profesionalak ikus‐onetsia eta enpresa hornitzaileak zigilatua   
‐ Partiden arabera banakaturiko aurrekontua, materialak eta eskulana barne 
 
5.Proiektua idatzi aurretik putzuak irekitzeko edo eraispen zehatzak egiteko obrak 
 
‐ Lanen deskribapen‐memoria 
‐ Proiektua idazteko teknikari eskudunak putzuak ireki edo eraispenak egin beharra azaltzeko idatziriko txosten ikus‐onetsia 
‐ Partiden arabera banakaturiko aurrekontua, materialak eta eskulana barne 
 

Dokumentazio hau gutxienekoa da. Zangozako Udalak agiri gehiago eskatu ahal izango ditu, teknikari eskudunak izenpetutako obra‐proiektu  
ikus‐onetsia barne, hala badagokio, lizentzia‐eskaeraren xede diren obrak behar bezala eta osorik zehazteko edo araudira egokitzen direla  
bermatzeko beharrezkoa.  
 
Obrek egiturazko elementu txikiei eraginez gero (hala nola teilatu‐hegalak, balkoietako lauzak, estalki‐uhalak edo antzekoak), edo  
katalogatutako eraikinetako intereseko elementuei, obrak zuzentzeko teknikari eskuduna kontratatu izanaren egiaztagiria aurkeztuko da. 
 
Proiektu Teknikoa behar duten obretarako Udal‐lizentzia eman ondoren, hala badagokio, interesdunek lizentzia horren bereizgarria obran  
bertan ikusgai izan beharko dute. 
 
Espediente honi, besteak beste, oro har obra‐lizentziak emateagatiko Tasak eta hirigintzako beste jarduketa batzuk arautzen dituen Udal  
Ordenantza Fiskala aplikatuko zaio. 
 

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA, LIZENTZIA-ESKAERAREN XEDE 
DEN OBRA-MOTAREN arabera (II)  
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