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OBRA TXIKIRAKO ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 

 

Jauna/andrea (NANa:                                                                 ), bere izenean edo                  

jaunaren/andrearen (NANa/IFZ:                                       ),  ordezkari gisa, jakinarazpe

netarako helbidea                                                                          , telefono-zenbakia 

                                eta obra honekin loturiko jakinarazpenetarako posta elektronikoa                           

                                izanik, 

 

 

HONAKO HAU ADITZERA EMATERA DATOR, bere erantzukizunpean: 

 

LEHENA.- Sustatzailea den aldetik,                                           datzan obra txikia egin 

nahi duela, Lurralde Antolamendu eta Hirigintzako Foru Legearen Testu Bategina onart

zen duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 192. eta 195. artikul

uetan xedatutakoaren eta datu hauen arabera: 

·Jarduketaren deskribapen xehatua: 

 

 

 

·Obren eraginpeko azalera:                       m2. 

·Gauzatze materialerako aurrekontua:                             €. 

·Kokapena: 

•Katastro-erreferentzia:            poligonoa,           lursaila 

·Obra gauzatzeko epera (gehienez                      ), erantzukizunpeko adierazpen hau 

aurkezten den unetik aurrera. 

·Kontratista: 

·Hondakinik sortuko al da?            BAI        EZ 

·Bide publikoa erabiliko al da?           BAI         EZ 
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Bide publikoa okupatu behar bada, eskaera obrak hasi baino lehen egin beharko 
da, zein azalera eta zenbat denboraz okupatuko den adierazita.   
 
·Aldamiorik paratuko al da?   BAI               EZ 
 
Aldamioak ezarri behar badira, obrak hasi baino lehen teknikari eskudun batek  
sinatutako ziurtagiria aurkeztu beharko da, zein aldamio-mota paratuko den eta 
zer-nolako ezaugarriak dituen adierazita, bai eta araudiarekin bat datorrela ere.  
  
BIGARRENA.- Ezagutzen eta betetzen dituela aplikatzekoa den hirigintza- eta  
sektore-araudian ezarritako baldintzak eta betebeharrak ―eta, zehazki, uztailaren  
26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretua, Lurralde Antolamendu eta Hirigintzako Foru  
Legearen Testu Bategina onartzen duena; Zangozako hirigintza-plangintza; Eraikuntzako 
Kode Teknikoa; etab.―, egin nahi duen obra txikia gauzatzeari dagokionez, asmo hori  
egiaztatzeko dokumentazioa edukitzea barne. 
 
HIRUGARRENA.- Lanak teknikari eskudun baten zuzendaritzapean egingo direla, 
laneko arriskuen prebentzioaren eta eraikuntza-obretako segurtasun eta  
osasunaren alorretako arauen aplikazioa aintzat harturik.  
 
LAUGARRENA.- Erantzukizunpeko adierazpen honekin batera, honako dokumen
tazio hau dakarrela, Lurralde Antolamendu eta Hirigintzako Foru Legearen Testu 
Bategina onartzen duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 
195. artikuluan ezarritakoaren arabera: 
 
1.Proiektu teknikoa/Memoria teknikoa, jardueraren deskribapen grafikoa eta  
idatzia jasotzen duena, bai eta haren kokapen fisikoa ere.   
 
2.Higiezinaren kokapenaren argazki xehatuak (haren kokapenaren ikuspegi  
guztiak jasota). 
 
3.Obraren aurrekontu zehatza, obraren eraikitzaileak sinatua. 
 
4.Obra txikia egiteko nahitaezko baimenak, kasu bakoitzean aplikatzekoa den  
sektore-araudian ezarritakoak. 
 
BOSGARRENA.- Idazki honetan aditzera emandako datuak eta adierazpenak egia
zkoak direla, eta adierazpen-egilea jakitun dela: 
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- Erantzukizunpeko adierazpen honetan jasotako edo harekin batera aurkeztutako edo 
zein datu, adierazpen edo dokumentutan funtsezko zehaztasunik eza, faltsutasuna edo 
omisioa izanez gero, edo aplikatzekoa den araudian ezarritako betekizunak urratuz  
gero, eskaeraren xede den hirigintza-jarduera ezin izango dela hasi, aipatu egitateen be
rri izaten den unetik aurrera, legozkiokeen erantzukizun penal, zibil edo  
administratiboak alde batera utzi gabe. 
 
- Erantzukizunpeko adierazpen honek ez duela inola ere hirigintza-legeriaren edo -plan
gintzaren aurkako eskumenik emango. 
 
- Hirigintza-legeriaren edo -plangintzaren aurkako erantzukizunpeko adierazpenak era
bat deusezak izango direla, baldin eta ez badituzte eraginkorrak izateko funtsezko bete
kizunak betetzen. 
 
- Erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu gabe egiten diren jarduketak, adierazpena  
¡nahitaezkoa denean, lizentziarik gabeko jarduketatzat joko direla ondorio guztietarak, 
eta lizentziarik gabeko obrei eta erabilerei aplikatzen zaien legezkotasuna babesteko  
eta zehatzeko araubide bera aplikatuko zaiela. 
SEIGARRENA.- Lanak amaitutakoan, obra-amaierako dokumentazioa aurkeztuko  
duela, argazkiekin eta egindako obraren deskribapen laburrarekin batera, bai eta  
lanen benetako kostua egiaztatzeko fakturekin ere. 
 

Zangozan, 20     (e)ko                ren     (e)(a)n  

Adierazpen-egilea, 

  

 

 

 

Udal-arkitektoak O.E.  

 

 

Zangozan, 20     (e)ko             ren     (e)(a)n     

 

ZANGOZAKO UDALEKO ALKATE jauna/andrea 

 

 

 

 

 

 
 

 
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- 
politikan eskura daiteke. Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jarri nahi izanez gero, idatzi helbide honetara: dpd@sanguesa.es  
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