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UDAL JARDUERAK ETA ESKU HARTZEA ARAUTZEN DITUEN 

ORDENANTZAREN ALDAKETA 

 

ZIOEN AZALPENA  

Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2006ko abenduaren 12an eman zuten 
2006/123/CE Zerbitzuen Zuzentaraua, barne-merkatuko zerbitzuei buruzkoa (Zerbitzu 
Zuzentaraua). Aipatu zuzentarauak zerbitzu-emaileen kokatzeko askatasunaren erabilera eta 
zerbitzuen zirkulazio askea erraztea du xede, eta zerbitzu horien kalitate maila egokiari 
eustea. Haren helburua, zerbitzuak eskaintzeko bidegabeko eta neurrigabeko trabak 
ezabatzea da.  

Herri administrazio guztiek euren arautegia egokitu behar dute Zerbitzu Zuzentarau 
horretara. 

Apirilaren 2ko Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen 7/85 Legearen 94 artikuluak 
ezartzen du Toki Erakundeek herritarren jardueran esku hartzeko ahalmena dutela, besteak 
beste, aurretiazko lizentziaren eta prebentziozko kontrol-ekintzen bidez, hala nola 
aurretiazko jakinarazpena edo erantzukizunpeko adierazpena ezarriz, azaroaren 26ko 30/92 
Administrazioaren Jardunbideari eta Administrazio Prozedurari Buruzko Legearen 71 bis 
artikuluak ezartzen duenarekin ados. 

Ildo honetan, Leioako udalean gai honi buruzko araudirik garatu ez zenez, Leioako Udalak 
Ordenantza bat egin zuen prozedura mota honi berariazko erregulazioa emateko, zerbitzu-
emaileei jardueretarako sarbide askean segurtasun juridikoa bermatzeko helburuarekin. 

Azaroaren 23ko 17/2009 Zerbitzu Jardueretan Askatasunez Sartzeko eta horietan Jarduteari 
Buruzko Legeak eta abenduaren 22ko 25/2009 Legeak, hainbat lege aldatzen dituenak haien 
egokitzapenerako aipatutako Zerbitzu Jardueretan Askatasunez Sartzeko eta horietan 
Jarduteari Buruzko Legearen arabera, Zerbitzu Zuzentarauaren transposizioa egiten dute 
estatuko zuzenbidera. 

Maila autonomikoan, transposizioa apirilaren 23ko 7/2012 Legearen bidez egiten da, hainbat 
lege aldatzen dituena Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren barne-merkatuko 
zerbitzuei buruzko 2006/123/CE Zuzentaraura egoki daitezen. 

Xedea da jardueretarako sarbide askea eta horietan jardutea bermatzea, prozedurak erraztuz 
eta, aldi berean, zerbitzuen kalitate maila handia sustatuz; horretarako arautegi gardena, 
aurreikus daitekeena eta jarduera ekonomikoaren aldekoa bultzatuz; Herri Administrazioen 
modernizazioa bultzatuz enpresen eta kontsumitzaileen beharrizanei erantzuteko eta 
zerbitzuen kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubideak hobeto babes daitezen bermatuz. 

Herri Administrazioaren eremuan Zuzentarauaren transposizioak beharrezkoa egiten du 
baimenak eta lizentziak ematea arautzen duten administrazio prozedurak aztertzea, izapide 
administratiboak erraztu eta arinago egiteko, eta, halaber, aipatu baimenak arautzen dituzten 
Ordenantzak aldatzea, kasu askotan agerian gelditzen baita administrazioaren burokraziak 
beti beharrezkoak ez diren atzerapenak eta zailtasunak ekartzen dituela. 

Hirigintzaren gaineko eragin txikiagoa duten hainbat jarduera erraztea eta abian jartzeko 
bidea ematea nahi da. Aipatutako jarduerei udal lizentzia barik hasiera eman ahal izango zaie 
Aurretiazko Jakinarazpena aurkezten den egunetik, udal kontrola amaitzea itxaroteko 
beharrik gabe, nahiz eta ondoren egin, mantendu egiten dena. Hala ere, Administrazioak 
txostenak exijitu ahalko ditu, jarduera egiteko administrazioaren baimena suposatzen ez 
dutenak, baizik eta bide bat Administrazioa jarduera horren jakinaren gainean egon dadin eta 
egokiak diren egiaztapenak egin ahal izan ditzan. 

Honengatik guztiarengatik, Leioako Udalak, arautegi berriak markatutako ildoaren barruan, 
eta onartu zen lehenengo Jardueren Ordenantzak arautu duen jarduerak izapidetzeko 



 

 

2

prozedura berria erabiliz lortu den esperientziaren ondoren, Jardueren Ordenantza berri bat 
proposatu du, helburu anitz duena: 

1. Azalpen gehiago ematea honen inguruan: nola garatzen den prozedura bakoitza eta, 
ingurumenean eta pertsonengan edo hauen ondasunetan duten eraginaren arabera, 
zeintzuk diren haietako bakoitzak barne hartzen dituen jarduerak, zein diren prozedura 
hasi baino lehen aldez aurretik eman daitezkeen edo eman behar diren urratsak, zein den 
aurkeztu beharreko dokumentazioa, etab. 

2. Prozeduraren izenburua, “Erantzukizunpeko Adierazpena”, aldatzea eta, horren ordez, 
“Klasifikatutako Jardueraren Aurretiazko Jakinarazpena” izatea. 

Erantzukizunpeko Adierazpena izeneko dokumentuan, hiritarrak aitortzen du, bere 
erantzukizunaren pean, jarduera edo/eta lana hasteko beharrezko dokumentazio guztia 
duela, eta neurri erratzailea dokumentazio hori aurkeztu behar ez izatean datza. 

Aitzitik, “Aurretiazko Jakinarazpena” dokumentuaren kasuan, honekin batera, jarduerak 
ingurumenean, pertsonengan edo beren ondasunetan sor lezakeen eragin kaltegarriaren 
aurrean babesaren dokumentazio frogagarria aurkeztu behar da. 

3. Klasifikatutako Jardueraren Aurretiazko Jakinarazpena izeneko taldean sartu dira 3/98 
Ingurumena Babesteko Lege Orokorraren II. Eranskineko B Taldeko jarduera guztiak, 
talde honetatik kanpo gelditzen dira ingurumenari kalterik sortzen ez dieten jarduerak 
egiten dituzten saltoki txikiak, instalazio zaratatsurik ez dutenak eta martxan jartzeko 
prestatze-lanak egiteko beharrik ez dutenak. Saltoki txikietako talde hau Jarduera 
Sinplifikatuaren Aurretiazko Adierazpenaren bidez tramitatuko dira eta aurkeztu 
beharreko dokumentazioan ez da eskatzen teknikari adituaren sinadura. 

 

 

I. TITULUA.-XEDAPEN OROKORRAK. 

1. artikulua- Xedea 

Ordenantza honen xedea jarduerak martxan jartzeko prozedura arautzea da “Jarduera-
Lizentzia” edo/eta “Aurretiazko Jakinarazpena” izapidearen bidez, eta, oro har, 
etxebizitzaren eta haren instalazio osagarrien erabileraz bestelako jarduerak barne hartzen 
dira. Gainera, udal esku-hartzea arautzen da ezarritako baldintzak betetzeari eta horiei 
eusteari begira. 

 

2. artikulua- Definizioak 

Ordenantza honen ondorioetarako, honako definizio hauek ematen dira: 

1. Zerbitzu jarduerak: Europako Erkidegoko zuzenbidearen arabera, zerbitzu jarduerak 
norbere kontura eta ordaina ematearen bidez garatzen diren jarduera ekonomiko guztiak 
dira, ondasunak ekoiztea edo zerbitzuak ematea helburua duen industria-jarduera edo 
merkataritzakoa suposatzen dutenak. 

2. Klasifikatutako Jarduera: ingurumenari, pertsonei edo beren ondasunei kalte egin 
diezaieketen jarduera edo instalazio publiko zein pribatuak, kalte horiek eragiteko 
arriskuak sor ditzaketenak edo pertsonei arazoak sor diezazkieketenak. 

3. Aipatu jarduera eta instalazioek, ingurumenari, pertsonei edo beren ondasunei eragin 
diezaieketen kalteen arabera, jarduera-lizentzia (ikusi Ordenantza honetako I. Eranskina 
A Taldeko zerrenda) edo aurretiazko jarduera erregimenaren menpekoak izango dira, 
nahitaez eta funtzionamenduan jarri, handitu edo berriztu aurretik. 

4. Baimen-erregimena: agintari eskudunaren edozein berariazko ekintza edo ekintza tazitua, 
aldez aurretik exijitzen dena jarduera batera sarbidea izateko edo hura egikaritzeko 
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(lizentzia). Halaber, baimen-erregimen moduan ulertuko da ordenamendu juridikoan edo 
lanbide-elkargoen araudietan ezarrita dagoen edozein sistema, zerbitzu-jarduera batera 
sarbidea izateko edo hura egikaritzeari begirako prozedura, betebeharrak eta beharrezko 
baimenak baldin baditu. Kontzeptu honetatik kanpo gelditzen dira erantzukizunpeko 
adierazpena eta aurretiazko jakinarazpena, azaroaren 26ko 30/1992 Legean, 
Administrazioaren Jardunbideari eta Administrazio Prozedurari Buruzkoan ezartzen 
denaren arabera. 

5. Lizentzia: aldez aurreko baimena klasifikatutako jarduerak eta instalazioak ezartzeko, 
handitzeko edo berritzeko. 

6. Aurretiazko jakinarazpena: dokumentu honen bidez, interesdunek Herri Administrazio 
eskudunari jakinarazten dizkiote haien identifikazio datuak eta exijitzen diren gainerako 
baldintzak eskubide bat gauzatu ahal izateko edo jarduera bati hasiera emateko, azaroaren 
26ko 30/92 Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen Legearen 70.1 artikuluan ezartzen denarekin ados.  

7. Ordenantza honek Jardueraren Aurretiazko Jakinarazpen mota bi arautzen ditu, 
ingurumenean duen ondorioen arabera: 

a. Klasifikatutako Jardueraren Aurretiazko Jakinarazpena (K.J.A.J.): Ingurmenean edo 
pertsonen osasunean eragin handiena duen Aurretiazko Jakinarazpena da. M6 
inprimakiaren bidez egiten da izapidea. 

b. Jarduera Sinplifikatuaren Aurretiazko Jakinarazpena (J.S.A.J): Ingurumenean edo 
pertsonen osasunean ondoriorik ez duen Aurretiazko Jakinarazpena da. M7 
inprimakiaren bidez eginten da izapidea. 

8 Establezimendua: zerbitzuak emateko erabiltzen den edozein azpiegitura egonkor. Halaber, 
eztablezimendua da elkarren ondokoak diren eta komunikatuta dauden espazio guztiak 
barne hartzen dituen gune fisiko bereizia. 

3. artikulua – Aplikazio-eremua  

1. “Jarduera-lizentzia” erregimena edo udalaren aldez aurreko baimena aplikatuko da 
klasifikatutako jarduerak eta instalazioak jartzeko, handitzeko edo berritzeko, Ordenantza 
honetako I. Eranskineko A Taldearen barruan daudenak. 

2. “Klasifikatutako Jardueraren Aurretiazko Jakinarazpena” erregimena aplikatuko da 
klasifikatutako jarduerak edo instalazioak martxan jartzeko, handitzeko edo berritzeko, 
Ordenantza honetako I. Eranskineko B.1 Taldearen barruan daudenak. 

3. “Jarduera Sinplifikatuaren Aurretiazko Jakinarazpena” aplikatuko da klasifikatutako 
jarduerak edo instalazioak martxan jartzeko, handitzeko edo berritzeko, Ordenantza 
honetako I. Eranskineko B.2 Taldearen barruan daudenak. Hauek ingurumenari edo 
pertsonen osasunari kalterik egiten ez dion txikikazko merkataritzari dagozkio, 80 m2 
baino gutxiagoko azalerakoak dira eta 6 m2 baino gutxiagoko biltokia erantsia eduki 
dezakete. 

4. Edonola ere, jarduera ekonomikoek nahitaezkoak diren baldintzak eta baimenak bete 
behar dituzte aplikagarria den hirigintzako eta sektoreko araudiaren arabera, jarduera 
martxan jartzeko unean eta berauk dirauen aldi osoan. 

 

4.artikulua- Salbuespenak 

1 Ordenantza honen aplikazio-eremutik kanpo gelditzen dira hurrengo establezimendu eta 
jarduera, kalterik egin gabe sektoreko araudiaren betetzeari eta beharrezkoa izan daitekeen 
bestelako administrazio-baimenari edo lortu beharreko udalaren lizentziari: 
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a) Administrazio-izaera duten jarduerak, osasun arlokoak, bizileku-izaera eta titulartasun 
publikoko hezkuntzakoak, hala nola zerbitzu publikoak emateko beharrezkoak 
direnak. 

b) Prentsa, aldizkariak eta aplikazioak, gozokiak, loreak saltzeko kioskoak eta antzekoak, 
udaleko erabilera publikoko espazioetan kokatuak, indarrean dagoen udal araudiak 
arautzen duena. 

c) Salmenta ibiltaria, bide eta gune publikoetan kokatzen dena, dagokion udal araudiaren 
bidez arautuko dena. 

d) Herriko jaiak edo bide publikoan egiten diren ekitaldiak direla eta, gune irekietan 
jartzen diren postuak, barrakak edo atrakzioak, hala badagokie, berariazko arauetan 
ezarritakoaren menpekoak izango direnak. 

e) Udal azoketan jarritako postuak, egongo balitz, aplikatu beharreko araudiaren bidez. 

f) Antena edo instalazio erradioelektrikoen instalazioa eta antzeko beste instalazioak, 
industria nagusi baten osagarriak edo lagungarriak direnak. 

g) Bizileku-erabilerak eta horien instalazio osagarri pribatuak-trastelekuak (ez salgai edo 
alokairurako prestatuta dauden trastelekuak, etxebizitzatik bereiz), Jabeen Erkidegoaren 
bilerak egiteko bakarrik erabiltzen diren lokalak, igerilekuak, kirol egiteko pistak, 
garajeak, etab.), partzela beraren barruan edo beraiekin lotuta dauden bizileku-
erabilerak dauden egoitza-multzoan kokatzen badira. 

2 Edonola ere, salbuetsita dauden jarduerak garatzen dituzten establezimenduek eta beren 
instalazioek, segurtasun, osasungarritasun, irisgarritasun eta ingurumenaren kalitatearekin 
lotutako baldintzak bete beharko dituzte, eta, gainera, legez aplikatu beharreko gainerako 
baimenak lortu. 

 

 

II. TITULUA- PROZEDURA ARAU OROKORRAK  

5. artikulua-Eskumena. 

Alkatetza da organo eskuduna jarduera-lizentzia emateko edo ukatzeko, irekitzea 
baimentzeko, jarduera bat ingurumerari dagokionean kalifikatzeko, hala nola zigorrak 
ezartzea erabakitzeko eta kautela-neurriak hartzeko. Eskumen hau beste norbaiten esku utz 
daiteke azaroaren 26ko 30/1992  Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak eta apirilaren 2ko 7/1985 Toki Araubidearen 
Oinarriak Arautzen dituen Legeak ezartzen dutena aintzat hartuz, sektoreko legediak 
bestelako organo bati esleiten ez badio. 

 

6. artikulua- Hasiera. 

1. Inprimaki normalizatuaren aurkezpenak, prozedura mota bakoitzerako Ordenantza 
honen III. Tituluan zehaztutako nahitaezko dokumentuekin batera, prozedurari hasiera 
emango dio. Hasiera hau, hala nola, prozeduraren ordenazioa, instrukzioa eta amaiera, 
ordenantza honetan ezarritako xedapenen arabera egingo da, eta baita azaroaren 26ko 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
Legeren VI. Tituluko xedapen orokorren arabera. 

2. Inprimaki normalizatuak (ikusi ereduak Ordenantza honetako II. Eranskinean) 
prozeduraren izapideak sinplifikatzeko eta interesdunei datuen eta dokumentazioaren 
aurkezpena errazteko egin dira. Inprimaki hauekin batera prozeduraren baldintzen eta 
oinarrizko ondorioen berri ematen da, hala nola eredua osatzeko jarraibideak. Inprimaki 
ereduak bitarteko elektronikoen bidez eskura daitezte eta baita udal bulegoetan ere. 
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III. TITULUA: BERARIAZKO ADMINISTRAZIO-PROZEDURAK 

I.Kapitulua - Klasifikatutako Jardueraren Lizentzia Prozedura  

7.artikulua- Klasifikatutako Jardueraren Lizentzia–M1 inprimakia 

1 “Klasifikatutako Jardueraren Lizentzia” eskatu aurretik, hemendik aurrera Jarduera-
Lizentzia, jarduera publiko edo pribatuaren sustatzaileak udalean kontsulta egin ahal 
izango du lizentziaren baldintza juridiko eta teknikoen inguruko informazioa eta 
jardueraren bideragarritasunari buruzkoa eman diezaioten. Kontsulta hau 3/98 Legearen, 
Euskal Herriko Ingurugiroa Babestekoaren 57.1 artikuluan jasotzen da. 

2 Jarduera-Lizentzia jardueraren titulartasuna izango duen pertsonak edo lokalaren jabeak 
egin behar du, edo biek, eta Ordenantza honetako III. Eranskinean zehazten den 
dokumentazioa aurkeztu behar izango dute, besteak beste: 

a)  Eredu normalizatua M1 (ikusi Ordenantza honetako II. Eranskina) 

b) Proiektu teknikoa eta Memoria deskriptiboa, teknikari gaitu batek izenpetuak (ikusi 
Ordenantza honetako III. Eranskina) 

c) Baimen Sektorialak. Jardueraren sustatzaileak dagokion Organoari (Eusko Jaurlaritza, 
Foru Aldundia, etab.) eskatu behar dizkio Udalean lizentzia eskatu aurretik, eta hau 
egiten denean dagokion baimena atxiki behar da 

d) Ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioa egin beharreko balizko proiektuetan, 
dokumentazioak ingurumenaren gaineko eraginaren azkerteka atxikita behar izango 
du. 

3 Jarduera-Lizentzia ematea Leioako Udaleko Hirigintza Saileko Zerbitzu Teknikoek egin 
beharreko berrikusketaren menpekoa da, eta jarduera-lizentziaren berariazko ukatzea ez 
badagokio Leioako hirigintza-plangintzan edo Udal Ordenantzetan oinarritutako udal 
eskumenen arrazoiengatik, otsailaren 27ko 3/1998 Ingurugiroa Babesteko Lege 
Orokorrean ezarritakoarekin ados, honako izapide hauek burutuko dira: 

- 15 eguneko epean, espedientea Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (B.A.O) jendaurrean 
jarriko da, eta ondoko auzokideei beraiei jarduera berria non kokatuko den 
jakinaraziko zaie, ondorio kaltegarririk jasango dutela pentsatuz gero, alegazioak 
aurkeztu ahal izan ditzaten. 

- Halaber, honako hauek espedientean gehituko dira: nahitaezko osasun-txosten lotesle 
bat; jardueraren izaeraren arabera, beharrezkoak diren txosten teknikoak. Osasun-
txostena eta gainerako txosten teknikoak gehienezko 15 eguneko epean aurkeztuko 
dira, behin jendeaurrean egoteko epea amaitu ondoren. 

- Aurretik aipatutako izapideak egin ondoren, Udalak jarduera jartzeari buruzko txosten 
arrazoitua emango du 10 eguneko epean gehienez. 

- Espedientea dagokion Ingurumen Organoari bidaltzen zaio ( Bizkaiko Foru 
Aldundiaren Ingurumen Saila izan daiteke Bizitegi-Lurzoruan edo Tertziario-
Komertzialean kokatutako jardueretarako eta Eusko Jaurlaritza Lurzoru Industrialean 
kokatutako jardueretarako), eta honek, behin espedientea aztertu ondoren, txosten 
loteslea emango du. Eta hala badagokio, neurri zuzentzaileak ezarriko dizkio 
izapidetzean dagoen proeiktuari, horretarako gehienezko 15 eguneko epea emanez. 

- Udalak espedientea aztertuko du neurri zuzentzaileetara egokitzen den egiaztatzeko 
eta Jarduera Proiektua horiekin ados dagoenean, Jarduera-Lizentzia emango da 
Alkatetzaren Dekretuaren bidez. 
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4. Establezimendua prestatzeko lanak egitea beharrezkoa baldin bada, M2 eredu 
normalizatua aurkeztu behar izango da, inprimaki honetan eta Ordenantza honetako III. 
Kapituluan zehaztutako dokumentazioarekin batera. 

5. Jarduera-Lizentzia ematen den arte ezin izango da Klasifikatutako Jarduera-Lizentzia 
behar duten jarduerak egiten dituzten lokalak prestatzeko obra-lizentziarik eman. 

6. Klasifikatutako Jarduera bat Irekitzea izapidetzeagatiko tasa M3 inprimakia aurkezten 
denean likidatuko da, jarduera irekitzea baino lehen. 

7. Proiektua edo bere parte bat aldatzen bada jarduera-lizentzia eman ondoren eta berau 
eman zeneko baldintzak aldatu ahal izango balitu, Udalari jakinarazi beharko zaio eta 
berriro aztertu beharko da Proiektua bat datorren aplikatu behar den araudiarekin eta 
egokia den Proiektua berriro bidaltzea Autonomia Organoari dagokion txostena eman 
dezan. 

 

8 artikulua.- Klasifikatutako Jardueraren hasierako Aurretiazko Jakinarazpena 
(lizentziaren menpeko jarduerak irekitzearen aurretik, 3/98 Legearen arabera) – M3 
inprimakia 

1. Klasifikatutako jarduera-lizentzia lortu ondoren eta lanak egin ostean, hala badagokio, 
jarduerari ezarritako neurri zuzentzaileak hartuta eta jardueraren hasieraren aurretik, 
titularrak Leioako Udalari haren irekitzea edo martxan jartzea jakinarazi beharko dio. 

2. Jarduerari hasiera eman dakioke Jakinarazpena aurkezten den egun berean, azaroaren 
26ko 30/1992 Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren Legearen 71.bis artikuluan 
ezarritakoarekin ados, kalterik egin gabe Leioako Udalaren frogatzeko, egiaztatzeko, 
ikuskatzeko eta zigorrak jartzeko ahalmenei, eta ondorio hauetarako M3 inprimakian eta 
Ordenantza honetako III. Kapituluan zehaztutako dokumentazioa aurkeztuko da, besteak 
beste: 

a) Eredu normalizatua M3 (ikusi Ordenantza honetako II. Eranskina). 

b) Teknikari gaituak emandako ziurtagiria, jarduera edo/eta instalazioak proiektuarekin 
eta aurkeztutako dokumentazioarekin bat datorrela eta ezarritako neurri zuzentzaileak 
hartu direla egiaztatzen duena. 

3. Jardueraren hasiera jardueraren pertsona titularren eta ziurtagiria eman duen teknikariaren 
ardurapean egingo da, kalterik egin gabe jarduera horiek hasteko administrazio-tituluak 
eduki behar izateari edo nahitaezkoak diren aurreko kontrolak egin behar izateari, aplikatu 
beharreko sektoreko araudiarekin ados. 

4. Lanak egin badira obra-lizentzian eta bere baldintzetan ezarritakoa bete beharrekoa 
izango da, aurkeztu beharreko Obra Amaierako Dokumentazioa dela eta. 

5. Udalaren Zerbitzu Teknikoek ikuskapen bat burutuko dute lokalean, berau martxan jarri 
ondoren. Izapidetzea zuzena bada, amaitu egingo da Ofiziozko Dekretua bidaliz amaiera 
jakinarazteko. 

 

II. Kapitulua- Klasifikatutako Jardueraren Aurretiazko Jakinarazpen Erregimena = 
M6 inprimakia eta Jarduera Sinplifikatuaren Aurretiazko Jakinarazpenekoa. M7 
inprimakia 

9. artikulua- Jardunbide lerro nagusiak  

1. Udaletxeko Erregistroan “Jardueraren Aurretiazko Jakinarazpena” aurkeztu aurretik, 
jarduera publiko edo pribatuaren sustatzaileak Udalean kontsulta egin ahal izango du 
aurkeztu beharreko dokumentazioaren baldintza juridiko eta teknikoen gaineko eta izan 
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daitezkeen neurri zuzentzaileei buruzko informazioa eman diezaioten, hala nola 
jardueraren bideragarritasunari buruz. 

2. Jardueraren Aurretiazko Jakinarazpena jardueraren titulartasuna izango duen pertsonak 
edo lokalaren jabeak, edo biek, formulatu behar izango dute. 

3. Interesdunari ahalmena ematen dio jarduerari hasiera emateko Udaletxeko Erregistroan 
aurkezten den unetik, 30/1992 Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren Legearen 
71bis artikuluak ezarritakoarekin ados, kalterik egin gabe Leioako Udalak frogatzeko, 
egiaztatzeko, ikuskatzeko eta zigorrak jartzeko dituen ahalmenei eta dagokien udal tasak 
ordaintzeari utzi gabe. 

4. Aurkeztu behar den dokumentazioa Ordenantza honetako II. Eranskinean argitaratutako 
Inprimaki ereduan eta Ordenantza honetako III. Eranskinean zehazten da. 

5. Udalaren Zerbitzu Teknikoek ikuskapen bat burutuko dute lokalean, berau martxan jarri 
ondoren. Izapidetzea zuzena bada, amaitu egingo da Ofiziozko Dekretua bidaliz amaiera 
jakinarazteko. 

 

10 artikulua.- Klasifikatutako Jardueraren Aurretiazko Jakinarazpena = M6 
inprimakia. 

1. Udalaren aurrean formalizatuko da honako dokumentazio hau aurkeztuz: 

a) Eredu normalizatua M6 (ikusi Ordenantza honetako II. Eranskina).  

b) Teknikari gaitu batek sinatutako Memoria, non jardueraren ezaugarriak zehazten 
diren, eta jarduerak ingurumenean, pertsonengan edo beren ondasunetan izan 
lezakeen eragina gutxitzeko ezarritako neurriak, Ordenantza honetako III. 
Eranskinean zehaztutako indizearekin ados. 

c) Teknikari gaitu batek emandako ziurtagiria, jarduerak edo/eta instalazioak proiektuari 
eta aurkeztutako dokumentazio teknikoari egokitzen zaizkiola eta ingurumenarekiko 
baldintza guztiak betetzen dituela egiaztatzen duena.  

d) Baimen Sektorialak, jardueraren sustatzaileak dagokion Organoari (Eusko Jaurlaritza, 
Foru Aldundia, etab.) eskatu behar dizkionak Udaletxean Jardueraren Aurretiazko 
Jakinarazpena aurkeztu aurretik. Eta hala, berau Udaletxean aurkezten denean 
dagokion baimena atxiki behar izango da. 

2. Jardueraren hasiera jardueraren pertsona titularren eta ziurtagiria eman duen teknikariaren 
ardurapean egingo da, kalterik egin gabe jarduera horiek hasteko administrazio-tituluak 
eduki behar izateari edo nahitaezkoak diren aurreko kontrolak egin behar izateari, aplikatu 
beharreko sektoreko araudiarekin ados. 

 

11. artikulua –Jarduera Sinplifikatuaren Aurretiazko Jakinarazpena = M7 inprimakia  

1. Udalaren aurrean formalizatuko da honako dokumentazio hau aurkeztuz: 

a) Eredu normalizatua M7 (ikusi Ordenantza honetako II. Eranskina).  

b) Interesdunak sinatutako Memoria, non jardueraren ezaugarriak zehazten diren, 
Ordenantza honetako III. Eranskinean azaltzen den gidoiaren arabera, eta jarduera 
edo/eta instalazioak aurkeztutako dokumentazioarekin bat datozelako Ziurtagiria. 

c) Plantako planoa tabiken eta altzarien banaketarekin 1:50 eskalan.  

2. Jardueraren hasiera soilik jardueraren pertsona titularren eta ziurtagiria eman duen 
teknikariaren ardurapean egingo da  
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III. Kapitulua- Lanak egiteko prozedura. 

12.artikulua- Jarduerak martxan jartzeko lanak izapidetzea 

1. Klasifikatutako Jarduera garatu nahi den establezimendua prestatzeko lanak egitea 
beharrezkoa izanez gero, lan hauek ondorengo prozeduren arabera izapidetuko dira: 

a) Obra Lizentzia lortzea, kasu hauetan:  

- Jarduera Klasifikatutako Jarduera-Lizentzia erregimenaren menpedioa denean (I. 
Eranskineko A taldeko zerrenda) 

- Eraikinaren edo lokalaren Egitura edo lokalaren Aurrekaldea aldatzen denean, edo 
38/1999 Legearen, Eraikuntza Antolatzeari buruzkoaren 2.2. artikuluak barne 
hartzen dituen kasuetako bat gertatzen denean. Kasuak honako hauek dira: 

1. Eraikuntza berriko eraikuntza-lanak. 

2. Existitzen diren eraikinetan egindako esku-hartze guztiak, beti ere haien 
arkitektura-konfigurazioa aldatzen badute, kategoria honetan honako hauek 
sartzen direlarik: esku-hartze osoko izaera dutenak edo kanpoko konposizioan 
funtsezko aldaketa egiten duten esku-hartze partzialak, bolumetria edo 
azpiegitura sistema multzoa aldatzen dutenak, edo eraikinaren berariazko 
erabilerak aldatzeko helburua dutenak. 

3. Esku-hartze osoko izaera duten lanak eraikin katalogatuetan edo ingurumen-
babes edo babes artistiko-historiko motaren bat duten eraikinetan, legezko arau 
edo hirigintza-dokumentu baten bidez aratua. Halaber, izaera partzialeko lanak, 
babestu nahi diren alde edo elementuetan eragina dutenak. 

b) Lanak egin aurretiko Aurretiazko Jakinarazpena. “Klasifikatutako Jardueraren 
Aurretiazko Jakinarazpena” erregimenaren menpeko diren jarduerekin lotutako lanei 
aplikatzen zaie (I. Eranskineko B.1 Taldearen zerrenda), aurreko atalaren barruan 
sartzen ez direnak eta inolaz ere ezin izango dute eraginik izan ez eraikinaren 
aurrekaldean ezta egituran ere. 

Bizitegi izaera ez duten establezimenduetan egin beharreko lanak dira, hirigintza 
aldetik garrantzi gutxikoak.  

 

13.artikulua.- Jarduera bat barne hartuko duen establezimendurako obra-lizentzia. 
M2 inprimakia 

1. Obra-lizentziaren eskaera Udalean formalizatu behar izango da, honako dokumentu 
hauek aurkeztuz:  

a) Eredu normalizatua M2 (ikusi Ordenantza honetako II. Eranskina)  

b) Teknikari gaitu batek sinatutako proiektua, eta hala badagokio, Elkargo Ofizialaren 
oniritziarekin. Gutxienez, honako dokumentazio hau eduki behar izango du. 

- Obren memoria deskriptiboa eta indarrean dagoen araudia betetzen dela 
justifikatzen duena: Eraikuntzaren Kode Teknikoa, suteen aurkako Segurtasun 
Araudia establezimendu industrialetan, Tentsio Baxuko Araudi Elektroteknikoa, 
Irisgarritasuna, Kalitate Kontrola, Hondakinen Kudeaketa, Laneko Segurtasuna eta 
Osasuna, eta gainerako aplikatu beharreko araudia. 

- Planoak 

- Baldintza agiriak  
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- Neurketak eta Aurrekontua. 

c) Aurrekaldearen eta establezimenduaren barnekaldearen argazkiak lanak egin auretik, 
hala badagokio, eraikuntza berria ez baldin bada. 

d) Zuzendaritza Fakultatiboaren (Lan Zuzendaritza eta Egikaritze Zuzendaritza) 
kontratuaren kopia eta Segurtasun eta Osasunaren Koordinazioarena. 

e) Teknikariaren gaitasunaren Erantzukizunpeko Adierazpena, Elkargo Profesionalak 
oniritzia ematen duen proiektuetan. 

2. “Klasifikatutako Jardueraren Lizentzia” lortu ondoren eta udal teknikarien txostenak 
ikusita, obra-lizentzia emango da, eta honen baldintzetan sustatzaileak obrak hasi aurretik 
eta amaitzean aurkeztu behar izango duen dokumentazioa zehaztuko da. 

3. Obrak egin bitartean aintzat hartu behar izango dira Jarduera-lizentziaren izapidetzean 
ezarritako neurri zuzentzaileak. 

4. Behin obrak amaitu ondoren, eta “Klasifikatutako Jardueraren Aurretiazko 
Jakinarazpenarekin” batera, honako hau aurkeztu behar da: 

a) Obra Amaierako Ziurtagiri izenpetua eta, hala badagokio, ontzat emanda. 

b) Kalitate Kontrolaren Ziurtagiria. 

c) Hondakinen Kudeaketaren Ziurtagiria. 

d) Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria.  

e) Eusko Jaurlaritzaren Industria Delegazioak emandako instalazioen martxan jartzearen 
buletinak (instalazio elektrikoa, gas instalazioa, telekomunikazioak, suteen aurkako 
babesa…). Suteen aurkako babes-instalazioaren Industria Buletina instalazioa 
industriala bada, edo industriala ez bada, berritu egin bada eta su-itzulgailuez gain 
beste elementuren bat baldin badu; edo enpresa instalatzaile baimenduak emandako 
Instalazioaren Berrikusketaren Ziurtagiria. 

f) Obra Amaierako Dokumentazio Grafikoa. 

g) Kanpoaldearen eta barrualdearen argazkiak. 

h) Egokiak diren beste batzuk, obra-lizentziaren akordioan zehazten direnak. 

5. Dagokion udal tasa eta zerga likidatu beharko da. 

6 Elkargo Profesionaralen ontzat emana bakarrik eskatuko da Eraikuntza Antolatzeari 
Buruzko 38/1999 Legean aurreikusten diren kasuetan, hau da, eraikuntza berriko obra 
bada edo eraikinaren osoko berrikuntza bada. 

 

14 artikulua.- Jarduera bat barne hartuko duen establezimenduan lanak egiteko 
Aurretiazko Jakinarazpena. M5 Inprimakia 

1. Nahitaezkoa izango da teknikari bat kontratatzea obraren dokumentazio teknikoa 
idazteko eta obraren zuzendaritzarako. 

2. Teknikari gaituak eskargo profesional bateko kidea izan beharko da eta bere gaitasunaren 
gaineko Erantzukizunpeko Adierazpena aurkeztu behar izango du. 

3. Jardueraren sustatzaileak “Obraren Aurretiazko Jakinarazpena” egiteko honako 
dokumentazio hau aurkeztu beharko du Udaletxean: 

a) Eredu normalizatua M5 (ikusi Ordenantza honen II. Eranskina) 

b) Obraren dokumentazio teknikoa, teknikari gaituak izenpetua, honako dokumentazio 
hau atxikita: 
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- Obren memoria deskriptiboa eta indarrean dagoen araudia betetzen dela 
justifikatzen duena: Eraikuntzaren Kode Teknikoa, suteen aurkako Segurtasun 
Araudia establezimendu industrialetan, Tentsio Baxuko Araudi Elektroteknikoa, 
Irisgarritasuna, Kalitate Kontrola, Hondakinen Kudeaketa, Laneko Segurtasuna eta 
Osasuna, eta gainerako aplikatu beharreko araudia. 

- Oraingo egoeraren plantako planoak eta berrikuntza egin ondorengo planoak, 
tabikeen eta altzarien banaketarekin, kotak ezarrita eta 1:50 eskalan, Instalazioetako 
Planoak  eta Sekzio Bertikal bat establezimenduaren atetik, 1:50 eskalan. 

- Partidetan banakatutako aurrekontua  

c) Establezimenduaren kanpoaldearen eta barrualdearen argazkiak obrak egin aurretik.  

4. Behin jakinarazpena egin ondoren, aurkezpenaren egunean bertan hasiera eman dakieke 
lanei, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 
Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 71 bis artikuluan ezarritakoaren arabera, aurretik 
dagokion tasa eta zerga likidatu behar izango direlarik eta kalterik egin gabe Leioako 
Udalak frogatzeko, egiaztatzeko, ikuskatzeko eta zigorrak jartzeko dituen ahalmenei. 

5. Obrak amaitzean honako dokumentazio hau aurkeztu behar da:  

a) Obra Amaierako Ziurtagiria eta amaierako Likidazioa.  

b) Establezimenduaren kanpoaldearen eta barrualdearen argazkiak obrak egin ondoren. 

c) Zaharberritu diren instalazioei dagozkien Eusko Jaurlaritzaren Industria 
Delegazioaren Buletinak.  

d) Suteen aurkako babes- intalazioaren Industria Buletina instalazioa industriala bada edo 
industriala ez bada, berritu egin bada eta su-itzulgailuez gain beste elementuren bat 
baldin badu; edo enpresa instalatzaile baimenduak emandako Instalazioaren 
Berrikusketaren Ziurtagiria. 

 

Capítulo IV. Kapitulua – Jardueraren titulartasunaren aldaketa  

15. artikulua- Titulartasunaren Aldaketaren Jakinarazpena = M4 inprimakia 

1. “Jardueraren Titulartasunaren Aldaketaren Jakinarazpena” Udalaren aurrean formalizatu 
behar izango da honako dokumentazioarekin: 

a) Eredu normalizatua M4 (ikusi ordenantza honen II. Eranskina), jardueraren aurreko 
titularrak eta oraingoak sinatuta. 

b) Enpresa baimenduak emandako ziurtagiria, suteen aurkako babes-instalazioaren 
berrikuspen eta mantentzearena. 

2. Titulartasunaren aldaketa dela eta, establezimenduan lanak egiteko badira, M2 edo M5 
(egingo den obra motaren arabera) eredu normalizatua aurkeztu behar izango da, 
bertan zehaztutako dokumentazioarekin batera. Udalak kasu bakoitzean balioetsiko du 
jarduera baimendu zeneko baldintzak aldatzen diren edo ez. 

3. Behin jakinarazpena egin ondoren, jarduerari hasiera eman ahal izango zaio 
aurkezpenaren egunetik aurrera, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 71 bis 
artikuluan ezarritakoarekin ados, Leioako Udalaren frogatzeko, egiaztatzeko, 
ikuskatzeko eta zigorrak jartzeko ahalmenei kalterik egin gabe. 

IV. TITULUA- FROGAPENA ETA EGIAZTAPENA  

16.artikulua- Frogapena. 
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1. Behin dokumentazioa Leioako Udaletxeko Erregistro Orokorrean aurkeztuta eta 
Aurretiazko Jakinarazpenaren eduki formala eta aurkeztutako dokumentazioa formalki 
frogatu ondoren, baldintzaren bat betetzen ez dela aurkituz gero, interesdunari exijituko 
zaio HAMAR eta HOGEI egun baliodunen epean Udaletxeko irteera erregistroko datatik 
aurrera, hutsunea zuzendu dezala, eta jarduera berehala bertan behera gelditu behar dela 
jakinaraziko zaio, horrela egin ezean, dagokion zehapen-prozedurari hasiera emango 
litzaiokeela ohartaraziz. 

2. Halaber, ezarritako epean hutsuneak zuzendu ezean, jakinarazpena ez dela aurkeztu 
ulertuko da, eta hauetako ebazpen bat emango da: 

a. Espedientearen iraungitzea deklaratzea eta, ondorioz, jarduera edo eskubidea 
gauzatzen jarraitzeko ezintasuna eta interesdunari exijituko zaio jardueraren hasieraren 
aurreko egoera juridikora itzultzeko, izan litezkeen erantzukizunei kalterik egin gabe, 
edo 

b. Ordenantza honetan aurreikusten denarekin ados xehapen-prozedura bati hasiera 
emateko agindua. 

c. Ordenantza honetako 17. artikuluan ezarritakoarekin ados, jarduera bertan behera 
gelditzea. 

3. Borondatez dokumentazioren bat aurkeztu bada eta bertan hutsune formalen bat 
antzemanez gero, interesdunari jakinaraziko zaio zuzentzeko posibilitatea, artikulu 
honetan adierazitako epea emanez. 

4. Edozein mementotan, interesdunari eskatu ahalko zaio jardueraren egiaztapena egiteko 
beharrezkoa den dokumentazioa aurkezteko edo erakusteko. 

 

17. artikulua- Egiaztapen ahalmenak. 

1. Egiaztapen ahalmenak udal zerbitzuek burututako jarduketa guztiak dira, ondorengoa 
egiaztatzeko komenigarri irizten direnak: 

- Aurretiazko Jakinarazpen batean ematen den edozein datu edo adierazpenaren 
egiazkotasuna.  

- Jakinarazpenei atxikitzen zaion edozein dokumenturen egiazkotasuna, lizentzia 
eskaerak barne. 

- Benetan egiten den jarduera, prestatze-lanak egin ondoren lizentzia eskaeran edo 
aurretiazko jakinarazpenean emandako datuetara egokitzea. 

2. Jarduketa udal-bulegoetan egin beharreko egiaztapen bat denean, aurkeztutako 
dokumentazioari buruzkoa edo ondoren eskatutakoari buruzkoa, txosten bat egingo da, 
bestelako jarduketa bat egoki irizten ez bada. 

3. Establezimendura bisita egiten denean txosten bat egingo da, jarduera gauzatzearen 
aurkakoa den kasuetan, eta beharrezko ikusten diren neurriak hartzeko eskatuko da. 

4. Edozein kasutan, egiaztapena egingo da ikuskatze prozedurei edo legezkotasunaren 
babesari legozkiekeen bestelakoei kalterik egin gabe. 

5. Arau-hauste edo ez betetzearen zantzuak aurkitukoo balira, txostenean jakinaraziko da eta 
egoki irizten diren neurriak hartzea proposatuko da, hala badagokio, ikuskatzeari 
legozkiokeenak barne. 

 

18. artikulua- Frogapen eta egiaztapen ekintzak. 
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1. Txostena egin behar izanez gero, froga-balioa izango du dagokien zehapen-prozeduretan, 
kalterik egin gabe administratuek euren eskubideak edo interesak defendatzeko proposatu 
edo ekar litzaketen frogeei. 

2. Txostenak honela sailka daitezke:  

a) Aldekoak: jarduera aurkeztutako dokumentazioarekin bat datorrenean eta aplikatu 
beharreko araudiaren arabera gauzatzen denean.  

b) Baldintzatuak: neurri zuzentzaileak jartzeko beharra aurkitzen denean, hutsuneak 
konpontzeko epe bat egongo delarik.  

c) Aurkakoak: jarduerak edo aurkeztutako dokumentazioak irregulartasunak edo 
funtsezko hutsak dituenean eta jarduera bertan behera gelditzeko beharra ikusten 
denean beharrezko neurri zuzentzaileak hartu arte. Neurri hauek hartzea posible ez 
balitz, jarduera behin betiko amaitzea proposatuko da.  

3. Txosten baldintzatua edo aurkakoaren kasuan, zerbitzu eskudunek ezartzen diren neurri 
zuzentzaileak hartzeko epealdia zehaztuko dute. Interesdunek eskatuta edo ofizioz, 
ezarritako epearen luzapena eman ahal izango da, epealdi oso bat baino luzeagoa ez bada, 
zirkunstantziek hala egitea aholkatzen badute eta hirugarrenen eskubideei kalterik egin 
ezean, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 
Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 49. artikuluan ezarritakoarekin ados.  

4. Aurreko paragrafoan aipatu epealdia amaitzen bada errekerituek agindutako neurri 
zuzentzaileak hartu gabe, organo eskudunak neurri horiek ezarri arte jarduera eteteko 
ebazpena emango du, kasuari legokiokeen zehapen-prozedurari hasiera emateari utzi 
gabe. 

 

19. artikulua- Jarduera etetea. 

1. Ordenantza honetan aipatutako jarduera oro eten ahal izango da aplikatu beharreko 
araudian hura gauzatzeko ezarritako baldintzak betetzen ez badira, egoki diren gainerako 
behin-behineko neurriak hartzeari utzi gabe. 

2. Halaber, traba nabarmenak, segurtasun eta osasun baldintzen aldakuntza, eta 
ingurumenari, ondasun pribatu edo publikoari egindako kalteak egiaztatzen badira 
jarduera etetea erabaki ahal izango da. Hau guztia, interesdunari entzuteko izapidea bete 
ondoren, prozeduran emandako ebazpenaren bidez.  

3. Salaketak egonez gero, beroriek eginbideak irekitzea ekarriko dute, salatutako gertaeren 
egiazkotasuna egiaztatzeko. 

4. Aurretiazko lizentziarik edo baimenik gabe gauzatzen diren jarduerek, edo, hala 
badagokio, aurretiazko jakinarazpena ondo beteta aurkeztu barik, edo ezarritako neurri 
zuzentzaileen aurka jokatuz gauzatzen direnek, berehalako etetea izango dute. 

5. Halaber, Leioako Udalak datuen zehaztasun eza, omisioa edo gezurra edo ordenantza 
honetan edo indarreko legedian ezarritako oinarrizko baldintzaren bat betetzen ez dela 
frogatzen badu, eskubidea edo jarduera gauzatzen jarraitzeko ezintasuna ekarriko du, 
gertaera horien egiaztapena egin eta etetea agintzen den unetik, legozkiokeen 
erantzukizun penal, zibil edo administratiboei kalterik egin gabe  

6. Zirkunstantzia hauek deklaratzen dituen Herri Administrazioaren ebazpenak ezarri ahal 
izango du eskubidea gauzatzea edo dagokion jardueraren hasieraren aurreko uneko egoera 
juridikora itzultzeko interesdunak duen obligazioa. Ebazpen hau berehala betearazi 
beharrekoa izango da. Kautela-neurri hau hartzeko ez da nahitaezkoa izango aldez 
aurreko entzute-izapidea, kalterik egin gabe xehapen-prozeduran egoki irizten diren 
alegazioak aurkeztu ahal izateari.  
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V. TITULUA- IKUSKAPENA  

20. artikulua- Zerbitzu teknikoek salatutako gertaerak ikuskatzea edo ofiziozko 
ikuskapena egitea. 

1 Berariazko araudiari kalterik egin gabe, ikuskapen-jarduketak hasi ahal izango dira, bai 
ofizioz udal zerbitzu eskudunen aldetik, bai hirugarrenek jarritako salaketen ondorioz, 
sakatutako gertaeren egiazkotasuna egiaztatzeko. 

2 Ikuskapen-jarduketa egin ondoren txostena idatzi behar izango da, dagozkion froga 
ondorioetarako. 

3 Txostenak, gutxienez, honakoak barne hartu beharko ditu: 

a) Jardueraren titularraren identifikazioa.  

b) Establezimenduaren eta jardueraren identifikazioa.  

c) Ikuskapenaren data, jardun duten administrazioko pertsonen identifikazioa eta 
jardueraren titularraren ordezkaritzarena. 

d) Burututako jarduketen deskribapen laburra eta garrantzitsutzat hartzen diren 
zirkunstantzia eta gorabehera guztiena. 

e) Hala badagokio, azken kontrolaren konstantzia. 

f) Hasiera batean antzeman diren indarreko araudiaren urraketak. 

g) Jardueraren titularrak egindako adierazpenak, beti ere, hala eskatzen badu. 

h) Bestelako oharrak. 

4 Ikuskapen aktei ordenantza honen 15. artikuluan egiaztapen aktetarako ezartzen dena 
aplikatuko zaie, dagokionean. 

 

 

VI. TITULUA- XEHAPEN-ARAUBIDEA  

21. artikulua- Arau-hausteak. 

Arau-haustetzat hartzen dira ordenantza honetako arauak urratzen dituzten ekintzak eta 
omisioak, hala nola ordenantza hau aplikatzeko udal administrazioaren edo honen agenteen 
errekerimenduak ez obeditzea. 

 

22. artikulua- Arau-hausteen sailkapena. 

Arau-hausteak oso larriak, larriak eta arinak izan daitezke, hurrengo ataletan azaltzen den 
sailkapenarekin ados. 

1 Arau-hauste oso larriak dira:  

a) Jarduera gauzatzea dagokion Aurretiazko Jakinarazpena aurkeztu barik edo, hala 
badagokio, nahiatezko lizentzia edo baimena lortu barik. 

b) Agintaritza eskudunak dekretuz emandako jarduera amaitzeko edo eteteko agindua ez 
betetzea. 

c) Zigor osagarriak ez betetzea. 

d) Arau-hauste larriak behin eta berriro egitea edo berorietan berrerortzea. 
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e) Establezimendua mantentzean edo jarduera gauzatzean hutsuneak egiten direnean eta 
horren ondorioz, segurtasun, garbitasun edo ingurumenarekiko errespetuarekin 
lotutako arrisku egoerak sortzen direnean, edo bizikidetza larriki asaldatzea ekartzen 
duten ekintzak egiten direnean, beste pertsona batzuen lasaitasunari, eskubideak 
gauzatzeari edo jarduerak normaltasunez garatzeari modu zuzenean, berehala eta 
larriki eragiten zaienean. 

2 Larritzat hartzen dira honako arau-hauste hauek, oso larritzat hartzeko moduko 
garrantzirik ez duten kasuetan: 

a) Jarduera gauzatzea lizentziaren baldintzak hautsiz. 

b) Aurkeztutako funtsezko dokumentu, adierazpen edo edozein datu gezurrezkoa 
izatea.  

c) Establezimendua mantentzean edo jarduera gauzatzean egindako hutsak, exijitu 
daitezkeen segurtasun, garbitasun edo ingurumenarekiko errespetu maila gutxitzen 
dutenak edo edo bizikidetza larriki asaldatzea ekartzen duten ekintzak, beste 
pertsona batzuen lasaitasunari, eskubideak gauzatzeari edo jarduerak normaltasunez 
garatzeari modu zuzenean, berehala eta larriki eragiten zaienean. 

d) Establezimenduak baimendutako ez bezalako jarduerak burutzeko erabiltzea. 

e) Establezimenduetan jarduerak gauzatzea, lizentzian ezarritako mugak gaindituz. 

f) Establezimenduetan eta bertako instalazioetan futsezko aldaketak egitea dagokion 
erantzukizunpeko adierazpena, aurretiazko jakinarazpena edo, hala badagokio, aldez 
aurreko lizentziarik gabe.  

g) Ezarritako neurri zuzentzaileak ez betetzea.  

h) Establezimendua erabiltzea edo jarduera gauzatzea baimendutako ordutegia urratuz.  

i) Establezimendua irekitzeko edo jarduerari hasiera emateko oinarri moduan jarri 
ziren segurtasun baldintzat ez betetzea. 

j) Amaierako dokumentazio teknikoa aurkeztea edo intstalazioaren amaierako 
ziurtagiria izenpetzea dokumentuaren edo ziurtagiriaren datako errealitatearekin bat 
etorri gabe. 

k) Arau-hauste arinak behin eta berriro egitea edo berorietan berrerortzea. 

l) Ikuskatze lanak oztopatzeko ekintzak. 

3 Arau-hauste arintzat hartzen dira:  

a) Larritzat sailkatuta dauden ekintza edo omisioak, garrantzi txikia dutenean edo 
hirugarrenei egindako kaltea munta gutxikoa izanik, larri moduan kalifikatu behar ez 
direnean. 

b) Jarduera gauzatzean, ateak, leihoak edo kanpoaldera irekita dauden bestelako tarteak 
erabiltzen direnean, jarduerak inguruneari kalteak eragin edo trabak jartzen 
dizkionean. 

c) Establezimenduan jendaurrean jarrita eta ikusgai ez egotea, hala badagokio, 
Aurretiazko Jakinarazpena aurkeztu izanaren dokumentu egiaztagarria, lizentzia 
ematearena edo administrazioaren isiltasunarena, dagokionaren arabera.  

d) Establezimenduen baldintza teknikoak aldatzea dagokion jakinarazpena egin barik, 
berau nahitaezkoa denean. 

e) Ordenantza honetan ezarritakoaren edozein ez-betetzea, beti ere sailkatuta ez 
badago arau-hauste oso larria edo larria moduan. 
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23. artikulua-Xehapenak. 

Ordenantza honetan tipifikatutako arau-hausteak egiteak, sektoreren berariazko araudirik 
ezean, hurrengo xehapenak ezartzea izango ditu ondorio: 

a) Arau-hauste oso larriak: mila eta bostehunetik hiru mila eurora bitarteko isuna. 

b) Arau-hauste larriak: zazpiehun eta berrogeita hamaika eurotik mila eta bostehun eurora 
bitarteko isuna. 

c) Arau-hauste arinak: ehun eurotik zazpiehun eta berrogeita hamaika eurora bitarteko isuna 
edo ohartarazpena.  

 

24. artikulua- Xehapen osagarriak. 

Xehapen ekonomikoei kalte egin gabe, ordenantza honetan tipifikatutako arau-hausteak 
ondorengo xehapen osagarriak izango dute ondorio, osasunari, segurtasunari, ingurumenari, 
edo, orokorrean, interes publikoari edo hirugarrenei eragindako kalteen sorburu direnean.  

a) Jarduerak behin-behinean etetea eta establezimenduak behin-behinean ixtea hilabete eta 
hiru hilabeteren artean arau-hauste larrietarako eta hiru eta sei hilabeteren artean arau-
hauste oso larrietarako. 

b) Sustatzailea gaitasungabetu arau-haustea egin zen arduera bera edo antzekoa burutzeko, 
hilabetetik hiru hilabetera arau-hauste larrietarako eta hiru hilabetetik sei hilabetera arau-
hauste oso larrietarako.  

c) Jarduera gauzatzea legezkotu zuen administrazio ekintza baliogabetzea arau-hauste 
larrietarako edo oso larrietarako.  

 

25. artikulua- Isun hertsatzaileak. 

1 Ordenantza honen VI Tituluan ezarritakoari kalterik egin gabe, azaroaren 26ko Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 
99 artikuluari jarraituz ere usun hertsatzaileak jarri ahal izango dira. 

2 Isun hertsatzaileen zenbatekoa hilean ezarriko da, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko Legearen 220, 224 eta 227 artikuluekin ados, hurrengo zenbatekoen artean 
handiena den kopuru baliokidearekin: 

- 600,00 euro. 

- Errekeritutako obra edo egin beharrekoen %10. 

 

26. artikulua- Arau-hausteen erantzuleak. 

1 Arau-hausteen erantzuleak, kasuaren zirkunstantziak aintzat hartuz, arau-hausteak 
burutzen dituztenak dira, legea betetzeari dagokionean, eta bereziki: 

a) Jardueren titularrak. 

b) Jardueraren ustiapen tekniko eta ekonomikoaren arduradunak.  

c) Dokumentazio teknikoa izenpetzen duten teknikariak, azken hauetan doloa, errua 
edo zabarkeria larria izan denean. 

2 Ordenantza honetan ezartzen diren betebeharrak betetzea hainbat pertsonari batera 
dagokienean, modu solidarioan erantzungo dute burututako arau-hausteengatik eta 
ezarritako zigorrak betetzeko. Pertsona juridikoen izaera azkentzen bada, hala badagokio, 
horien administratzaileei eskatuko zaie erantzukizuna, haien araudietan ezarritakoaren 
arabera. 
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3 Arau-hausteen erantzuleak beren lanbidean aritzeko kolegiatzea eskatzen zaien 
teknikariak baldin badira, gertakariak Elkargo Profesionalari jakinaraziko zaizkio egoki 
irizten dien neurriak har ditzan, udal administrazioak, zehapen-prozeduraren ondorioz, jar 
ditzakeen zehapenei kalterik egin gabe. 

 

27. artikulua- Zehapenen graduazioa. 

1 Arau-hauste mota bakoitzari dagozkion zehapen-ezartzeak proportzionaltasunaren 
printzipioaren arabera gidatuko dira, edozein kasutan, honako zirkunstantzia hauek 
aintzat hartuta: 

a) Segurtasunari, osasunari edo ingurumenari kalte egiteko arriskua.  

b) Jarduera arau-hausleak dakarren onura.El beneficio derivado de la actividad infractora. 

c) Arau-haustea nahita egin izana. 

d) Arau-hausteak errepikatzea eta berrerortzea, beti ere, aurretik aintzat hartu ez badira 
arau-hauste zigorgarria zehazteko.  

2. Erantzukizunaren zirkunstantzia aringarritzat joko da arau-hausleak, berez, neurri 
zuzentzaileak hartzea, zehapen txostenari hasiera eman aurretik. 

3. Prozeduran zirkunstantzia larrigarri edo aringarririk ikusten bada, isunak dagokion 
eskalako goi edo behe erdiko zenbatekoa izango du, hurrenez hurren, arau-haustearen 
balorazio globalean, zirkunstantzia horien eraginak izan duen haztapenaren arabera. 

 

28. artikulua- Behin-behineko neurriak.  

Azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen Legearen 72 artikuluaren terminoen arabera eta aurreikusten dituen 
ondorioetarako, behin-behineko neurriak hartu ahal izango dira egoki litzatekeen 
ebazpenaren eraginkortasuna, interes orokorraren exijentziak, prozeduraren amaiera ona edo 
arau-haustearen ondorioak ez mantentzea ziurtatzeko beharrezko denean.  

 

29. artikulua- Berrerortzea eta errepikatzea. 

1. Ordenantza honen ondoreetarako, berrerortzea dagoela ulertuko da izaera bereko 
bigarren arau-haustea burutzen bada, ebazpen administratibo irmoa eman eta urtebeteko 
epean. 

2. Ordenantza honen ondoreetarako, errepikatzea dagoela ulertuko da izaera desberdineko 
bigarren arau-hauste bat burutzen bada, ebazpen administratibo irmoa eman eta bi urteko 
epean.  

 

Xedapen Gehigarria. 

Inprimakien eta eskaera-ereduen aldaketak ez du inplikatuko ordenantza aldatzeko 
espedienterik ireki beharrik. 

I. ERANSKINA – JARDUERA ZERRENDA 

 

1 JARDUERA-LIZENTZIA BEHAR DUTEN KLASIFIKATUTAKO 
JARDUERETAKO A TALDEA 

Otsailaren 27ko Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko 371998 Lege Orokorraren II. 
Eranskina A Atala. 
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1. Erauzketa ekintzak.  

2. Instalazio nuklear eta erradioaktiboak.  

3. Energia elektrikoa ekoizten duten instalazioak, eta instalatutako potentzia 100 kw-tik 
gorakoa.  

4. Industriak orokorrean.  

5. Ibilgailu motordun edo antzekoen azaleko tratamenduak edo berniz operazioak, edo 
pistola bidezko pintatzea eta antzekoak egiten dituzten lantegiak, baita mantentze-lanak 
eta konponketak ere. 

6. Zenbait lantegi (aroztegiak, galdarategiak, muntaia, mekanizatzea, ogi, pastel, catering… 
lantegiak), instalatutako potentzia osoa (potentzia mekanikoa eta elektrikoa, argiteriari 
dagokiona aparte utzirik) 25kw edo gehiago denean, eta beren beregi ekoizpenerako den 
azalerak 300m2 gainditzen duenean. 

7. Biltegiratze, merkataritza eta erakusketa jarduerak edo instalazioak, material toxiko, 
arriskutsu edo erregarri bezala sailkatutakoak dituztenak, kantitatea 500 kg baino gehiago 
denean bizitegi-lurzoruan dauden instalazioetan, eta 1000 kg gainerako lurzoruetan. 

8. Erregai likido edo gaseosoko zerbitzu estazioak eta hornidura parkeak, instalazio 
banatzailea edo antzeko instalazioa. 

9. Erregai likido edo gaseosoko biltegiratze-instalazioak, edozein lurzoru motatan eta 
50.000 litrotik gorako edukierarekin. 

10. Hodakinak bildu, balioztatu eta suntsitzeko instalazioak. 

11. Lur eta arroketako betegarriak, 500.000 m3-tik gorako edukierarekin, lanak urtebete 
baino gehiago irauten duenean, azpiegitura linealeko obretara lotuta daudenen 
salbuespenarekin. 

12. Hondakin-urak garbitzeko eta ur edangarria tratatzeko instalazioak.  

13. Arrain-haztegiak.  

14. Hiltegiak.  

15. Dantza-areto edo jaietarako establezimenduak, klubak, diskotekak, disko-tabernak, 
karaokeak edo antzekoak. 

16. Beste ostalaritza eta sukaldaritza eta ikuskizun publiko edo dibertimenduzko 
jardueretarako establezimendu batzuk, beti ere, kasu guztietan ondoko baldintzaren bat 
betetzen badute: 

- 300 pertsonatik gorako edukiera edukitzea.  

- 50 wattetik gorako potentzia eraginkorra duen musika ekipoa edukitzea, lau ohmeko 
karga estandar baterako. 

17. Abeltzaintzako ustiategiak eta etxeko eskortak, 20 AzLU (azienda larriko unitateak) 
baino gehiago badute edo ustiapen baliokideak, irailaren 22ko 515/2009 Dekretuaren 3. 
atikuluaren a) atalean zehazten diren proportzioen arabera, edo hori ordezten duen 
arauaren arabera, eta txakur-zaindegiak (hazkuntza eta hezkuntza), 25 txakur baino 
gehiagorentzako lekua dutenak, beti ere, horiek guztiak lurzoru urbanizaezinean edo 
hiri-lurzoru industrialean badaude 

 

18. Etxeko abeltzaintza jarduerak, hau da, 4 AzLU (azienda larriko unitateak) baino gehiago 
duten instalazioak eta edozein motatako txakur-zaindegiak, beti ere bizitegi lurzoruan 
badaude. 

19. Errausketa-labeak. 
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20. Lege honen 55. artikuluarekin ados, osasunean eta ingurumenean antzeko ondorioak 
izan ditzaketen beste jarduera batzuk. 

 

2 “KLASIFIKATUTAKO JARDUERAREN AURRETIAZKO JAKINARAZPENA” 
BEHAR DUTEN KLASIFIKATUTAKO JARDUERETAKO B.1 TALDEA 

Otsailaren 27ko Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko 3/1998 Lege Orokorraren II. 
Eranskina B Atala. 

1. Energia elektrikoa ekoizten dituzten instalazioak eta energia berriztagarria hartzeko eta 
energia elektrikoan eraldatzeko instalazioak, 50 kW < instalatutako potentzia <100 kW. 

2. Zenbait tailer (aroztegiak, galdarategiak, muntaia, mekanizazioa, etab.) eta zenbait lantegi 
(ogitegia, gozotegia, cateringa, etab.), instalatutako potentzia osoa (potentzia mekanikoa 
eta elektrikoa, argiteriarena salbu) < 25 kW, ekoizpenerako azalera < 300 m2. 

Ez dira sartzen B talde honetan, A taldean baizik (klasifikatutako jardueretakoa), 
gainazaleko tratamenduak edo berniz operazioak, pistola bidezko pintatzeak edo 
antzekoak egiten dituztenak. 

3. Bilketa jarduerak edo instalazioak, txikizkako merkataritza eta toxiko, arriskutsu edo 
erregarri moduan sailkatutako produktu eta materialen erakusketa, 500 kg. baino gehiago 
metatzen ez badute bizitegi-lurzoruan eta 1.000 Kg. beste lurzoruaren sailkapen batean. 

Zerrenda honetatik kanpo gelditzen da Txikizkako Merkataritza, obrak egitea 
aurreikusten ez denean margotzea izan ezik, 80 m2-tik beherako azalera duena eta 6 m2-
tik beherako biltegia barne har dezakeena,  hotz-ganberetako motor-instalaziorik gabe, 
aire-haizagailuak, ke-erauzgailuak, klimatizazioa, etab. Berau Jarduera Sinplifikatuaren 
Aurretiazko Jakinarazpenaren bidez izapidetzen da.  

4. Erregai likido edo gaseosoko biltegiratze-instalazioak, 50.000 litro edo gutxiagoko 
edukierarekin.  

Ez dira sartzen B talde honetan, A taldean baizik (lizentzia behar duten klasifikatutako 
jarduerak), zerbitzu estazio baten parte diren instalazioak, hornidura-parkea, instalazio 
banatzailea edo antzeko instalaziorik. 

5. Ibilgailuen zaintza. 

6. Zerbitzu Jarduerak: Haurtzaindegiak, Hezkuntza Zentroak, Osasun Zentroak eta Arreta 
Farmazeutikoa, Albaitaritza Klinikak, Polizia-Etxeak eta Segurtasun Zentroak. 

7. Hotelak eta Egoitza Komunitarioak, Adinekoentzako Egoitzak, Ostatuak eta antzeko 
establezimenduak 

8. Ostalaritza eta Sukaldaritzako establezimenduak eta Ikuskizun Publikoak edo Aisialdiko 
Jardueretako Establezimenduak, baina areto-dantzak, diskotekak, klubak, diska-
tabernak, karaokeak, pubak edo antzekoak ez direnak. 

Ostalaritzako beste establezimendu batzuk, honako arauak betetzen badituzte: 

< 300 pertsonentzako edukiera izatea, edo 50 wattetik gorako potentzia eraginkorra 
duen musika ekipoa edukitzea, lau ohmeko karga estandar baterako.  

9. A taldean sartuta ez dauden Abeltzaintzako Ustiategi Txikiak eta etxeko ezkortak. 

10. Eraldatze Zentroak 

11. Informazioa tratatu eta komunikatzeko zerbitzuak: Kalkulu Zentroak, Datu Bankuak, 
Irrati eta Telebista Errepikagailuak, Satelite bidezko Errepikagailuak, Antenak 
etaTelefonia Mugikorreko deien banagunea, Informazioaren Tratamendu Elektronikoa 
edo Informatikoa egiteko Zentroak, Estazio Radiotelefonikoak eta Radiotelegrafikoak, 
Irrati eta Telebista-Etxeak, Alarmen Kontrol Zentroak, eta antzekoak. 
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12. Instalazio Osagarriak: 

Galdara-gela. 

Aire Girotuko Instalazioak. 

Hotz-Ganberetako Instalazioak.  

Erradiodioagnostiko Medikoko Instalazioak, hau da, diagnostiko medikoa egiteko X 
izpiak erabiltzen dituzten instalazioak eta ekipoak, aplikatu beharreko araudiarekin ados. 

13. Hilerri eta errausketa-laberik gabeko beilatokiak.  

 

3 “OBRARIK GABEKO JARDUERA SINPLIFIKATUAREN AURRETIAZKO 
JAKINARAZPENA” BEHAR DUTEN JARDUERETAKO B.2 TALDEA 

Otsailaren 27ko Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko 3/1998 Lege Orokorraren II. 
Eranskina B Atala.  

Txikizkako Merkataritzaren jarduerak (mertzeriak, estetika, arroparen eta zapaten salmenta, 
etab.) prozedura honen bidez izapidetu daitezke, honako baldintza hauek betetzen badituzte: 

- martxan jartzeko lanik egin beharrik ez izatea, pintatze lanak salbu. 

-  80 m2-ko edo tamaina txikiagoko azalera izatea eta 6 m2-tik beherako biltoki atxikia. 

-  Aireberritzeko instalazioak, ke-erauzgailuak edo klimatizazioa ez dituztenak, ezta hotz-
bitrinak, edo zaratak edo bibrazioak sor ditzaketen bestelako motorrak ere. 

Baldintzetako bat betetzen ez bada, jarduera hauek “Klasifikatutako Jardueraren Aurretiazko 
Jakinarazpena” behar duten jardueretarako ezarritakoaren arabera izapidetuko dira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ERANSKINA: “KLASIFIKATUTAKO JARDUERA-LIZENTZIA”, 
“KLASIFIKATUTAKO JARDUERAREN AURRETIAZKO JAKINARAZPENA”, 
ETA “JARDUERA SINPLIFIKATUAREN AURRETIAZKO JAKINARAZPENA” 
BEHAR DUTEN JARDUERAK IZAPIDETZEKO AURKEZTU BEHAR DEN 
DOKUMENTAZIOA 

A. Klasifikatutako Jarduera.-Lizentziaren bidez izapidetzeko, Ordenantza honen I. 
Eranskinaren A Taldean aipatutako jardueretako espedienteak, honako dokumentazio 
hau aurkeztu behar izango da 

A.1. Memoria deskriptiboa, jardueraren ezaugarriak zehaztuz, kokatzen den inguruaren 
deskribapena, eduki lezakeen ingurumen-eragina eta erabiltzeko proposatzen diren 
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neurri zuzentzaileak, haien eraginkortasun mailaren eta segurtasun-bermearen 
adierazpenekin, honako gidoi honen arabera: 

A.1.1. Jardueraren ezaugarriak erabiliko diren lehengaien zehaztapenarekin, 
lehengaien ezaugarriak eta kopuruak, fabrikazio prozesua, sortuko diren 
hondakin solido, likido eta gaseosoak, eta oro har, jardueraren ezaguera osoa 
erraztuko duten datu guztiak.  

A.1.2. Aurreikusten den makineria, mota, ezaugarriak eta potentzia zehaztuz. 

A.1.3. Lokalaren azalera, lantegiari, biltegiari, bulegoei, etab. dagokien partea 
seinalatuz.  

A.1.4. Zaraten eta bibrazioen transmisioa gutxitzeko proposatzen diren neurri 
zuzentzaileak, zarata-maila onargarria bermatzen duten kalkulu 
justifikagarriekin batera. 

A.1.5. Gasak eta usainak kanporatzeko edo/eta kentzeko aurreikusten den sistema. 

A.1.6. Hondakin-urak eta bestelako hondakin-produktuak kanporatzeko sistema.  

A.1.7. Instalazio sanitarioaren zehaztapena, gai higieniko-sanitario arloan indarreko 
araudia betetzeari buruzko aipamena eginez. 

A.1.8. Eraikingintzaren Kode Teknikoaren (EKT), industria establezimenduetako 
suteen aurkako Segurtasun Araudiaren, 68/2000 Dekretuaren, 
Irisgarritasun-baldintzei buruzkoaren, Laneko Segurtasuna eta Osasuna 
Babeteko Legearen, Tentsio Baxuko Araudi Elektroteknikoaren (TBAE). 

A.1.9. Plan Orokorraren eta Udal Ordenanten betetzea. 

A.1.10. Kasu bakoitzean, dagokion Baimen Sektoriala: Lurzoruaren Kalitatearen 
Adierazpena, Baimen Sanitarioa, Ikuskizun Publikoak, Zaratak, Bizkaiko 
Foru Aldundiaren Errepideak, Ura, etab. 

A.2. Planoak: 

A.2.1. Kokapen-planoa 1:5.000 eskalan. 

A.2.2. Kokapen-planoa 1:1.000 eskalan, suteetako ur-harguneak seinalatuz.  

A.2.3. Solairuko banaketa-planoa 1:50 eskalan, instalatutako makineriaren, suteak 
itzaltzeko ekipamenduen eta larrialdietako argien kokapena zehaztuz. 

A.2.4. Sekzioak 1:50 eskalan, lokaleko puntu bakoitzean garaiera libre desberdinen 
kotak ezarriz, zorutik sabaira, behin instalazioak amaitu ondoren. 

A.2.5. Fatxaden altxaera 1:30 eskalan, ondoz ondoko lokalak eta goiko solairurako 
iraganbidea barne hartuz.  

A.2.6. Xehetasunak 1:20 eskalan, proposatutako neurri zuzentzaileen eraikuntza-
soluzioena (hosgabetzea, bibrazioen aurkakoak, etab.). 

A.2.7. Sute-sektore bat baino gehiago osatzen bada, solairua zona-banaketarekin 
eta sektorizatzearekin, Eraikingintzaren Kode Teknikoaren arabera. 

A.2.8. Aireztapeneko instalazioen, aire girotuaren, klimatizazioaren eta kea 
ateratzeko instalazioen eskemak, ateratzeko hodien sekzioaren kalkulua 
barne hartuz.  

A.3 Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa behar duten balizko proiektuen kasuan, 
dokumentazioak ingurumen-inpaktuaren azterketa bat ekarri beharko du. 

A.4 Dauden instalazio elektrikoetan, aldatzen ez direnak, Kontrol-Organismo Baimendu 
batek egindako berrikusketa aurkeztuko da. 
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A.5 Dauden suteen aurkako instalazioetan, instalazio horien berrikusketa eta martxan 
jartze zuzenaren Ziurtagiria aurkeztuko da, enpresa baimendu batek egina. 

 

B Klasifikatutako Jardueraren Aurretiazko Jakinarazpenaren bidez izapidetzea egiteko, 
Ordenantza honen I. Eranskina B.1 Taldean aipatutako jardueretako espedienteak, honako 
dokumentazio teknikoa aurkeztu behar izango da:  

B.1. Memoria, gutxienez honako atal hauek eduki behar dituena: 

B.1.7. Jardueraren helburua. Garatuko den jarduera motaren deskribapena, 
jarduera berri bat edo jadanik existitzen den baten zabaltzea, lekualdatzea, 
berritzea edo legeztapena den zehaztuz. 

B.1.8. Kokapena. Lurzoruaren kalifikazio urbanistikoa adierazi behar da, alboko 
lokalen edo instalazioen erabilerak seinalatuz. 

Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera bat izanez gero, hurbilen dauden 
eraikinetara dauden distantziak zehaztuko dira, hala nola, kontsumo 
publikorako ur-harpenetara, ur gordailuetara, ur-hornidurako sarera, 
iturburu eta ur-ibilguetara.  

B.1.9. Jardueraren desdribapena: 

B.1.10. Lokalaren deskribapena, azalera osoa eta ekoizpen-prozesuaren sail 
desberdinei, biltegiei, bulegoei, komunei eta aldagelei dagozkien azalera 
partzialak.  

B.1.10.1. Ekoizpen-prozesuaren eta tarteko prozesuen deskribapena, 
lehengaiena eta produktu amaituena, hauen ezaugarri fisiko-
kimikoak seinalatuz, biltegira daitekeen gehienezko stock-a eta 
biltegiratze-baldintzak, hala nola urteko kontsumoa eta ekoizpena. 

B.1.10.2. Jardueran lan egingo duten pertsona kopurua. 

B.1.10.3. Makineria eta instalazioak: jarduera gauzatzeko aurreikusten 
diren makineria eta instalazioak, haietako bakoitzaren potentzia 
elektrikoa edo/eta bero-potentzia CV (zaldi-potentzia) edo kW-etan 
emanez. Berariazko araudien menpe (instalazio elektrikoa GT/BT, 
galdarak, aireztapen-sistemak,…)dauden instalazioetan industria 
segurtasuneko indarreko araudian ezarritakoa betetzen dela 
justifikatu behar izango da 

B.1.10.4. Erregaiak: motak, biltegiratze-sistema, biltegira daitekeen 
gehienezko stock-a eta aurreikusitako urteko kontsumoa. Halaber, 
instalazioa produktu sukoi eta erregaiak biltegiratzeari buruz 
industria segurtasuneko indarreko araudiak ezartzen duenarekin bat 
datorrela justifikatu behar izango da. 

B.1.10.5. Aireztapena: aurreikusitako aireztapen-sistemak. 

Aireztapen artifizialaren kasuan, aire berriztuaren kopurua 
zehaztuko da, Laneko Segurtasuna eta Osasunari buruzko Araudian 
ezarritakoa betetzen dela justifikatuz, hala nola, albokoei ez zaiela 
oztoporik egiten. 

Garajeen kasuan, ekainaren 11ko 171/1985 Dekretuan ezarritako 
baldintzak eta dagokion gainerako araudia betetzen direla justifikatu 
behar izango da. 
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B.1.4.6. Instalazio higienikoak: komunetarako eta aldageletarako 
aurreikusitako instalazioak, sexuaren arabera bereiziak, Laneko 
Segurtasuna eta Osasuna Babesteko Araudiarekin ados. 

B.1.5. Balizko ondorioak Ingurumenean.  

B.1.5.1. Zarata: Instalazaioaren zarata-iturrien deskribapena, hala nola, 
barruko emisio-mailak.  

EKT-DB-HR oinarrizko dokumentua betetzen dela justifikatu 
behar da.  

Aurreikusitako isolamendu sistemak zehaztuko dira, berorien 
eraginkortasunari buruzko kalkulu justifikagarriekin batera, bizitegi 
lur-zoruko hurbilen dauden etxebizitzetan ez gainditzeko 40 eta 30 
Db(A) neurriak, goizeko 8:00etatik eta gaueko 22:00etatik aurrera, 
hurrenez hurren, ateak eta lehioak itxita maila jarraitu baliokidean 
(Leq. 60 segundu), ezta 45 eta 35 Db(A) balore maximoetan. 
Halaber, ez dira gaindituko 60 dB(A) alboko industria-jardueretan. 
Eta hau guztia, udal araudian ezarritakoari kalterik egin gabe.  

B.1.5.2. Bibrazioak: aurreikusitako bibrazioen aurkako gailuen deskribapena 
eta berorien eragkinkortasunaren bermeak. 

B.1.5.3. Emisioak atmosferara: emisio-fokuen identifikazioa eta egindako 
emisioak, eta, hala badagokio, aurreikusitako garbiketa-sistemak 
deskribatuz. 

Keak, gasak eta partikulak modu egokian kanporatzen direla 
justifikatu behar izango da, albokoei trabarik egin gabe eta indarreko 
araudian ezarritakoa aintzat hartuz.  

B.1.5.4. Hondakin-urak: hondakin-urak isurtzeko guneen identifikazioa, 
beroriek hartzeko modua, aurreikusitako garbiketa-sistemak eta 
azken isuriaren ezaugarriak zehaztuz; gainera, indarreko Udal 
Ordenantzetan ezarritakoa betetzen dela justifikatu behar izango da, 
edo horrelakorik ezean, Jabari Publiko Hidraulikoko Araudian eta 
dagokion gainerako arautegian. Industria-isuri motaren bat izanez 
gero, haren kanalizazioa eta tratamendua aurerikusi behar izango da 
ur fekalak aparte utzita, azken isuriak indarreko legedia betetzeko 
eran. Gainera, dagokion isuri baimena eduki behar izango da. 

B.1.5.5. Hiri hondakinak: beroriek zenbatzea, aurreikusitako biltegiratze-
sistema eta azken amaiera deskribatuz, indarreko Udal 
Ordenantzetan ezarritakoa betetzen dela bermatuz, edo, halakorik 
ezean, apirilaren 21eko Hondakinei buruzko 10/1998 Legean 
ezarritakoa. 

B.1.5.6. Beste hondakin batzuk: identifikazioa eta berorientzat aurreikusten 
den kudeaketa, behin-behineko biltegiratze-sistemak eta azken 
amaiera zehaztuz, hala nola zein diren erretiratzeko baimena duten 
enpresa kudeatzaileak, hau guztia aipatutako 10/1998 Legean eta 
gainerako araudian aurreikusitakoarekin ados eta hondakin motaren 
arabera. 

Industria-hondakinak sortzeak Autonomia Erkidegoko Ingurumen 
Organoaren Erregistroan inskripzioa egin beharra ekarriko du. 

B.1.6. Kontsumoko ura.  
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Haren jatorria adieraziko da ( ur hornidurako udal sarea, putzuak, 
iturburuak, etab.) uraren kalitate sanitarioa bermatzeko aurreikusten diren 
neurriak zehaztuz, ur-hornidura udal saretik egiten ez bada. 

B.1.7. Suteen aurkako babesa. 

Aukeratutako neurri zuzentzaileak zehaztuko dira, eta haien eraginkortasun 
maila, proposatutako itzaltze-mekaniskoak justifikatzeko kalkuluak, hala 
nola, euren kokapena eta seinaleak.  

Instalazioetan prebentzioa egiteko eta suteen aurkako babeserako 
elementuetako hornidura egokia justifikatu behar izango da, hala nola, 
larrialdietako argiteria nahikoa dela irteeretarainoko bidea argitzeko. 
Ezaugarri bereziak dituzten jarduerek (egurrezko zurdindegiak, PVC, 
erregaien biltegiratzea, …) sute gehigarrien aurkako babes neurriak izan 
beharko dituzte (suteetako ur-hargune hornituak, langarreztagailuak, 
detektagailuak…), kasu bakoitzaren berariazko arriskurako egokiak. 
Teknikoki justifikatuta dauden bestelako aukera batzuk onartu ahal izango 
dira baldintza normalizatuetan zailatasun handia badago ekipo hauek zuzen 
instalatzeko eta funtzionatzeko, beti ere hirugarrenei egin lekiekeen kaltea 
babestuta geldituz gero. Hau guztia, beste Organo eskudun batzuk egoki 
deritzeten bestelako neurri gehigarriei kalterik egin gabe. 

Bizitegi-lurzoruan kokatu beharreko jardueretan ekainaren 11ko 171/1985 
Dekretuan eta aplikatu beharreko gainerako araudian ezarritakoa justifikatu 
behar izango da. 

Halaber, EKT-SS Oinarrizko Dokumentuan bere aplikazio eremuan 
ezarritakoa betetzen dela justifikatu behar izango da edo industria-
establezimenduetan suteen aurkako Segurtasun Araudian ezarritakoa.  

 

B.1.8. Nekazaritzako eta Abeltzaintzako jarduerak. 

Aurreko ataletan adierazitakoari kalterik egin gabe, nekazaritzako eta 
abeltzaintzako jardueretan, berariaz justifikatu behar izango da jarraian 
azaltzen diren puntuak betetzen direla: 

B.1.8.1. Landare-osasunerako produktuak, plagizidak eta, orokorrean 
produktu kimikoak biltegiratzea, ustiategiko ohiko beharretara 
zehatz-mehatz egokitzen dena, une oro aplikatu beharreko 
segurtasun araudia eta higieniko-sanitarioa aintzat hartuz. 

B.1.8.2 Jarduera garatzean sortutako hondakin organikoak (likidoak eta 
solidoak) hobi estankoan edo esparru estali iragazgaitzean biltzea, 
hondakin motaren arabera, kanporako irteerarik gabe eta ubide 
publikora isuri zuzenik gabe, lixibiatutakoen bilketa hobi estankoan 
antolatuz. 

B.1.8.3 Aipatutako hondakinak lursailak ureztatzeko eta ongarri moduan 
erabiltzen badira, lagatze egokia egingo da, gehieneko medeapen-
edukiera edo azalera-unitateko eta operazio bakoitzeko karga 
organikoa, lurraren topografia eta klimatologia aintzat hartuz. 
Edonola ere, erabilera hau abenduaren 22ko 390/1998 Dekretuan 
ezarritakoaren menpekoa izango da. Dekretu honek nekazaritzatik 
eratorritako nitratoekin ura kutsatzeko Arriskutan dauden Inguruak 
izendatzeko arauak finkatzen ditu eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko Nekazaritza lanetan egoki jarduteko Kodea onartzen 
du. Halaber, irizpide orokor gisa, justifikatu behar izango da 
lursaileko hektarea 1 5 AUNLUko (azienda-unitatea nekazaritzako 
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lurrak ureztatzeari begira), ondorio hauetarako erabilgarri dauden 
lursailen planoak atxikita aurkeztuz. Ondorengo baliokidetzak 
aplikatuko dira: 

1 a.u.n.l.u.:1 behi-azienda ugaltzaile edo zaldi-azienda. 

gizentzeko behi-azienda. 

30 ardi-txerri azienda. 

3,5 txerri ugaltzaile. 

15 txerri gitzentzeko. 

150 untxi-eme. 

250 oilo. 

Hondakinak kudeatzeko beste era alternatibo batzuk erabiliz gero, 
egokia den justifikazioa egin behar izango da. 

B.1.8.4. Animalila hilak deuseztatzea errausketa kontrolatuaren bidez (labean 
edo aplikatu beharreko araudia betetzen duen instalazioan), edo 
hobi estankoan karez lurperatzea edo Organo eskudunak helburu 
honetarako dituen zerbitzuek erretiratzea. 

B.1.8.5. Neurri higieniko-sanitarioak: 

- Ustiategiko zolaketak irazgaiztea. 

- Desinfekziorako, insektuak hiltzeko eta arratoiak hiltzeko 
aldizkako operazioak. 

- Instalazioetako aldizkako garbiketa egiteko ura erabilgarri 
edukitzea. 

- Insektuak kanpoaldera hedatzea sahiesteko sistemak edo 
instalazioak, bereziki instalazioak edo etxebizitzak hurbil 
daudenean. 

B.2. Planoak 

B.2.1. Jardueraren kokapenaren planoa 1:1.000. eskalan. Nekazaritza eta 
abeltzaintzako jardueretan lursail propioen, alboko lursailen eta bide 
publikoen zedarripena erantsiko da. Gainera, biztanleria dagoen guneetara, 
ubideetara, hornidura-putzuetara eta bide publikoetara, eta abarretara 
dauden distantziak adieraziko dira. 

B.2.2. Kokapen planoa 1:500. Eskalan 

B.2.3. Solairuko, altxaerako eta gaur egungo egoerako sekzioetako (barrualdekoa 
eta kanpoaldekoa) planoak 1:100 eskalan, edo hala badagokio, beheragokoan 
kotak ezarrita. 

B.2.4. Solairuko, altxaerako eta proposamenaren sekzioetako (barrualdekoa eta 
kanpoaldekoa) planoak 1:100 eskalan edo beheragokoan kotak ezarrita. 

B. 2.5 Instalazioetako planoak (hornidura, saneamendua, elektrizitatea, argiztatzea, 
gas naturala, suteen aurkako babesa, aireztapena, irisgarritasuna), 
makineriaren eta berariazko instalazioen kokapena seinalatuz. Halaber, 
lehengaiak, produktu amaitua eta hondakinak  biltzeko aukeratu diren 
guneak zehaztuko dira (planoa 1:100 eskalan edo beheragokoan). 
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C. Sinplifikatutako Jardueraren Aurretiazko Jakinarazpenaren bidez izapidetzea 
egiteko, obrarik gabe, Ordenantza honen I. Eranskina B.2. taldeko jardueretako 
espedienteak, honako dokumentazio hau aurkeztu behar izango da: 

C.1. Memoria, interesdunak sinatua eta jardueraren ezaugarriak zehaztuz, Ordenantza 
honen III. Eranskinaren B.1. puntuan azaltzen den gidoiaren arabera, eta jarduera 
edo/eta instalazioak aurkeztutako dokumentazioarekin bat datorrela adierazten 
duen Ziurtagiria. 

C.2. Solairuko planoa 1:50 eskalan, tabikeen eta altzarien banaketa seinalatuz.  

 

Leioan, 2016ko martxoaren 1ean 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


