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SARRERA 

 
 
Bizkaiko Aparailari eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofizialak, elkargoetako profesionalen 
jardunean kalitatea nahiz etengabeko hobekuntza eskaintzeko bere konpromisoa berretsiz, esku 
artean duzun eskuliburua argitaratu du, Arkitektura Teknikoaren alorrean diharduten 
profesionalentzako tresna lagungarria izango zaielakoan. 
 
Orain arteko eredua aldatu egin da; horren arabera, jarduera profesionala orain arte elkargoaren 
bitartez gainbegiratzen bazen ere, hemendik aurrera egiteko hori teknikarien beraien 
ardurapean geldituko da. Hori horrela, Elkargoak helburu bat jarri du mahai gainean, orain arte 
metatutako esperientzia ez galtzea, eta gure lanbidea garatzeko orduan aplikatu daitezkeen 
irizpide eta jarduera egokiak mantentzea, alegia. 
 
Gure asmoa ez da lan bakoitza gauzatzeko beharko liratekeen aldeak zehaztasunez jasotzea.  
Teknikariari nolabaiteko orientazio edo laguntza ematea da gure helburua, jarduera profesionala 
edozein izanda ere, dagokion erantzuna eman ahal diezaion. Horretarako, gure Elkargo 
Profesionalaren ustez lan bakoitzak eduki beharko lituzkeen gutxieneko edukiak zeintzuk diren 
jasoko ditugu, hala nola, kasuan-kasuan aplikatu beharreko araudia, landutako gai bakoitzean 
sakondu ahal izateko kontsultarako ohiko dokumentazioen zerrenda eta, azkenik, teknikariaren 
jarduera profesionala erraztu dezaketen zenbait tresna. 
 
Egoera profesional bakoitzaren edukiari dagokionez, indarrean dagoen araudia abiapuntu 
hartuta, ikus onespena emateko azken urteetan aurkeztu zaizkigun lanetan jasotako 
esperientziak dokumentatu ditugu; kontuan hartuta, betiere, zeintzuk izan diren bai ikus onespen 
zerbitzuan bai Elkargoaren departamentu teknikoenak ohikoenak izan diren kontsultak. 
 
Gomendio horietarako, halaber, indarreko araudiaz gain, honakoak ere jaso dira: dagozkion 
administrazio edota erakunde ofizialek emandako irizpenak, eta arazo partikularren inguruan 
Elkargoak egindako kontsulten erantzunak. 
 
Lanaren edukia osatzeko, Arkitektura Teknikoaren Lanbidea gauzatzearekin lotutako betebehar 
formalen inguruko laburpen txiki bat ere gehitu dugu, laguntza modura. 
 
Jakin badakigu honako eskuliburua oso lagungarria izango zaiela Arkitektura Teknikoko 
profesionalei. Honen bidez, izan ere, mantendu ez ezik, hobetu ere egingo dituzte beraien 
jardueretan horren bereziak diren kalitate nahiz profesionaltasun estandarrak. 
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KONTSIDERAZIO OROKORRAK 

 
 
Ondoren, araututako Arkitektura Teknikoaren jardueran ohikotasunez gauzatzen diren lan 
profesionalei aplikatzeko moduko zenbait gomendio orokor jaso ditugu. 
 
Eskuliburu honen edukia, beraz, ez da exhaustiboa. Gure Elkargoaren iritziz jarduera 
profesionala gauzatzeko orduan kontuan hartu beharko liratekeen zenbait jarduera egoki baino 
ez dira jaso. 
 
Ulermena errazte aldera, ahal den neurrian sinplifikatu egin ditugu edukiaren egitura eta 
erabilitako egitura; zentzu horretan, helburu didaktikoari eman diogu lehentasuna, erabilitako 
termino eta erreferentzien zehaztasunari baino. 
 
 
Araudia 
 
Esku artean duzun gida honetan, gauzatu beharreko jarduera profesional bakoitzarentzat 
ohikoenak diren araugintzako erreferentziak jaso dira. 
 
Gure lanei aplikatu behar izaten zaizkien arauak horren aldakorrak direnez, gida ahalik eta 
eguneratuen mantentzen saiatuko gara, aldian-aldian berrikuntzak txertatuz. Hala ere, erabat 
gomendagarria litzateke legegintza arloko azken berrikuntzen inguruan ondo informatuta 
egotea. Elkargoak informazio hori elkargokideei eman ez ezik, horren inguruan sortu litezkeen 
zalantza guztiak argitzen ditu. 
 
Eusko Jaurlaritzaren Eraikuntzako Araugintza eta Kalitate Kontrolerako Zerbitzuak 
Eraikuntzarako Araudien Aurkibidea argitaratzen du aldian-aldian; bertan, zehaztasunez 
jasotzen da eraikuntzaren alorrari eragiten dion legeria guztia. 
 
 
Eskumenak 
 
Arkitektura Teknikoari dagozkion eskumen profesional guztiak behar bezala araututa daude.  
Hala ere, eskumen horien mugak ez dira horren argiak izaten zenbait kasutan. Ondorioz, arau 
horiek aplikatzeko ardura duten Administrazio Publikoen artean eztabaida sortu liteke. Kasu 
horretan, justizia auzitegiei dagokie hori ebaztea. Horregatik, zalantzazko kasuren bat agertzen 
den bakoitzean, oso garrantzitsua da lanari ekin aurretik enkargua bera gure lanbideari 
dagokion eskumenen baitakoa dela egiaztatzea. 
 
Horretarako, indarreko legeria zein den kontsultatu behar da aurretiaz, hala orokorra, nola tokian 
tokikoa. Gainera, gomendagarria da lan profesional horren aurren Administrazioak finkatzen 
dituen interpretazio-irizpideak ondo ezagutzea. 
 
Gai horien guztien inguruan Elkargoak Arkitekto Teknikoen lanbideari dagozkion eskumenei 
buruzko informazioa eskainiko die elkargokideei eta, hala badagokio, baita gure kolektiboak 
bere interesak defendatzeko eman beharreko pausoak ere, baldin eta horretarako beharrizana 
baldin badago. 
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Dokumentazio idatzia 
 
Idatzita dauden dokumentu guztiak testu-prozesadore bidez egindakoak izatea gomendatzen 
da. Baliozkoak izan arren, XXI. mendean ez dirudi inolaz justifikatu daitekeenik, txostenak eskuz 
idatzi eta hala aurkeztea. 
 
Letraren tamainari dagokionez, agiriak erraz irakurtzea ahalbideratzen duena izan behar da. 
 
 
Dokumentazio grafikoa 
 
Aurreko paragrafoan esan bezala, dokumentu grafiko guztiak ordenagailuz lagundutako diseinu-
programa bidez (CAD) egitea gomendatzen da. 
 
Eskalan aurkeztu behar dira, eta eskala hori dokumentu guzti-guztietan agertu beharko da. 
 
Horrez gain, dokumentu bakoitzean agertu beharrekoak dira, baita ere, egilearen identifikazioa, 
horren sinadura eta planoaren titulua. 
 
Geroz eta ohikoagoa da lanetan argazkiak barne hartzea. Horrek, izan ere, asko laguntzen du 
idatzizko testuaren ulermena. Hala ere, kontuan eduki beharrekoa da argazkiek ezin dutela 
plana erabat ordezkatu, horien bidez ezin baitaiteke eskalara neurtu. 
 
 
Hizkuntza 
 
Jarduera profesionala Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetatik edozeinetan 
gauzatu ahalko da. 
 
 
Lanaren egilea identifikatzea 
 
Lana osatzen duen agiri bakoitzean egileari buruzko datuak agertu behar dira, hala nola, izen-
abizenak, titulazioa, elkargokide-zenbakia eta sinadura. 
 
Lanen sinadurak jatorrizkoak izatea gomendatzen da dokumentu guzti-guztietan; halaber, ahal 
dela fotokopiak, zigiluak edota sinadura digitalak erabiltzea saihestu behar da. Horretarako, 
sinadura elektronikoko sistema berriak erabiltzea gomendatzen da, erabat bermatzen dutelako 
lana idatzi duen teknikariaren nortasuna; horrez gain, nabarmen murrizten dute dokumentuak 
sinatzeko behar den denbora. 
 
Elkarte profesional batek sinaturiko dokumentu guztietan Arkitekto Teknikoaren identifikazioa 
jaso beharra dago, azken hori baita, azken finean, egindako lanaren gaineko erantzukizuna 
hartuko duena. 
 
 
Elkargoko ikus-onespena 
Arkitektura Teknikoaren eremuan aritzean beharrezkoa da elkargoaren ikus-onespena jasotzea 
lan profesional hauen inguruan 

• Eraikuntzako obra amaieraren ziurtagiria, edo horien legalizazioa, Arkitekto teknikoa 
Obraren Exekuzio Materialaren Zuzendari bezala aritzen denean.  
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• Eraikinak eraisteko proiektua, lehergailuak erabili behar ez direnean.  
 
Eraikuntzako obra amaieraren ziurtagiria nahitaezko ikus-onespenari buruz, elkargo profesional 
bakar batek sinatu dezake, obrako zuzendariarenak nahiz obraren exekuzio materialaren 
zuzendariarenak.  
 
Elkargoak gainerako lan profesionalak sinatu ditzake, bezeroak bere borondatez hala eskatzen 
duenean.  
 
Elkargoaren nahitaezko ikus-onespenari buruzko 1000/2010 Errege Dekretuak arautzen du 
elkargoaren nahitaezko ikus-onespena. 
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OBRA PROIEKTUA 

 
 
DEFINIZIOA 
 
Burutu beharreko obren hitzez hitzezko definizioa nahiz definizio grafikoa jasotzen duen 
dokumentazio teknikoa, obra-mota bakoitzari dagokion araudia behar bezala justifikatuta. 
 
Eraikuntza eta/edo urbanizazio obra berriak izan daitezke, bai eta bestelakoak ere, hala nola, 
handitzeak, aldaketak, erreformak, zaharberritzeak eta/edo aurretiaz zeuden elementuen 
dekorazioa: eraikinetan, lokaletan, urbanizazioetan, etab. 
 
Lanak hasi aurretik, nahitaezkoa da obra-proiektua aurkeztea, dagokion erakunde ofizialak 
(udalak normalean) baimen administratiboa tramitatu dezan. 
 
 
Obra-proiektua eta jarduera 
 
Obra-proiektua merkataritzako lokaletan gauzatu behar den kasuetan, horrekin batera jarduera-
proiektua ere idatzi ohi da aldi berean, nahiz eta jarduera profesional desberdinak izan. 
Halakoetan, obra-proiektuetan “Jarduera Memoria” izeneko atala gehitu ohi da, eta bertan 
justifikatzen da garatu beharreko jarduera. 
 
Obra-proiektua eta jarduera-proiektua batera idatzi eta dokumentu bakarrean aurkezten diren 
kasuetan, nahikoa da dokumentu biek partekatzen dituzten atalak aldi bakar batean jasota 
geratzea. 
 
Jarduera-proiektuen edukia eskuliburu honetan zehaztu da, dagokion atalean. 
 
 
Lizentzia beharrik gabeko obrak 
 
Merkataritza eta zenbait zerbitzu liberalizatzeko premiazko neurrien 12/2012 Legea indarrean 
jarri ostean, merkataritza-jarduera batzuk egiteko lokalak egokitzeko obrek ez dute aldez 
aurreko lizentziarik behar.  
 
Lan mota hauetarako lizentziarik behar ez izateak ez du esan nahi lanak obra-proiekturik gabe 
edo teknikari aditu batek gainbegiratu gabe egiten direla; izan ere, jarduerari ezartzeko araudia 
(orokorra, sektorekoa, tokikoa, etab.) berbera da.  
 
Horregatik, obrak lizentziarik behar ez badu ere, araudiak hala eskatzen duenean, teknikari aditu 
batek sinatutako proiektu bat izan behar du sustatzaileak, edozein momentutan eskatu ahal 
zaiolako.  
 
 
Garrantzia gutxiko obrak 
 
Garrantzia gutxi duten obren kasuan, udal administrazioak obra-proiektua idazteko beharrik ez 
dagoela adierazi dezake. Horrelako kasuetan, obra-lizentzia eskuratzeko nahikoa izan ohi da 
jabeak Udalari jakinaraztea zeintzuk diren gauzatu beharreko obrak. Normalean, gainera, obra 
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exekutatuko duen kontratistak egindako aurrekontuaren kopia gehitu ohi zaio. 
 
 
EDUKIA 
 
Memoria 
 
Obra-proiektuek memoria bat eduki behar dute, honako gutxieneko informazioarekin: 
• Obraren kokalekua. 
• Parte hartzen duten alderdien identifikazioa (sustatzailea eta proiektu-egilea). 
• Proiektuaren azalpena (egungo egoera eta erreforma osteko egoera). 
• Azalerak. 
• Erabiliko diren materialen eta eraikitzeko moduen azalpena. 
• Eraikuntzaren Kode Teknikoren justifikazioa. 
• Hirigintzako justifikazioa (hala badagokio). 
• Egituraren kalkuluari buruzko memoria (hala badagokio). 
• Jarduerari buruzko dokumentazioa (hala badagokio). 
• Bestelako araudien justifikazioa (autonomia erkidegokoak, tokikoak, sektorekoak, etab...). 

 
 

Dokumentazio grafikoa 
 
Obra-proiektuek obrak oso-osorik definitzeko behar diren planoak barne hartu behar dituzte. 
 
Gutxienez barne hartu behar diren planoak. 
• Obraren kokaleku zehatza adierazten duen kokapen planoa; bertan zehaztuko dira, besteak 

beste, burutu beharreko obrari dagokion kalea eta zenbakia, eta inguruko kaleak. 
• Egungo egoerari buruzko planoak (oinplanoak, altxaerak eta sekzioak). 
• Erreforma osteko egoerari buruzko planoak (oinplanoak, altxaerak eta sekzioak). 
• Proiektuan jasotako instalazioen planoak (hala badagokio). 
• Proiektatutako egituraren planoak (hala badagokio). 
• Jarduerari buruzko planoak (hala badagokio). 
• Beharrezko baliabide osagarrien planoak (aldamioak, jasogailuak,…). 
 
Egungo egoera eta erreforma osteko egoera bat badatoz, adibidez, banaketetan aldaketarik 
gauzatzen ez denetan, egungo egoera eta erreforma ostekoa berdin mantentzen direla jaso 
beharra dago, berariaz. 
 
Proiektuaren atal honetan, nahi izanez gero, nahi beste dokumentazio grafikoa gehitu daiteke. 
 
 
Baldintza Plegua 
 
Obra-proiektuek exekutatu beharreko obrei buruzko baldintzen agiria eduki behar dute; bertan 
ezarriko da obra horri dagozkion baldintza administratibo nahiz teknikoak. Eraikuntzaren Kode 
Teknikoaren arabera, honakoa izango da agiri edota plegu horren edukia: 
 
Administrazio-baldintzen plegua 
 
• Xedapen orokorrak. 
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• Xedapen fakultatiboak. 

 
• Xedapen ekonomikoak. 
 
Baldintza tekniko partikularren plegua 
 
• Materialei buruzko xedapenak. 
 
Obran erabiliko diren produktu, ekipo eta sistemek izan beharreko gutxieneko ezaugarri 
teknikoak; material horiek hornitu, jaso nahiz artatu, biltegiratu eta manipulatzeko baldintza; 
materiala jasotzerakoan egin beharreko kalitate eta kontrolaren bermea, produktuaren laginketa 
barne; burutu beharreko entseguan; materiala onartu edota ukatzeko irizpideak; gauzatu 
beharreko ekintzak, eta erabilera, artatze nahiz mantentze irizpideak. 
Zehaztapen horiek guztiak, bestelako erreferentzien bidez ere egin daitezke, hala nola, 
aplikatzeko moduko plegu orokorrak, Aitortutako Dokumentuak, edo proiektu-egilearen ustez 
baliozkoak diren bestelakoak. 
 
• Obra-unitateen arabera exekutatzeari buruzko xedapenak. 
 
Obra-unitate bakoitzak eduki beharreko ezaugarri teknikoak dira eta honakoak adierazi behar 
dituzte: exekuzio-prozesua, araudi aplikagarria, obra burutu aurretik bete beharreko baldintzak, 
perdoi onargarriak, bukaera-baldintzak, artatzea eta mantentzea, exekuzio-kontrola, entsegu eta 
probak, kalitate-bermeak, onartu edota ukatzeko irizpideak, neurketa-irizpideak eta unitateen 
balorazioa, etab. 
Eraikuntzako produktu, elementu eta sistema desberdinen arteko bateragarritasuna bermatzeko 
neurriak hartu beharko dira. 
 
• Bukatutako obra egiaztatzeko xedapenak. 
 
Eraikinaren azken prestazioak egiaztatzeko beharrezkoak diren egiaztapen eta zerbitzu-probak 
adieraziko dira. 
 
 
Neurketak eta Aurrekontua 
 
Obra-proiektuek Neurketa eta Aurrekontuari buruzko atala eduki behar dute. Atal hori, era 
berean, kapitulu eta partidetan banakatuta egon beharko da; obra gauzatzeko beharrezkoak 
diren unitate guztiak jaso beharko ditu, bai eta kapitulukako laburpena ere, exekuzio material eta 
kontrataren azken balioarekin. 
 
Proiektua administrazio publikorako denean, partida bakoitzaren prezioak duen banakatzea 
zehaztu beharko da, prezioen taula barne (unitateko nahiz banakatuta); betiere, Sektore 
Publikoko Kontratuei buruzko 30/2007 Legean ezarritakoarekin bat etorriz. 
 
Garrantzitsua da gogoratzea, Proiektuaren Aurrekontuak barne hartu behar dituela: Segurtasun 
eta Osasunari buruzko Azterlanaren aurrekontua, Eraikuntzako eta Eraispeneko Hondakinak 
kudeatzeko aurreikusitako kostuaren balorazioa, eta kalitate-kontrolaren aurrekontua; horietako 
bakoitza kapitulu independente batean. 
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Segurtasun eta Osasunari buruzko Azterlana edota Segurtasun eta Osasunari buruzko 
Oinarrizko Azterlana 
 
Obra-proiektuek Segurtasun eta Osasunari buruzko Azterlana edota Segurtasun eta Osasunari 
buruzko Oinarrizko Azterlana barne hartu behar dute; betiere, eraikuntza obretako gutxieneko 
segurtasun eta osasun neurriak ezartzen dituen 1627/1997 Errege Dekretuarekin bat etorriz. 
Azterlan hori proiektuaren egileak berak edota beste teknikari batek idatzi ahalko du. 
 
Segurtasun eta Osasunari buruzko Azterlan edota Segurtasun eta Osasunari buruzko Oinarrizko 
Azterlan horien edukia ere honako eskuliburuan jaso da, dagokion atalean. 
 
 
Kalitate Kontrolerako Plana 
 
Obra-proiektu guztiek eduki behar dute Eraikuntzaren Kode Teknikoarekin bat datorren Kalitate-
kontrolerako Plana. Plan horrek, era berean, Euskal Autonomia Erkidegoan eraikuntza alorreko 
Kalitate Kontrola arautzen duen 238/1996 Dekretuan ezarritakoa errespetatu beharko du. 
Proiektuaren egileak berak idatzi ahalko du, edota beste teknikariren batek. 
 
Kalitate-kontrolerako Planen edukia zehaztasunez azalduta dago, dagokion atalean. 
 
 
Hondakinak Kudeatzeko Azterlana 
 
Eraikuntza eta eraisketetako hondakinen produkzio eta kudeaketa arautzen duen 105/2008 
Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz, obra-proiektu guztiek eduki behar dute Eraikuntza 
eta Eraisketen ondorioz sortzen diren Hondakinak Kudeatzeko Azterlana. Azterlan hori 
proiektuaren egileak berak egin ahalko du, edota beste teknikariren batek. 
 
Eraikuntza eta Eraisketen ondorioz sorturiko Hondakinak Kudeatzeko Azterlanaren edukia 
eskuliburu honetan zehaztuta dago, dagokion atalean. 
 
 
APLIKATU DAITEZKEEN ARAUAK 
 
Jarraian, proiektuak garatzeko orduan Arkitekto Teknikoek erabili ohi dituzten araudien 
hautaketa jaso dugu. 
 
Informazio zehatzagoa nahi izanez gero, Eraikuntzarako Araudien Aurkibideetan kontsultatu 
daitezke. Aurkibide horiek Eusko Jaurlaritzaren Eraikuntzako Araudi eta Kalitate Kontrolerako 
Zerbitzuak argitaratzen ditu. 
 
 
Orokorra 
 
Estatuko araudia 
 
38/1999 Legea, Eraikuntzaren Antolamenduari buruzkoa. 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. I. zatia. 
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Eraikuntzaren Kode Teknikoa. II. zatia. Oinarrizko dokumentuak: 
• DB SE Egiturazko Segurtasuna. 
• DB SE Egiturazko Segurtasuna. Eraikuntzako ekintzak. 
• DB SE-A Egiturazko Segurtasuna. Altzairua. 
• DB SE-C Egiturazko Segurtasuna. Zimenduak. 
• DB SE-F Egiturazko Segurtasuna. Fabrikak. 
• DB SE-M Egiturazko Segurtasuna. Zura. 
• DB SI Sute kasuetako Segurtasuna. 
• DB SUA Erabilpen eta irisgarritasun segurtasuna. 
• DB HE Energia Aurreztea. 
• DB HS Osasungarritasuna. 
• DB HR Zaraten kontrako babesa. 

 
462/1971 Dekretua, eraikitze-obren proiektuak idatzi eta obrak zuzentzeari buruzkoa. 
 
 
Irisgarritasuna 
 
Estatuko araudia 
 
505/2007 Errege Dekretua, urritasunen bat duten pertsonak urbanizatutako espazio publiko eta 
eraikinetara sartu eta horiek erabiltzeko irisgarritasuna eta diskriminazio gabeko baldintza 
orokorrak onartzen dituena. 
 
VIV/561/2010 Agindua, urbanizatutako espazio publikoetara sartu eta horiek erabiltzeko 
irisgarritasun eta diskriminaziorik gabeko baldintza orokorren dokumentu teknikoa garatzen 
duena. 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. II. zatia. Oinarrizko dokumentuak: 
• DB SUA Erabilpen eta irisgarritasun segurtasuna. 
 
Autonomia Erkidegoko Araudia 
 
Irisgarritasuna sustatzeari buruzko 20/1997 Legea. 
 
68/2000 Dekretua, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta 
komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena. 
 
 
Egiturak 
 
Estatuko araudia 
 
Egitura Hormigoiaren Jarraibideak. EHE-08. 
 
Egitura Altzairuaren Jarraibidea. EAE. 
 
 
Ur eta saneamendu instalazioak  
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Estatuko araudia 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. II. zatia. Oinarrizko dokumentuak: 
• DB HS Osasungarritasuna. 
 
1974ko uztailaren 28ko Agindua, ur-horniketarako hodientzako baldintza tekniko orokorren 
Plegua onartzen duena. 
 
1986ko irailaren 15eko Agindua, Herrietako Saneamendu-hodientzako baldintza tekniko 
orokorren Plegua onartzen duena. 
 
 
Elektrizitate instalazioak 
 
Estatuko araudia 
 
842/2002 Errege Dekretua, Tentsio Baxuko Araudi Elektroteknikoa eta horren Jarraibide 
Tekniko Osagarriak onartzen dituena. 
 
 
Gas instalazioak 
 
Estatuko araudia 
 
919/2006 Errege Dekretua, gasezko erregaiak banatu eta erabiltzeari buruzko Araudi teknikoa 
eta horren jarraibide teknikoak onartzen dituena. ICG 1etik 11ra. 
 
Autonomia Erkidegoko Araudia 
 
Industria, Merkataritza eta Turismo Sailburuaren 2007ko urriaren 8ko Agindua, gasezko 
erregaiak banatu eta erabiltzeari buruzko Araudi teknikoa eta horren jarraibide teknikoen 
inguruko arauak ezartzen dituena. ICG 1etik 11ra. 
 
Kontsumo eta Industria Segurtasunerako Zuzendariaren 2007ko urriaren 9ko Jarraibidea, 
gasezko erregaiak banatu eta erabiltzeari buruzko Araudi teknikoa eta horren jarraibide 
teknikoen inguruko aplikazio-irizpideak ezartzen dituena. 
 
 
Argi instalazioak 
 
Estatuko araudia 
 
1890/2008 Errege Dekretua, kanpoko argiteria instalazioan efizientzia energetikoari buruzko 
Araudia eta horren jarraibide tekniko osagarriak onartzen dituena EA-01tik EA-07ra. 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. II. zatia. Oinarrizko dokumentuak: 
• DB HE Energia Aurreztea. 
 
 
Telekomunikazio instalazioak 
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Estatuko araudia 
 
1/1998 Legegintzako Errege Dekretua, eraikinetan telekomunikazio-zerbitzuak ezartzeko 
azpiegitura komunei buruzkoa. 
 
Telekomunikazioei buruzko 32/2003 Lege Orokorra. 
 
346/2011 Errege Dekretua, eraikin barruetan telekomunikazio-zerbitzuak ezartzeko azpiegitura 
komunak arautzen dituen Araudia onartzen duena. 
 
ITC/1644/2011 Agindua, eraikin barruetan telekomunikazio-zerbitzuak ezartzeko azpiegitura 
komunak arautzen dituen Araudia garatzen duena, 346/2011 Errege Dekretu bidez onartutakoa. 
 
 
Instalazio termikoak eta aireztatze-instalazioak 
 
Estatuko araudia 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. II. zatia. Oinarrizko dokumentuak: 
• DB HS Osasungarritasuna. 
 
1027/2007 Errege Dekretua, Eraikinetako Instalazio Termikoei buruzko Araudia onartzen duena 
(akatsen zuzenketekin). 
 
1826/2009 Errege Dekretua, Eraikinetako Instalazio Termikoei buruzko Araudia onartzen duena, 
1027/2007 Errege Dekretu bidez onartutakoa (akatsen zuzenketekin). 
 
Autonomia Erkidegoko Araudia 
 
Industria, Merkataritza eta Turismo Sailburuaren 2008ko uztailaren 22ko Agindua, eraikinetako 
instalazio termikoei buruzko Araudiarekin (RITE) bat datozen arauak ezartzen dituena. 
 
165/1999 Dekretua, 3/1998 Legean, Euskal Herriko ingurumena babesteko lege orokorrean, 
jasotzen den jarduerarako lizentzia eskuratzetik salbuetsitako jardueren zerrenda finkatzen 
duena. 
 
171/1985 Dekretua, etxebizitzetarako hiri-lurretan jartzekoak diren Egintza Nekagarri, 
Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuekin erabili beharreko Arau Teknikoak onartzen dituena. 
 
 
Suteen aurkako babesa 
 
Estatuko araudia 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. II. zatia. Oinarrizko dokumentuak: 
• DB SI Sute kasuetako Segurtasuna. 
 
1942/1993 Errege Dekretua, suteen aurkako babeserako instalazioei buruzko Araudia onartzen 
duena. 
 
Abenduaren 3ko 2267/2004 Errege Dekretua, establezimendu industrialetarako suteen kontrako 
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Segurtasun-araudia onartzen duena (akatsen zuzenketekin). 
 
312/2005 Errege Dekretua, eraikuntzako produktuak eta eraikinen elementuak suaren aurreko 
erreakzio nahiz erresistentzia propietateen araberako sailkapena onartzen duena (aldaketekin). 
 
 
Zarata 
 
Estatuko araudia 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. II. zatia. Oinarrizko dokumentuak: 
• DB HR Zaraten kontrako babesa. 

 
Autonomia Erkidegoko Araudia 
 
Euskal Herriko Ingurumena Zaintzeari buruzko 3/1998 Lege Orokorra. 
 
165/1999 Dekretua, 3/1998 Legean, Euskal Herriko ingurumena babesteko lege orokorrean, 
jasotzen den jarduerarako lizentzia eskuratzetik salbuetsitako jardueren zerrenda finkatzen 
duena. 
 
171/1985 Dekretua, etxebizitzetarako hiri-lurretan jartzekoak diren Egintza Nekagarri, 
Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuekin erabili beharreko Arau Teknikoak onartzen dituena. 
 
 
KONTSULTARAKO DOKUMENTAZIOA 
 
Atal honetan ez da jaso kontsultarako dokumentazio espezifikorik, eraikuntzako materialei eta 
teknologiei buruz. 
 
Argitalpenak 
 
Monografías CTE. Aplicación a edificios de uso residencial vivienda. Espainiako Arkitekto 
Elkargoen Kontseilu Nagusia, Espainiako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargoen 
Kontseilu Nagusia eta Asemas-ekin elkarlanean. 2006-2008. 
 
• CTE - SU. Segurtasuna erabileran. 
• CTE - SI. Segurtasuna sute kasuan. 
• CTE - HE. Energia Aurreztea. 
• CTE - SE - C. Egitura Segurtasuna. Zimenduak. 
• CTE - SE - C. Egitura Segurtasuna. Fabrikak. 
• CTE - SE - C. Egitura Segurtasuna. Altzairua. 
• CTE - SE - M. Egitura Segurtasuna. Zura. 
• CTE – HS. Osasungarritasuna. 
• DAV HE 2 - RITE. 
 
Pliego General de Condiciones Técnicas en la Edificación. Valentziako Eraikuntza Institutua, 
Espainiako Arkitekto Elkargoen Kontseilu Nagusia eta Espainiako Aparejadore eta Arkitekto 
Teknikoen Elkargoen Kontseilu Nagusia. 2007. 
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Pliego General de Condiciones de Seguridad y Salud en la Edificación. Valentziako Eraikuntza 
Institutua, Espainiako Arkitekto Elkargoen Kontseilu Nagusia eta Espainiako Aparejadore eta 
Arkitekto Teknikoen Elkargoen Kontseilu Nagusia. 2007. 
 
Problemas, dudas y soluciones durante el proyecto y ejecución de la edificación. Muñoz 
Hidalgo, Manuel. 2001. 
 
Manual para la redacción de proyectos de construcción en la administración pública. Sevilla 
López, José Manuel. 2001. 
 
Arte de proyectar en arquitectura. Fundamentos, normas y prescripciones sobre construcción, 
dimensiones de edificios, locales y utensilios, distribución y programas. Neufert, Ernst. 14. 
edizioa. Gustavo Gili. 2001. 
 
Web orriak 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. www.codigotecnico.org 
 
Energiaren Euskal Erakundea. www.eve.es 
 
Energia Dibertsifikatu eta Aurrezteko Erakundea. www.idae.es 
 
 
TRESNA PROFESIONALAK 
 
Txostenak idazteko 
 
CTE 1.5. Txostenak idazteko Aplikazio Informatikoa. Eraikuntzaren Kode Teknikoari egokitutako 
obra eta jarduera proiektuak idazteko tresna. Bizkaiko Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen 
Elkargo Ofizialak argitaratua. 2009ko urria. Eusko Jaurlaritzaren Eraikal programaren bidez 
diruz lagundua. Doakoa. www.coaatbi.org 
 
Merkatuan badira proiektuen txostenak idazteko zenbait lagungarri. 
 
 
Dokumentazio grafikoa prestatzeko 
 
Ordenagailuz Lagundutako Diseinu Programak (CAD). 
 
 
Baldintza Pleguak idazteko 
 
Merkatuan dauden neurketa eta aurrekontu programa gehienek baldintza pleguak sortzeko 
aukera ematen dute, merkatu-prezioen araberako partidetan oinarrituta. 
 
 
Neurketak eta aurrekontua prestatzeko 
 
Merkatuan hainbat programa informatiko eta prezio-oinarri daude proiektuen neurketak eta 
aurrekontuak egiteko. 
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Software mota hori garatzen duten aditu nagusiak FIE-BDC Elkartekoak dira. www.fiebdc.org 
 
Neurketa eta aurrekontu errazak egiteko, kalkulu-orriak edo testu-prozesatzaileak erabili 
daitezke. 
 
EAEri dagokion eremuan Eraikuntza eta Hirigintza Lanetarako Salneurrien Datu-basea dago, 
Eusko Jaurlaritzak argitaratua. 
 
 
DOKUMENTAZIOAREN AUTOKONTROLERAKO CHECKLIST-AK 
 
Memoria 
Obraren kokalekua  
Parte hartzen duten alderdien identifikazioa (sustatzailea eta proiektugilea)  
Egungo egoeraren azalpena  
Berriztatu osteko egoeraren azalpena  
Azalerak  
Erabilitako eraikuntza-soluzioen azalpena  
Egituraren elementuei buruzko kalkulu-txostena (hala badagokio)  
Eraikuntzaren Kode Teknikoren Justifikazioa  
Hirigintzako justifikazioa (hala badagokio)  
Bestelako araudien justifikazioa (autonomia erkidegokoak, tokikoak, sektorekoak, 
etab...) 

 

 
 
Dokumentazio grafikoa 
Kokapen planoa / kokalekua  
Egungo egoerari buruzko planoak (oinplanoak, altxaerak eta sekzioak)  
Erreforma osteko egoerari buruzko planoak (oinplanoak, altxaerak eta sekzioak)  
Proiektuan jasotako instalazioen planoak (hala badagokio)  
Proiektatutako egituraren planoak (hala badagokio)  
Beharrezko baliabide osagarrien planoak (aldamioak, jasogailuak,…)  
 
 
Baldintza Plegua 
Administrazio-klausulak 
Xedapen orokorrak  
Xedapen fakultatiboak  
Xedapen ekonomikoak  
Baldintza tekniko partikularrak 
Materialei buruzko xedapenak  
Obra-unitateen arabera exekutatzeari buruzko xedapenak  
Bukatutako obra egiaztatzeko xedapenak  
 
 
Neurketak eta Aurrekontua 
Kapitulu eta partiden arabera zehaztua  
Aurrekontuaren laburpena Exekuzio Materialean eta Kontratagatiko Exekuzioan  
Segurtasun eta Osasun Azterlanaren aurrekontua, aparteko kapituluan  



 

 17 

Eraikitze eta Eraisteko Hondakinen kudeaketarako aurrekontua, aparteko 
kapituluan 

 

Kalitate-kontrolaren aurrekontua, aparteko kapituluan  
Taulak, prezioak unitateko nahiz banakatuak (administrazioko obrak)  
 
 
Segurtasun eta Osasunari buruzko Azterlana edota Segurtasun eta Osasunari 
buruzko Oinarrizko Azterlana 
Segurtasun eta Osasun Azterlana (edo oinarrizko azterlana) barne hartzen du  
Ikusi dokumentuaren edukia, dagokion atalean 
 
 
Kalitate Kontrolerako Plana 
Kalitate Kontrolerako Plana barne hartzen du  
Ikusi dokumentuaren edukia, dagokion atalean 
 
 
Eraikuntza eta Eraispeneko Hondakinak Kudeatzeko Azterketa 
Eraikuntza eta Eraispeneko Hondakinak Kudeatzeko Azterketa barne hartzen du  
Ikusi dokumentuaren edukia, dagokion atalean  
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ERAISPEN PROIEKTUA 

 
 
DEFINIZIOA 
 
Eraikinak erabat edo zati batez eraisteko aurkeztu beharreko dokumentazio grafikoa, hau da, 
obren hitzez hitzeko definizioa, eta dokumentazio grafikoa; horrekin batera, eraikinaren eta/edo 
eraitsi beharreko elementuen ezaugarriak eta jarraitu beharreko prozedurak deskribatu beharko 
dira. 
 
Dagokion erakunde ofizialak (normalean toki mailakoak) administrazio-baimena tramitatzeko, 
nahitaezkoa da aurretiaz, eta lanak hasi orduko, eraiste-proiektua aurkeztea. 
 
 
EDUKIA 
 
Memoria 
 
Eraiste-proiektuarekin batera memoria bat aurkeztu behar da, honako gutxieneko edukiarekin: 
• Eraikinaren kokalekua. 
• Parte hartzen duten agenteen identifikazioa (sustatzailea eta proiektugilea). 
• Eraitsi beharreko eraikinaren deskribapena. 
• Azalerak. 
• Eraiste-prozesuaren azalpena. 
• Ingurunearen baldintzak, eta gainerako eraikinetan izan dezakeen eragina, zerbitzu orokor 

edota partikularrak dauden, etab... 
 
 
Dokumentazio grafikoa 
 
Lanak definitzeko beharrezkoak diren plano guztiak barne hartu behar dituzte proiektuek. 
 
Txertatu beharreko gutxieneko planoak: 
• Eraikinaren kokalekua argi eta garbi islatzen duen kokapen-planoa. 
• Egungo egoerari buruzko planoa(k). 
• Erreforma osteko planoa(k) (eraispenak zati batez egin direnean). 
• Egungo instalazioen planoa(k) (hala badagokio). 
• Beharrezkoak diren laguntza-neurrien planoa(k) (aldamioak…). 
• Eraitsi beharreko egituraren planoa(k) (hala badagokio). 

 
Atal honetan beharrezkoa den dokumentazio grafiko guztia sartzea komeni da, eraitsi beharreko 
eraikina ahalik eta modu zabalenean definitzeko. 
 
 
Baldintzen plegua 
 
Eraispen-proiektuek exekutatu beharreko lanei buruzko baldintzen plegua barne hartu beharko 
dute; bertan, jarduera jakin horri dagozkion baldintza administratibo nahiz teknikoak jasoko dira: 
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Administrazio klausulen plegua 
 
• Xedapen orokorrak. 

 
• Xedapen fakultatiboak. 

 
• Xedapen ekonomikoak. 
 
Baldintza tekniko partikularren plegua 
 
• Obra-unitateen arabera exekutatzeari buruzko xedapenak. 

 
Eraispen -unitate bakoitzaren ezaugarri teknikoak, honakoak barne: aplikatu beharreko tekniken 
exekuzio-prozesua, aplikazio-arauak, eraispenaren aurretik bete beharreko baldintzak, 
laguntzarako beharrezko baliabideak, hartu beharreko prebentzio-neurriak, sorturiko hondakinak 
kendu eta kudeatzea, bukaerako baldintzak, artatze eta mantentzea, exekuzio-kontrola, kalitate-
bermeak, onartu edota ukatzeko irizpideak, unitateak neurtu eta baloratzeko irizpideak, etab. 
 
 
Neurketak eta Aurrekontua 
 
Eraispen -proiektuek Neurketa eta Aurrekontuari buruzko atala eduki behar dute. Atal hori, era 
berean, kapitulu eta partidetan banakatuta egon beharko da; obra gauzatzeko beharrezkoak 
diren unitate guztiak jaso beharko ditu, bai eta kapitulukako laburpena ere, exekuzio material eta 
kontrataren azken balioarekin. 
 
Proiektua administrazio publikorako denean, partida bakoitzaren prezioak duen banakatzea 
zehaztu beharko da, prezioen taula barne (unitateko nahiz banakatuta); betiere, Sektore 
Publikoko Kontratuei buruzko 30/2007 Legean ezarritakoarekin bat etorriz. 
 
Garrantzitsua da gogoratzea, Proiektuaren Aurrekontuak barne hartu behar dituela: Segurtasun 
eta Osasunari buruzko Azterlanaren aurrekontua, Eraikuntzako eta Eraispeneko Hondakinak 
kudeatzeko aurreikusitako kostuaren balorazioa; horietako bakoitza kapitulu independente 
batean. 
 
 
Segurtasun eta Osasunari buruzko Azterlana edota Segurtasun eta Osasunari buruzko 
Oinarrizko Azterlana 
 
Eraispen-proiektuek Segurtasun eta Osasunari buruzko Azterlana edota Segurtasun eta 
Osasunari buruzko Oinarrizko Azterlana barne hartu behar dute; betiere, eraikuntza obretako 
gutxieneko segurtasun eta osasun neurriak ezartzen dituen 1627/1997 Errege Dekretuarekin bat 
etorriz. Azterlan hori proiektuaren egileak berak edota beste teknikari batek idatzi ahalko du. 
 
Segurtasun eta Osasunari buruzko Azterlan edota Segurtasun eta Osasunari buruzko Oinarrizko 
Azterlan horien edukia ere honako eskuliburuan jaso da, dagokion atalean. 
 
 
Hondakinak Kudeatzeko Azterlana 
 
Eraikuntza eta eraisketetako hondakinen produkzio eta kudeaketa arautzen duen 105/2008 
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Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz, eraispen -proiektu guztiek eduki behar dute 
Eraikuntza eta Eraisketen ondorioz sortzen diren Hondakinak Kudeatzeko Azterlana. Azterlan 
hori proiektuaren egileak berak egin ahalko du, edota beste teknikariren batek. 
 
Eraikuntza eta Eraisketen ondorioz sorturiko Hondakinak Kudeatzeko Azterlanaren edukia 
eskuliburu honetan zehaztuta dago, dagokion atalean. 
 
 
KONTSULTARAKO DOKUMENTAZIOA 
 
Argitalpenak 
 
Derribos y demoliciones. Actuaciones sobre el terreno. Manual de Edificación. I. Liburukia. 
García Valcarce, Antonio. Nafarroako Unibertsitatea. 1995. 
 
Demoliciones y su seguridad. Perona Lucas, Joaquín. Murtziako Aparailari eta Arkitekto 
Teknikoen Elkargoa. 1996. 
 
Demolición y reutilización de estructuras de hormigón. Recomendaciones y manuales técnicos. 
Estructuras y edificación, E-7. Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniarien Elkargoa. 1997. 
 
Demoliciones, cimentaciones, estructuras, cerramientos y cubiertas. Ponencias y 
comunicaciones CONTART 2000. I. Liburukia. Consejo General de la Arquitectura Técnica. 
2000. 
 
Prebentziorako Ohar Teknikoak 
 
Prebentzioari buruzko 258. Ohar Teknikoa. Arriskuen prebentzioa eskuzko eraisketetan. 
 
 
TRESNA PROFESIONALAK 
 
Txostenak idazteko 
 
Merkatuan badira proiektu-memoriak idazteko zenbait tresna; horietako batzuek eraispen -
proiektuen memoriak idazteko atal berezia barne hartzen dute. 
 
 
Dokumentazio grafikoa prestatzeko 
 
Ordenagailuz Lagundutako Diseinu Programak (CAD). 
 
 
Baldintza Pleguak idazteko 
 
Merkatuan dauden neurketa eta aurrekontu programa gehienek baldintza pleguak sortzeko 
aukera ematen dute, merkatu-prezioen araberako partidetan oinarrituta, eta eraispen-lanetarako 
eduki espezifikoekin. 
 
 
Neurketak eta aurrekontua prestatzeko 
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Merkatuan hainbat programa informatiko eta prezio-oinarri daude proiektuen neurketak eta 
aurrekontuak egiteko. 
 
Software mota hori garatzen duten aditu nagusiak FIE-BDC Elkartekoak dira. www.fiebdc.org 
 
Neurketa eta aurrekontu errazak egiteko, kalkulu-orriak edo testu-tratamenduko programak 
erabili daitezke. 
 
EAEri dagokion eremuan Eraikuntza eta Hirigintza Lanetarako Salneurrien Datu-basea dago, 
Eusko Jaurlaritzak argitaratua. 
 
 
DOKUMENTAZIOAREN AUTOKONTROLERAKO CHECKLIST-AK 
 
Memoria 
Eraikinaren kokalekua  
Parte hartzen duten alderdien identifikazioa (sustatzailea eta proiektugilea)  
Eraitsi beharreko eraikinaren deskribapena  
Azalerak  
Eraiste-prozesuaren azalpena  
Ingurunearen baldintzak, eta gainerako eraikinetan izan dezakeen eragina, 
zerbitzu orokor edota partikularrak dauden, etab... 

 

 
 
Dokumentazio grafikoa 
Kokapen planoa / kokalekua  
Egungo egoerari buruzko planoa(k) (oinplanoa, altxaera eta sekzioa)  
Erreforma osteko planoa(k) (oinplanoa, altxaera eta sekzioa) (eraispena k zati 
batez egin direnean) 

 

Egungo instalazioen planoa(k) (hala badagokio)  
Eraitsi beharreko egituraren planoa(k) (hala badagokio)  
Beharrezko baliabide osagarrien planoak (aldamioak, jasogailuak,…)  
 
 
Baldintzen plegua 
Administrazio-klausulak 
Xedapen orokorrak  
Xedapen fakultatiboak  
Xedapen ekonomikoak  
Baldintza tekniko partikularrak 
Obra-unitateen arabera exekutatzeari buruzko xedapenak  
 
 
Neurketak eta Aurrekontua 
Kapitulu eta partiden arabera zehaztua  
Aurrekontuaren laburpena  
Segurtasun eta Osasun Azterlanaren aurrekontua, aparteko kapituluan  
Eraikitze eta Eraisteko Hondakinen kudeaketaren balorazioa, aparteko kapituluan  
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Taulak, prezioak unitateko nahiz banakatuak (administrazioko obrak)  
 
 
Segurtasun eta Osasunari buruzko Azterlana edota Segurtasun eta Osasunari 
buruzko Oinarrizko Azterlana 
Segurtasun eta Osasun Azterlana (edo oinarrizko azterlana) barne hartzen du  
Ikusi dokumentuaren edukia, dagokion atalean 
 
 
Eraikuntza eta Eraispeneko Hondakinak Kudeatzeko Azterketa 
Eraikuntza eta Eraispeneko Hondakinak Kudeatzeko Azterketa barne hartzen du  
Ikusi dokumentuaren edukia, dagokion atalean 
*********
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OBRAKO BALIABIDE LAGUNGARRIEN PROIEKTUA 

 
 
DEFINIZIOA 
 
Obrak exekutatzeko baliabide lagungarrien (normalean aldamioak eta jasogailuak) ezaugarriei 
buruzko dokumentazio teknikoa, hau da, hitzez hitzeko azalpena eta irudi bidezkoa, horien 
kokalekuaren inguruneko ezaugarriei buruzkoa. 
 
Dagokion erakunde ofizialak (normalean toki mailakoak) administrazio-baimena tramitatzeko, 
nahitaezkoa da aurretiaz, eta lanak hasi orduko, baliabide lagungarri horiek instalatzeko 
tramitaziorako proiektua aurkeztea. 
 
Garrantzitsua da baliabide lagungarrien proiektuaren eta baliabide lagungarri horiei buruzko 
txosten edota ziurtagiriaren artean bereizketa egitea; bai bata eta bai bestea honako 
eskuliburuan zehaztu dira, dagokion atalean. 
 
Udalerri gehienetan, bide publikoan baliabide lagungarri bat ezartzeko lizentzia 
tramitatzerakoan, nahikoa izan ohi da aldamioei buruzko txostena aurkeztearekin. 
 
 
EDUKIA 
 
Memoria 
 
Obrako baliabide lagungarriei buruzko (aldamioak eta jasogailuak) proiektuek, honako 
gutxieneko edukia jasotzen duen memoria izan behar dute: 
• Txostena idatzi duen teknikariaren identifikazioa. 
• Obra horren sustatzailearen identifikazioa. 
• Txostena eskatu duen bezeroaren identifikazioa (sustatzailea ez den beste norbait denean). 
• Enkargu profesionalaren edukia. 
• Obraren egoera eta kokalekua. 
• Exekutatu beharreko obraren azalpen orokorra. 
• Lanen iraupena, gutxi gorabehera. 
• Instalatu beharreko laguntzarako baliabidearen (aldamioak eta/edo jasogailuak) 

ezaugarriak: dimentsioak, altuera, beharrezko homologazioak, etab… 
• Paramentuetarako ainguraketen deskribapenak. 
• Instalazioak eta obrarako behar diren tresnek okupatuko duten bide publikoaren azalera. 
• Instalazioaren oinarrian egongo den euskarriaren ezaugarriak. 
• Instalatu beharreko seinaleak eta/edo babesak. 
• Irisgarritasun-araudiaren justifikazioa. 
• Oinezkoentzako aurreikusi diren segurtasun-neurriak (biserak, balizak, etab…). 
• Instalazioa modu egokian muntatu, erabili, mantendu eta desmuntatzeko segurtasun-

neurriak. 
• Txostena idatzi duen teknikariak instalazioaren muntatze eta desmuntatze lanei buruz 

egindako ikuskaritzaren berariazko aipamena, baita obraren garapenari buruzkoa ere (hala 
badagokio). 
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Dokumentazio grafikoa 
 
Instalazioak definitzeko beharrezkoak diren plano guztiak barne hartu behar dituzte proiektuek. 
 
Gutxienez plano hauek aurkeztu behar dira: 
 
• Obraren kokalekua eta kokapen-planoa. 
 
Kokaleku-plano horrek obra gauzatuko den udalerri barruko ingurunea islatu beharko du; 
kokapen-planoan, berriz, instalazioa ezarriko den kalearen puntu zehatza jasoko da, baita 
inguruetako kaleei buruzko zehaztasunak ere. 
 
• Altxaera, oinplano eta sekzio planoak, behar bezala kotatuta; horietan adierazi beharko dira: 
• Eraikin-multzoaren barruan obran gauzatuko diren elementuak. 
• Instalazioaren kokapen zehatza. 
• Instalazioak oinplanoarekiko duen okupazioa. 
• Kokatu beharreko segurtasun-eremuak. 
• Irisgarritasun-araudiaren justifikazioa. 
• Aurreikusitako babes kolektiboak (biserak, sareak, pasabideak, etab…). 
• Instalazio publikoek jasan ditzaketen eraginak (aireko lineak, kutxatilen tapak,...) 
• Obraren kokalekuaren eta ingurunearen argazkiak. 
 
 
Baldintzen plegua 
 
Obra-proiektuek obretan instalatu beharreko baliabide lagungarriei buruzko baldintzen agiria 
eduki behar dute; bertan ezarriko da obra horri dagozkion baldintza administratibo nahiz 
teknikoak. 
 
Administrazio klausulen plegua. 
 
• Xedapen orokorrak. 
• Xedapen fakultatiboak. 
• Xedapen ekonomikoak. 
 
Baldintza tekniko partikularren plegua. 
 
• Laguntzarako baliabideei buruzko xedapenak. 
 
- Obran egon beharreko baliabide lagungarriek izan beharreko gutxieneko baldintza teknikoak, 
aplikatu daitezkeen arauak, elementuak hornitzeko baldintzak, muntaketa, manipulatze eta 
erabiltze irizpideak, artatzea eta mantentzea. 
- Zehaztapen horiek guztiak, bestelako erreferentzien bidez ere egin daitezke, hala nola, 
aplikatzeko moduko plegu orokorrak, Aitortutako Dokumentuak, edo proiektu-egilearen ustez 
baliozkoak diren bestelakoak. 
 
 
Neurketak eta Aurrekontua 
 
Proiektu guztiek Neurketa eta Aurrekontuari buruzko atala eduki behar dute. Atal hori kapitulu 
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eta/edo partidetan banakatuta egon beharko da, eta baliabide lagungarria instalatzeko 
beharrezkoak diren unitate guztiak jaso beharko ditu. 
 
Proiektuaren Aurrekontuak Segurtasun eta Osasunari buruzko Azterlanaren aurrekontua jaso 
beharko du, aparteko kapitulu batean. 
 
 
Oinarrizko segurtasun eta osasun azterlana (oinarrizkoa) 
 
Proiektu guztiek izan behar dute instalatu beharreko baliabide lagungarriaren Segurtasun eta 
Osasunari buruzko Azterlana, edo Segurtasun eta Osasunari buruzko Oinarrizko Azterlana; 
azterlan hori proiektuaren egileak berak edo beste teknikariren batek idatzi ahalko du. 
 
Segurtasun eta Osasunari buruzko Azterlan edota Segurtasun eta Osasunari buruzko Oinarrizko 
Azterlan horien edukia ere honako eskuliburuan jaso da, dagokion atalean. 
 
 
APLIKATU DAITEZKEEN ARAUAK 
 
1627/1997 Errege Dekretua, eraikuntza lanetan aplikatu behar diren gutxieneko segurtasun eta 
osasun xedapenak ezartzen dituena. 
 
1215/1997 Errege Dekretua aldatzen duen 2177/2004 Errege Dekretua; horren bidez ezartzen 
dira, aldi jakin betan altueran gauzatzen diren lanetarako langileek erabili ohi dituzten 
segurtasun eta osasunerako gutxieneko xedapenak. 
 
VIV/561/2010 Agindua, urbanizatutako espazio publikoetara sartu eta horiek erabiltzeko 
irisgarritasun eta diskriminaziorik gabeko baldintza orokorren dokumentu teknikoa garatzen 
duena. 
 
68/2000 Dekretua, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta 
komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena. 
 
Udal ordenantzak. 
 
 
KONTSULTARAKO DOKUMENTAZIOA 
 
Argitalpenak 
 
Guía Técnica para la evaluación y prevención de riesgos relativos a la utilización de equipos de 
trabajo. Laneko Segurtasun eta Higienerako Institutu Nazionala. 2011ko azaroa. www.insht.es 
 
Guía práctica de andamios tubulares apoyados. Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako 
Euskal Erakundea. 2002. www.osalan.euskadi.net 
 
Guía para el correcto montaje y desmontaje de andamios. Asociación de empresas montadoras 
de andamios. 2006. www.asociacionaema.com 
 
UNE-EN 12810 − Andamios de fachada de componentes prefabricados. 
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UNE-EN 12811 − Equipamiento para trabajos temporales de obra. 
 
Guía sobre seguridad y salud en trabajos verticales. Asociación Nacional de Empresas de 
Trabajos Verticales. 
 
Montaje, dirección e inspección de andamios apoyados. 1. zatia eta 2. zatia. Fundación Laboral 
de la Construcción. 2008. 
 
Guía para la verificación de maquinaria: adquisición, utilización y mantenimiento. Fundación 
Laboral de la Construcción. 2008. 
 
Web orriak 
 
Laneko Segurtasun eta Higienerako Institutu Nazionala. www.insht.es 
 
Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea. Osalan.www.osalan.euskadi.net 
 
Asociación de Empresas Montadoras de Andamios. www.asociacionaema.com 
 
Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales. www.anetva.org 
 
Asociación Nacional Alquiladores de Plataformas Aéreas de Trabajo. www.anapat.es 
 
Prebentziorako Ohar Teknikoak 
 
Prebentzioari buruzko 669. Ohar Teknikoa. Aurrefabrikatutako lanerako aldamioak (I): 
Eraikitzeko arauak. 
 
Prebentzioari buruzko 670. Ohar Teknikoa. Aurrefabrikatutako lanerako aldamioak (II): 
Muntaketa eta erabilpena. 
 
Prebentzioari buruzko 255. Ohar Teknikoa. Jasogailuak. Egiturazko ezaugarriak (indargabetuta 
dauden lege-erreferentziak jasotzen baditu ere, bertan jasotzen diren irizpide teknikoak 
baliagarriak dira). 
 
Prebentzioari buruzko 682. Ohar Teknikoa. Lan bertikaletarako segurtasuna (I): ekipoak. 
 
Prebentzioari buruzko 683. Ohar Teknikoa. Lan bertikaletarako segurtasuna (II): instalazio-
teknikak. 
 
Prebentzioari buruzko 684. Ohar Teknikoa. Lan bertikaletarako segurtasuna (III): operazio 
teknikak. 
 
 
DOKUMENTAZIOAREN AUTOKONTROLERAKO CHECKLIST-AK 
 
Memoria 
Txostena idatzi duen teknikariaren identifikazioa  
Obra horren sustatzailearen identifikazioa  
Txostena eskatu duen bezeroaren identifikazioa (sustatzailea ez den beste norbait  
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denean) 
Enkargu profesionalaren edukia  
Obraren egoera eta kokalekua  
Exekutatu beharreko obraren azalpen orokorra   
Lanen iraupena, gutxi gorabehera  
Instalatu beharreko laguntzarako baliabidearen (aldamioak eta/edo jasogailuak) 
ezaugarriak: dimentsioak, altuera, beharrezko homologazioak, etab… 

 

Instalazioak eta obrarako behar diren tresnek okupatuko duten bide publikoaren 
azalera 

 

Instalazioaren oinarrian egongo den euskarriaren ezaugarriak  
Instalatu beharreko seinaleak eta/edo babesak  
Irisgarritasun-araudiaren justifikazioa  
Oinezkoentzako aurreikusi diren segurtasun-neurriak (biserak, balizak, etab…)  
Instalazioa modu egokian muntatu, erabili, mantendu eta desmuntatzeko 
segurtasun-neurriak 

 

Txostena idatzi duen teknikariak instalazioaren muntatze eta desmuntatze lanei 
buruz egindako ikuskaritzaren berariazko aipamena, baita obraren garapenari 
buruzkoa ere (hala badagokio) 

 

 
 
Dokumentazio grafikoa 
Kokaleku / kokapen planoa  
Altxaera, oinplano eta sekzioen planoak  

•  Kota nagusiak  
•  Eraikin-multzoaren barruan obran gauzatuko diren elementuak  
•  Instalazioaren kokapen zehatza  
•  Instalazioak oinplanoarekiko duen okupazioa  
•  Kokatu beharreko segurtasun-eremuak  
•  Irisgarritasun-parametroak  
•  Aurreikusitako babes kolektiboak (biserak, sareak, pasabideak, etab…)  
•  Instalazio publikoek jasan ditzaketen eraginak (aireko lineak, kutxatilen 

tapak,...) 
 

Obraren kokalekuaren eta ingurunearen argazkiak  
 
 
Baldintzen plegua 
Administrazio-klausulak 
Xedapen orokorrak  
Xedapen fakultatiboak  
Xedapen ekonomikoak  
Baldintza tekniko partikularrak 
Laguntzarako baliabideei buruzko xedapenak  
 
 
Neurketak eta Aurrekontua 
Kapitulu eta partiden arabera zehaztua  
Aurrekontuaren laburpena  
Segurtasun eta Osasun Azterlanaren aurrekontua, aparteko kapituluan  
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Taulak, prezioak unitateko nahiz banakatuak (administrazioko obrak)  
 
 
Segurtasun eta Osasunari buruzko Azterlana edota Segurtasun eta Osasunari 
buruzko Oinarrizko Azterlana 
Segurtasun eta Osasun Azterlana (edo oinarrizko azterlana) barne hartzen du  
Ikusi dokumentuaren edukia, dagokion atalean 
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KALITATE KONTROLERAKO PLANA 

 
 
DEFINIZIOA 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoak ezartzen duen dokumentu hori, era berean, proiektuan jasota 
dago, eta eraikuntza-obrak exekutatzerakoan kalitatea kontrolatzeko prozedurek izan beharreko 
plangintza barne hartzen du. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan, eta eraikuntza arloko Kalitate Kontrola arautzen 
duen 238/1996 Dekretuaren arabera, bada dokumentu jakin bat, Kalitate Kontrolerako Programa 
izenekoa, Exekuzio Materialaren Aurrekontua 300.506,05 €-tik gorakoa duten eraikuntza eta 
urbanizazio obren eskakizunei buruzkoa. Eraikuntzako Kode Teknikoa Indarrean sartu zenetik, 
ordea, dokumentu hori Kalitate Kontrolerako Planak barne hartzen duela uste da. Azken hori 
nahitaezkoa da, obraren Exekuzio Materialerako Aurrekontua edozein izanda ere. Horregatik, 
Kalitate Kontrolerako Programa izena zaharkitua dagoela esan genezake. 
 
Hemendik lasterrera Eusko Jaurlaritzak autonomia erkidegoko legeria aldatu eta Eraikuntzako 
Kode Teknikoaren arabera egokituko duela uste da. 
 
 
EDUKIA 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoaren arabera, Kalitate Kontrolerako Planak honakoak eduki behar 
ditu: 
 
• Harrera-kontrolaren plangintza produktu, ekipo eta sistemen obretan. 

Hornidurei buruzko dokumentazioa, fabrikatzailearen berme-ziurtagiriak, adostasun-agiriak 
edo baimen administratiboak, kalitate-ziurtagiriak, egokitasun teknikoari buruzko ebaluazio 
eta/edo entseguak. 

 
• Obraren exekuzioa kontrolatzeko plangintza. 

Zuinketa, erabilitako materialak, eraikuntza eta instalazioetako elementuen exekuzio eta 
kokapen zuzena, proiektuarekin bat datorrela ziurtatzeko egiaztapen eta kontrolak, legeria 
aplikagarria, eraikuntza alorreko jarduera egokiari buruzko arauak, eta zuzendaritza 
fakultatiboaren jarraibideak. 

 
• Bukatutako obraren kontrolerako plangintza. 

Zerbitzuaren egiaztapen eta probak.  
 
Euskal Autonomia Erkidegoko eraikuntzetako Kalitate Kontrola arautzen duen 238/1996 
Dekretua ere aplikatu behar den proiektuetan (Exekuzio Materialaren Aurrekontuak 300.506,05 
€ gainditzen dituen eraikuntza eta/edo urbanizazio obrak), Kalitate Kontrolerako Planak honako 
puntuak jaso beharko ditu berariaz: 
 
• Materialak jasotzeko irizpideak, kalitatezko zigilu edota marken bidez abalatuta egotearen 

edo ez egotearen arabera. 
 
• Oinarrizko Araudi, Jarraibide, Arau eta nahitaez bete beharreko bestelako manuen 

betepenaren arabera gauzatu beharreko entsegu, analisi eta probak, baldin eta Exekutatu 
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beharreko Proiektuaren zehaztapenei eragiten badie. 
 
• Entseguetako material eta obra-unitateak onartu edota ukatzeko irizpideak. 
 
• Loteak eta Kalitate Kontrolerako Planaren garapena finkatzen dituzten gainerako 

parametroak finkatzea. 
 
• Kalitate Kontrolerako Planaren neurketa eta balorazio ekonomikoa, egindako entsegu, 

analisi eta proba bakoitzaren kostua zehaztuz. 
 
 
APLIKATU DAITEZKEEN ARAUAK 
 
Europako araudia 
 

Europako parlamentu eta kontseiluaren 305/2011 Araudia, eraikuntzarako produktuak 
merkaturatzeko harmonizatutako baldintzak ezari eta kontseiluaren 89/106/CEE zuzentaraua 
indargabetzen duena. 
 
Estatuko araudia 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. I. zatia. 
 
Autonomia Erkidegoko Araudia 
 
238/1996 Dekretua, eraikuntza arloko Kalitate Kontrola arautzen duena. 
 
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailburuaren 2008ko apirilaren 16ko agindua, Eraikuntza arloko 
Kalitate Kontrola arautzen duen 238/1996 Dekretuak xedatzen duenari jarraiki, Kalitate 
Kontrolerako Liburua osatzeko fitxa normalizatuak argitaratzen dituena. 
 
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailburuaren 2010eko apirilaren 20ko Agindua, Etxebizitza eta 
Gizarte Gaietako Sailburuaren 2008ko apirilaren 16ko agindua ezeztatzen duena. Azken agindu 
horren bidez, eta Eraikuntza arloko Kalitate Kontrola arautzen duen 238/1996 Dekretuak 
xedatzen duenari jarraiki, Kalitate Kontrolerako Liburua osatzeko fitxa normalizatuak argitaratu 
ziren. 
 
 
KONTSULTARAKO DOKUMENTAZIOA 
 
Argitalpenak 
 
Guía de pruebas de servicio. Eusko Jaurlaritza. 2011. 
 
Manual para el seguimiento documental de materiales con control obligatorio s/EHE-08. 
Eraikuntzako Araudi eta Kalitate Kontrolerako Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzua.  2010eko uztaila. 
 
Manual para el Seguimiento documental de materiales con control obligatorio y del Libro de 
Control de Calidad. Eraikuntzako Araudi eta Kalitate Kontrolerako Eusko Jaurlaritzaren 
Zerbitzua. 2006ko urtarrila. 
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Informe sobre el valor real del marcado CE para productos de construcción. Calavera, J. IECA. 
2002. 
 
Aldizkariak 
 
Documentación de Control de Calidad en obras por fases. 82. Aldizkaria. 2002ko apirila. 
 
El Gobierno Vasco aclara aspectos relativos al control de calidad en el País Vasco. 136. 
Aldizkaria. 2007ko martxoa. 
 
Documentación de Control de Calidad. 149. Aldizkaria. 2008ko apirila. 
 
 
TRESNA PROFESIONALAK  
 
 Kalitate Kontrolaren Kudeaketa. Euskal Herriko Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargo 
Ofizialak. 2011. Eusko Jaurlaritzaren Eraikal programaren bidez diruz lagundua. Doakoa. 
www.coaatbi.org 
 
 
DOKUMENTAZIOAREN AUTOKONTROLERAKO CHECKLIST-AK 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoaren arabera 
Harrera-kontrolaren plangintza produktu, ekipo eta sistemen obretan  
Obraren exekuzioa kontrolatzeko plangintza  
Bukatutako obraren kontrolerako plangintza  
 
Euskal Autonomia Erkidegoko 238/1996 Dekretuaren arabera (300.506,05 €tik 
gorako eraikitze eta urbanizazio obretarako soilik) 
Materialak jasotzeko irizpideak, kalitatezko zigilu edota marken bidez abalatuta 
egotearen edo ez egotearen arabera 

 

Oinarrizko Araudi, Jarraibide, Arau eta nahitaez bete beharreko bestelako manuen 
betepenaren arabera gauzatu beharreko entsegu, analisi eta probak, baldin eta 
Exekutatu beharreko Proiektuaren zehaztapenei eragiten badie 

 

Entseguetako material eta obra-unitateak onartu edota ukatzeko irizpideak  
Loteak eta Kalitate Kontrolerako Planaren garapena finkatzen dituzten gainerako 
parametroak finkatzea 

 

Kalitate Kontrolerako Planaren neurketa eta balorazio ekonomikoa, egindako 
entsegu, analisi eta proba bakoitzaren kostua zehaztuz 

 

 
********
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SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERLANA 

 
 
DEFINIZIOA 
 
Proiektuaren parte den dokumentua da, eta obran erabili beharreko prozedura, ekipo eta 
baliabide lagungarrien aurreikuspena ezartzen du. Bertan, aurreikusi diren laneko arriskuak 
azaltzen dira, bai eta horiek saihestu eta/edo murrizteko neurriak ere. Era berean, obran eduki 
beharreko osasun-zerbitzuak zehazten ditu. Hori guztia, betiere, eraikitze obretako segurtasun 
eta osasun neurri minimoak ezartzen dituen 1627/1997 Errege Dekretuaren 4. artikuluan 
xedatutakoarekin bat etorriz. 
 
Proiektua idazteko fasean, sustatzaileak nahitaez egin beharko du segurtasun eta osasunari 
buruzko azterlana, baldin eta honako kasuren bat gertatzen bada: 
• Proiektuan sartzen den kontrata bidezko exekuzio aurrekontua 450.759,08 € edo handiagoa 

denean. 
• Obrarako kalkulatzen den iraupena 30 lanegun baino gehiago denean eta uneren batean 20 

langile baino gehiago batera lanean aritu behar badira. 
• Kalkulatzen den eskulan bolumena, hau da, obrako langile guztien lan-egunak batuta, 500 

baino gehiago direnean. 
• Tunelak, galeriak, lur azpiko bideak edo urtegiak egiteko obra denean. 
 
Aurreko atalean aurreikusitako kasuei ez dagozkien obra-proiektuetan, nahitaezkoa izango da 
proiektua idazteko unean segurtasun eta osasunari buruzko oinarrizko azterlana egitea. 
 
 
EDUKIA 
 
Memoria 
 
Segurtasun eta Osasun Azterlanek memoria bat barne hartu beharko dute, honako eduki 
minimoarekin: 
 
• Erabiliko diren edota erabili daitezkeen prozeduren, ekipamendu teknikoen eta bitarteko 

lagungarrien deskribapena. 
• Saihesteko modukoak diren laneko arriskuen identifikazioa, eta horretarako beharko 

liratekeen neurri teknikoak. 
• Ekidin ezin diren laneko arriskuen zerrenda, arrisku horiek kontrolatu eta murriztera 

bideraturiko prebentzio eta babeserako baliabide teknikoak zehaztuz, eta horien 
eraginkortasuna baloratuz, neurri alternatiboak proposatzen direnean, batez ere. 

• Obrako laneko zentroak izan beharreko osasun-zerbitzu nahiz zerbitzu komunen 
deskribapena, horiek erabiliko dituzten langile-kopuruaren arabera. 

• Memoria egiteko orduan kontuan hartu beharko dira zeintzuk diren obra inguruneko 
baldintzak, bai eta erabiliko diren material eta elementuen tipologia, eraikitze-prozesuaren 
zehaztapena, eta lanak gauzatzeko hurrenkera ere. 

 
 
Baldintza Partikularren Plegua 
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Segurtasun eta Osasun Azterlanek Baldintza Partikularren Plegu bat eduki beharko dute; 
bertan, obra jakin horri dagozkion zehaztapen teknikoei aplikatzeko moduko legezko arau eta 
araubideak jasoko dira, bai eta makina, lanabes, tresna, sistema eta prebentzio-ekipoen 
ezaugarri, erabilera eta artatzeari dagokionez bete beharreko xedapenak ere. 
 
 
Neurketak eta Aurrekontua 
 
Segurtasun eta Osasun Azterlanek neurketei eta aurrekontuari buruzko atal bat eduki beharko 
dute; bertan, proiektuan jaso diren laneko osasun eta segurtasun unitate edo elementu guztiak 
jasoko dira, bai eta segurtasun eta osasun azterlan hori aplikatu eta exekutatzeko aurreikusi 
diren gastuak laburbiltzen dituen aurrekontua ere. 
 
 
Dokumentazio grafikoa 
 
Segurtasun eta Osasun Azterlanek Memorian definituriko prebentzio-neurriak hobeto definitu eta 
ulertzeko beharrezkoak diren grafiko eta eskemak garatzeko planoak jaso beharko dituzte, 
unean uneko zehaztasun teknikoak barne. 
 
Gutxienez honako planoak barne hartzea komeni da: 
• Inguruko ezaugarriak jasotzen dituen kokapen-planoa. 
• Pertsona eta makinentzako sarbide-planoa. 
• Oinplano finkoak, zulo, irekigune eta babes kolektiboak barne hartzen dituena. 
• Higiene eta ongizaterako instalazioen planoak. 
• Jasogailuen kokalekuari buruzko planoak. 
• Tailer, material eta biltegien kokapen-planoa. 
• Altxaera, sekzio, xehetasun eta babes kolektiboei buruzko planoak. 
• Makina mugigarrien ibilbideen inguruko planoak. 
• Zerbitzu publikoen kokapen-planoak. 
• Xehetasunak. 
 
 
APLIKATU DAITEZKEEN ARAUAK 
 
1627/1997 Errege Dekretua, eraikuntza lanetan aplikatu behar diren gutxieneko segurtasun eta 
osasun xedapenak ezartzen dituena. 
 
 
KONTSULTARAKO DOKUMENTAZIOA 
 
Argitalpenak 
 
Criterios para la redacción de Estudios de Seguridad y Salud para obras de edificación. 
Fundación MUSAAT. 2012.  
 
Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de 
construcción. 1627/1997 Errege Dekretua. Laneko Segurtasun eta Higienerako Institutu 
Nazionala. Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioa. 
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Guía para la mejora de los estudios y estudios básicos de seguridad y salud en proyectos de 
edificación de Navarra. Nafarroako COAAT eta COAVN. 2009 
 
Memoria y pliego de condiciones para confeccionar un Estudio de Seguridad y Salud. Ejemplos 
de utilidad. Rodríguez Gómez, Francisco de Asís. COAAT Alicante. 2008. 
 
Manual para la elaboración  de un Estudio de Seguridad y Salud. Edición actualizada a la Guía 
Técnica Real Decreto 1627/1997, Ley 54/2003 y Real Decreto 171/2004. Mármol Ortuño, 
Antonio L. 2004. 
 
 
Web orriak 
 
Laneko Segurtasun eta Higienerako Institutu Nazionala. www.insht.es 
 
Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea. www.osalan.euskadi.net 
 
 
TRESNA PROFESIONALAK 
 
Segurtasun eta Osasuneko Azterlanak eta Oinarrizko Azterlanak idazteko Bizkaiko Aparailari 
eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofizialak emandako gidoiak. Doakoa. www.coaatbi.org 
 
Segurtasun eta Osasun arloko Azterlanak eta Oinarrizko Azterlanak idazteko lagungarriak diren 
makina bat programa informatiko daude merkatuan. 
 
 
DOKUMENTAZIOAREN AUTOKONTROLERAKO CHECKLIST-AK 
 
Memoria 
Aurreikusitako prozedura, ekipo tekniko eta baliabide lagungarrien azalpena  
Ekidin daitezkeen lan arriskuak identifikazioa  
Saihestu daitezkeen laneko arriskuak ekiditeko hartu beharreko neurri teknikoak  
Ekidin ezin diren laneko arriskuen zerrenda  
Ekidin ezin diren laneko arriskuan kontrolatu eta murriztera bideraturiko prebentzio 
neurriak eta babes teknikoak, eta horien eraginkortasuna 

 

Obrako osasun zerbitzuen eta zerbitzu arrunten deskripzioa  
Kontuan izan dira inguruaren baldintzak  
Obran erabili beharreko material eta elementuen tipologia eta ezaugarriak kontuan 
hartu dira 

 

Eraikitze prozesuaren zehaztapena eta lanak exekutatzeko hurrenkera kontuan 
hartu dira 

 

 
 
Baldintza Partikularren Plegua 
Obraren zehaztapen teknikoei aplikatzeko moduko legezko nahiz araubidezko 
arauak 

 

Xedapen horiek makina, lanabes, tresna, sistema eta prebentzio-ekipoen 
ezaugarri, erabiltze eta artatzearen arabera bete beharko dira 
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Neurketak eta Aurrekontua 
Proiektuan definitu edo jaso diren laneko segurtasun eta osasuneko unitate edo 
elementu guztien neurketak 

 

Segurtasun eta osasun azterlana aplikatu eta exekutatzeko aurreikusi diren 
gastuak zenbatzen dituen aurrekontua 

 

 
 
Dokumentazio grafikoa 
Segurtasun eta Osasun Azterlanek Memorian definituriko prebentzio-neurriak 
hobeto definitu eta ulertzeko beharrezkoak diren grafiko eta eskemak garatzeko 
planoak, eta unean uneko zehaztasun teknikoak 
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OINARRIZKO SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERKETA 

 
 
DEFINIZIOA 
 
Segurtasun eta Osasun Azterlanaren antzeko dokumentua da, baina sinpleagoa, eta ekipo eta 
baliabide lagungarrien aurreikuspena ezartzen du. Bertan, aurreikusi diren laneko arriskuak 
azaltzen dira, bai eta horiek saihestu eta/edo murrizteko neurriak ere. Era berean, obran eduki 
beharreko osasun-zerbitzuak zehazten ditu. Hori guztia, betiere, eraikitze obretako segurtasun 
eta osasun neurri minimoak ezartzen dituen 1627/1997 Errege Dekretuaren 5. artikuluan 
xedatutakoarekin bat etorriz. 
 
Aurreko atalean aurreikusitako kasuei ez dagozkien obra-proiektuetan, nahitaezkoa izango da 
proiektua idazteko unean sustatzaileak segurtasun eta osasunari buruzko oinarrizko azterlana 
egitea. Hona hemen kasuak: 
 
• Proiektuan sartzen den kontrata bidezko exekuzio aurrekontua 450.759,08 € edo handiagoa 

denean. 
• Obrarako kalkulatzen den iraupena 30 lanegun baino gehiago denean eta uneren batean 20 

langile baino gehiago batera lanean aritu behar badira. 
• Kalkulatzen den eskulan bolumena, hau da, obrako langile guztien lan-egunak batuta, 500 

baino gehiago direnean. 
• Tunelak, galeriak, lur azpiko bideak edo urtegiak egiteko obra denean. 
 
Aurreko atalean aurreikusitako kasuei ez dagozkien obra-proiektuetan, nahitaezkoa izango da 
proiektua idazteko unean sustatzaileak segurtasun eta osasunari buruzko oinarrizko azterlana 
egitea. 
 
 
EDUKIA 
 
Segurtasun eta Osasuneko Oinarrizko Azterlanak honako edukia barne hartu beharko du 
gutxienez: 
 
• Segurtasun eta Osasun Azterlanaren ordez proiektuan Oinarrizko Segurtasun eta Osasun 

Azterlana txertatzearen justifikazioa. 
• Obraren identifikazio eta deskribapena, eta lanei aplikatzeko moduko segurtasun eta osasun 

arauak, burutu beharreko obra-motara egokituta. 
• Saihesteko modukoak diren laneko arriskuen identifikazioa, eta horretarako beharko 

liratekeen neurri teknikoak. 
• Aurrekoa kontuan, ekidin ezin diren laneko arriskuen zerrenda, arrisku horiek kontrolatu eta 

murriztera bideraturiko prebentzio eta babeserako baliabide teknikoak zehaztuz, eta horien 
eraginkortasuna baloratuz, neurri alternatiboak proposatzen direnean, batez ere. 

• Hala badagokio, bertan gauzatzen diren gainerako jarduerak ere kontuan hartuko dira; 
zentzu horretan, langileen segurtasun eta osasunerako arrisku bereziak ekar litzaketen 
langileei buruzko neurri espezifikoak jasoko ditu. 

• Etorkizuneko lanak segurtasun eta osasun baldintza egokietan gauzatzeko erabilgarriak izan 
daitezkeen aurreikuspen eta informazioak. 
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APLIKATU DAITEZKEEN ARAUAK 
 
1627/1997 Errege Dekretua, eraikuntza lanetan aplikatu behar diren gutxieneko segurtasun eta 
osasun xedapenak ezartzen dituena. 
 
 
KONTSULTARAKO DOKUMENTAZIOA 
 
Argitalpenak 
 
Criterios para la redacción de Estudios de Seguridad y Salud para obras de edificación. 
Fundación MUSAAT. 2012.  
 
Eraikuntza lanetako arriskuen ebaluazio eta prebentziorako gida teknikoa. 1627/1997 Errege 
Dekretua. Laneko Segurtasun eta Higienerako Institutu Nazionala. Lan eta Gizarte Gaietako 
Ministerioa. 
 
Nafarroako eraikitze-proiektuetan segurtasun eta osasun arloko azterlanak nahiz oinarrizko 
azterlanak hobetzeko gida. Nafarroako COAAT eta COAVN. 2009. 
 
Segurtasun eta Osasun Azterlana prestatzeko memoria eta baldintzen plegua. Adibide 
erabilgarriak. Rodríguez Gómez, Francisco de Asís. COAAT Alicante. 2008. 
 
Manual para la elaboración de un Estudio de Seguridad y Salud. Edición actualizada a la Guía 
Técnica Real Decreto 1627/1997, Ley 54/2003 y Real Decreto 171/2004. Mármol Ortuño, 
Antonio L. 2004. 
 
Web orriak 
 
Laneko Segurtasun eta Higienerako Institutu Nazionala. www.insht.es 
 
Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea. www.osalan.euskadi.net 
 
 
TRESNA PROFESIONALAK 
 
Segurtasun eta Osasuneko Azterlanak eta Oinarrizko Azterlanak idazteko Bizkaiko Aparailari 
eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofizialak emandako gidoiak. Doakoa. www.coaatbi.org 
 
Segurtasun eta Osasun arloko Azterlanak eta Oinarrizko Azterlanak idazteko lagungarriak diren 
makina bat programa informatiko daude merkatuan. 
 
 
DOKUMENTAZIOAREN AUTOKONTROLERAKO CHECKLIST-AK 
 
Memoria 
Segurtasun eta Osasun Azterlanaren ordez proiektuan Oinarrizko Segurtasun eta 
Osasun Azterlana txertatzearen justifikazioa 

 

Obraren identifikazio eta deskribapena, eta lanei aplikatzeko moduko segurtasun 
eta osasun arauak, burutu beharreko obra-motara egokituta 
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Ekidin daitezkeen lan arriskuak identifikazioa  
Saihestu daitezkeen laneko arriskuak ekiditeko hartu beharreko neurri teknikoak  
Ekidin ezin diren laneko arriskuen zerrenda  
Ekidin ezin diren laneko arriskuan kontrolatu eta murriztera bideraturiko prebentzio 
neurriak eta babes teknikoak, eta horien eraginkortasuna 

 

Bertan gauzatzen diren gainerako jarduerak ere kontuan hartuko dira; zentzu 
horretan, langileen segurtasun eta osasunerako arrisku bereziak ekar litzaketen 
langileei buruzko neurri espezifikoak jasoko ditu 

 

Etorkizuneko lanak segurtasun eta osasun baldintza egokietan gauzatzeko 
erabilgarriak izan daitezkeen aurreikuspen eta informazioak 
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ERAIKUNTZA ETA ERAISPENEKO HONDAKINAK KUDEATZEKO AZTERKETA 

 
 
DEFINIZIOA 
 
Dokumentu honek, proiektuaren zati izanik, obran edota eraispenean sortuko diren hondakinak 
aurreikusi, zenbatu eta beharrezko eragiketak planifikatzen ditu, horiek aurreikusi, banatu, 
berrerabili, balioztatu eta deuseztatzeko; betiere, eraikuntza eta eraispen hondakinen ekoizpena 
eta kudeaketa arautzeko 105/2008 Errege Dekretuak eta Euskal Autonomia Erkidegoan 
eraikuntza eta eraispen hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzeko 112/2012 Dekretuak 
ezarritakoaren arabera.  
 
 
EDUKIA 
 
Obra baten exekuzio-proiektuan sartu beharreko eraikuntza eta eraispen hondakinak 
kudeatzeko azterketa hauek izan behar ditu gutxienez:  
 
a) Eraikitze eta eraispen lanen ondorioz obran sortuko diren hondakin eta material 

kopuruaren estimazioa, hondakinen Europako zerrendaren arabera.   
b) Proiektu jakin horretako obran hondakinak sortzeko prebentzio-neurriak.   
c) Obran sortuko diren hondakinentzako berrerabiltze, balorazio edota ezabatze 

eragiketak.   
d) Obrako hondakinak banatzeko neurriak.   
e) Aurreikusi diren instalazioen deskripzioa, obraren barruan eraikuntza eta eraispen 

hondakinak bildu, erabili, banatu eta, hala badagokio, bestelako kudeaketa 
eragiketak gauzatzeko; halaber, kokalekuaren plano bat, kokaleku hori justifikatzeko 
irizpideak eta nahitaez bete behar diren baldintzak obran zehar kokalekua aldatu 
behar bada.  

f) Proiektuaren baldintza tekniko partikularren pleguan jasotako xedapenak, 
hondakinak biltegiratu, maneiatu eta banatzeari dagokionez eta, hala badagokio, 
obra barruko eraikitze era eraisketen ondoriozko hondakinak kudeatzeko bestelako 
eragiketak.  

g) Eraikitze eta eraisketaren ondoriozko hondakinen kudeaketa-kostuaren 
aurrebalorazioa, proiektuaren aurrekontuan jasoko dena, aparteko kapitulu batean.   

h) Eraikitze eta eraisketaren ondoriozko hondakinen kudeaketa-kostuaren 
aurrebalorazioa, proiektuaren aurrekontuan jasoko dena, aparteko kapitulu batean.   

 
Kutsatuta egon daitezkeen eraikuntza edo instalazioen eraispen-lanetan, eduki osagarri 
hau izan behar du.  
 
i) Utzitako material edota hondakinen zerrenda, karakterizazio eta sailkapena.  
j) Eraikinen kutsadurari buruzko ikerketa.  
k) Ingurumenaren kontrol eta jarraipen plana.  
l) Obrako Segurtasun eta Osasun Planean sartu beharreko alderdi bereziak laneko 

segurtasun eta osasunari buruz.  
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Eraikuntzaren Oinarrizko Proiektuak eraikuntza eta eraispen hondakinak kudeatzeko 
azterketa eduki behar du, eta gutxienez a, b, c, d, g eta h ataletan aipatutako 
dokumentuak izan behar ditu. 
 
 
APLIKATU DAITEZKEEN ARAUAK 
 
Estatuko araudia 
 
Eraikuntza eta eraispeneko hondakinen produkzioa eta kudeaketa arautzen dituen 105/2008 
Errege Dekretua. 
 
Hondakinei eta kutsatutako lurzoruei buruzko 22/2011 Legea. 
 
MAM/30472002 Agindua, hondakinen balorazio eta ezabatzeari buruzko eragiketak eta 
hondakinen Europako zerrenda argitaratzen dituena (akatsen zuzenketarekin). 
 
Autonomia Erkidegoko Araudia 
 
Ekainaren 26ko 112/2012 Dekretua, eraikuntza eta eraispen hondakinen ekoizpena eta 
kudeaketa arautzen dituena 
 
KONTSULTARAKO DOKUMENTAZIOA 
 
Argitalpenak 
 
Eraikitze eta Eraispen lanen ondoriozko hondakinei buruzko monografia. IHOBE, Ingurumena 
Kudeatzeko Eusko Jaurlaritzaren Erakunde Publikoa. 2004. 
 
Web orriak 
 
Ingurumena Kudeatzeko Eusko Jaurlaritzaren Erakunde Publikoa. www.ihobe.net 
 
Asociación Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición, GERD. 
www.gerd.es 
 
 
TRESNA PROFESIONALAK 
 
Eraikuntza eta Eraispen Lanak Kudeatzeko Azterlanak idazteko zenbait programa daude 
merkatuan. 
 
 
DOKUMENTAZIOAREN AUTOKONTROLERAKO CHECKLIST-AK 
 
Eraikuntza eta Eraispeneko Hondakinak Kudeatzeko Azterketa 
Eraikitze eta eraispen lanen ondorioz obran sortuko den hondakin-kopuruaren 
estimazioa, hondakinen Europako zerrendaren arabera 

 

Proiektu jakin horretako obran hondakinak sortzeko prebentzio-neurriak  
Obran sortuko diren hondakinentzako berrerabiltze, balorazio edota ezabatze  
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eragiketak 
Obrako hondakinak banantzeko neurriak  
Hondakinak biltegiratu, maneiatu eta banantzeko aurreikusi diren instalazioen 
planoak eta, hala badagokio, obra barruko eraikitze era eraisketen ondoriozko 
hondakinak kudeatzeko bestelako eragiketak 

 

Proiektuaren baldintza tekniko partikularren pleguan jasotako xedapenak, 
hondakinak biltegiratu, maneiatu eta banantzeari dagokionez eta, hala badagokio, 
obra barruko eraikitze era eraisketen ondoriozko hondakinak kudeatzeko 
bestelako eragiketak 

 

Eraikitze eta Eraisteko Hondakinen kudeaketaren aurre balorazioa, aparteko 
kapituluan 
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OBRAKO EXEKUZIO MATERIALEKO ZUZENDARITZA 

 
 
DEFINIZIOA 
 
Eraikuntzaren Antolamendu Legearen arabera, Obra Exekuzioaren Zuzendaritza da, Zuzenbide 
Fakultatiboko parte izanik, obraren exekuzio materiala zuzendu eta eraikitakoaren kalitatea 
kualitatiboki nahiz kuantitatiboki kontrolatzeko ardura teknikoa bere gain hartzen duen agentea. 
 
Obra Exekuzioko Zuzendariak lanbidea egikaritzeko behar besteko titulazio akademiko eta 
profesionala izan beharko du, eta dagozkion baldintzak bete beharko ditu.  Pertsona juridikoen 
kasuan behar besteko titulazio profesionala eta gaitasuna duen teknikaria izendatu beharko da 
obra exekutatzeko zuzendari moduan. 
 
Eraiki beharreko obren xedea denean Eraikuntzako Antolamenduko Legearen 2. artikuluko 1. 
atalaren a) taldean adierazitako erabilerarako eraikinak eraikitzea (Administraziorako, 
osasunerako, erlijiorako, egoitza izaerarako, hezkuntzarako eta kulturarako), titulazio akademiko 
eta profesionala Arkitekto Teknikoari dagokiona izango da.  Era berean, b) taldeko obrak 
gauzatzeko (Aeronautika; nekazaritza eta abeltzaintza; energia; hidraulika; meatzaritza; 
telekomunikazioak; lurreko garraioa; itsas garraioa, erreka bidezkoa eta airekoa; industria; 
ontzigintza; saneamendu eta higieneko ingeniaritza, eta ingeniaritza obra eta obra horien 
ustiapena) Arkitektoa izan beharko da.  Gainerako kasuetan, obraren exekuzioa Arkitektoek, 
Arkitekto Teknikoek, Ingeniariek nahiz Ingeniari Teknikoek zuzendu ahalko dituzte. 
 
Obrako Exekuzio Materialeko Zuzendaritza Legeztatzea 
 
Prozedura horren bidez, dagokion Administrazioak eraikuntza edota eraikin baten egoera ez-
erregularra legeztatzen du, eraikuntza-lanek dirauten artean ezin izan delako burutu Obrako 
Exekuzio Materialeko Zuzendaritza lanak gauzatu dituen teknikariaren kontratazioa. 
 
Obrako Exekuzio materialeko Zuzendaritza legeztatzeko espedienteak Obrako Exekuzio 
Materialeko Zuzendaritzaren jarduerak duen dokumentazio bera dauka. 
 
 
EDUKIA 
 
Eraikuntzaren Antolamendurako Legearen arabera, obra exekutatzeko zuzendariaren 
betebeharrak dira: 
• Eraikitze-lanetarako produktuak obran jaso direla egiaztatzea, eta beharrezkoa denena, 

entsegu eta probak agintzea. 
• Obraren zuzendaritza materiala zuzentzea, eta zuinketak, materialak, exekuzioaren beraren 

eta eraikuntzako produktuen zein instalazioen  zuzentasuna egiaztatzea, proiektuan eta 
obrako zuzendariaren jarraibideetan oinarrituta. 

• Agindu eta Asistentzien Liburuan dagozkion jarraibideak jasotzea. 
• Zuinketa-akta edota obra-hasierako akta sinatzea, bai eta obra bukaerakoa ere; ziurtagiri 

partzialak prestatu eta sinatzea, eta exekutatutako obra-unitateen azken likidazioa 
gauzatzea. 

• Exekutatutako obraren dokumentazioa prestatzeko unean gainerako agenteekin 
elkarlanean jardutea, eta gauzatutiko kontrolaren emaitzak aurkeztea. 
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Eraikuntzako Kode Teknikoaren arabera, Obrako Exekuzio Materialeko Zuzendariaren 
egitekoak dira: 
• Buruturiko kontrolaren dokumentazioa biltzea (produktuak jaso izanaren kontrola, exekuzio 

kontrola nahiz obra bukaerako kontrola), eta proiektuan, eranskinetan eta horien 
aldaketetan ezarritakoarekin bat datorrela egiaztatzea. 

• Kontrol horren jarraipenari buruzko dokumentazioa dagokion Elkargo Profesionalean edota, 
hala badagokio, eskumendun Administrazio Publikoan gordailatzea. Azken erakunde horiek 
tutoretza bermatu, eta legezko interesa erakusten duen orori edukiaren gaineko 
egiaztagiriak emateko konpromisoa hartuko dute. 

 
 
OBRAKO EXEKUZIO MATERIALEKO ZUZENDARITZAREN DOKUMENTAZIOA 
 
Aurre abisua 
 
Lanei hasiera emateko, nahitaezko da dagokion obra-lizentzia egotea. Lizentzia horren kopia 
bat obran eduki beharko da. 
 
 
Agindu Liburua 
 
Proiektuak idazteari buruzko eta eraikuntzako obrei buruz 462/1971 Dekretuak ezarritako 
dokumentua da; bertan, goi mailako nahiz erdi mailako teknikariek obrak dirauen artean 
gertatzen diren gertaera, agindu eta asistentzia guztiak aipatuko dituzte. 
 
 
Hondakinak Kudeatzeko Planaren onarpen akta 
 
Eraikitze eta Eraisteko hondakinen produkzioa eta kudeaketa arautzen duen 105/2008 Errege 
Dekretuaren arabera, obra exekutatzen duen pertsona fisiko edota juridikoak plan bat aurkeztu 
beharko die jabeei nahitaez. Plan horretan islatuko da nola gauzatuko diren eraikitze eta 
eraispen lanetan sortutako hondakinen gaineko betebeharrak. Plan hori Zuzendaritza 
Fakultatiboak onartu beharko du, nahitaez. 
 
 
Kalitate Kontrolerako Programaren onarpen akta (EHE-08) 
 
Egiturazko Hormigoiaren Jarraibideak (EHE-08) dioenez, hormigoizko edozein egituraren 
exekuzioa kontrolatzeko jarduerei ekin aurretik, Zuzendaritza Fakultatiboak proiektuan 
definituriko kontrol-planarekin bat datorren eta Eraikitzailearen obra-plana kontuan hartzen duen 
kontrol-programa jakin bat onartuko du. 
 
 
Kalitate Kontrolerako Programaren onarpen akta (EAE) 
 
Egiturazko Altzairuaren Jarraibideak (EAE) dioenez, altzairuzko edozein egituraren exekuzioa 
kontrolatzeko jarduerei ekin aurretik, Zuzendaritza Fakultatiboak proiektuan definituriko kontrol-
planarekin bat datorren eta Eraikitzailearen obra-plana kontuan hartzen duen kontrol-programa 
jakin bat onartuko du. 
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Zuinketa eta obra hasieraren akta 
 
Akta horretan islatzen dira obraren hasiera-data, aurrerantzean bete beharreko epeak kontuan 
hartzeko. 
 
 
Obraren ziurtagiri partzialak 
 
Dokumentu horretan, obraren une jakin batera arte exekutaturiko obra-partidak jasotzen dira.   
 
Administrazio Publikoaren obretan hilero egiten dira, hilabete bakoitzeko lehenengo hamar 
egunetan, hain zuzen ere. Obra pribatuetan, berriz, obra-kontratuan jasotakoaren arabera egiten 
dira. Ohikoena, hala ere, hilean behin egitea da. 
 
Ziurtagiri horiek konturako ordainketa izaera dute; horregatik, jatorrizko zenbatekoaren gainean 
egiten dira beti, eta ondoren deskontatzen dira dagoeneko egiaztatuta dauden zenbatekoak.  
Halaber, azken neurketan lortzen den emaitza kontuan, zuzenketak eta aldaketak izan 
ditzakete; horregatik, ziurtagiri horien bidez ez da obraren onarpen eta/edo harrerarik egiten, 
inondik inora. 
 
Obrako Exekuzio Materialaren Zuzendariak egin behar ditu Obra Ziurtagiriak. Horiek sinatzea, 
aldiz, Obra Zuzendariari eta Obrako Exekuzio Materialaren Zuzendariari dagokie. 
 
Honako kostuak barne hartu behar ditu: Kalitate, Segurtasun eta Osasun Kontrola, eta 
Hondakinen Kudeaketako Kontrola. 
 
Egindako azken obra-ziurtagiria Obra Likidazioarekin bat dator. 
 
 
Obrako Exekuzio Materialeko Zuzendariaren txosten, ziurtagiri eta/edo irizpenak 
 
Obrako Exekuzio Materialeko Zuzendariaren jardunak obrak garatzeko behar diren edozein 
txosten, irizpen eta/edo ziurtagiri barne hartu ditzake, esaterako: Obrako Exekuzio Materialaren 
Zuzendariaren txostenak, jarduera horri buruzko neurri zuzentzaileen ziurtagiria, aldamioak 
instalatzeko txostena, etab... 
 
 
Obra Bukaerako Ziurtagiria 
 
Obra Bukaerako Ziurtagiria egiteko orduan, Etxebizitza Ministerioak 1972ko urtarrilaren 28an 
emandako Aginduan jasotako eredua eduki behar da kontuan. Agindu horretan eraikuntza-
obretako bukaera ziurtagiria eta horiek Eraikuntzako Kode Teknikora egokitzeko aldaketak 
arautzen dira; honakoak barne hartu behar ditu: 
• Obraren identifikazioa (azalpena, kokalekua, udalerria). 
• Obraren bukaera-data. 
• Obrako Zuzendari lanetan jardun duen teknikariaren identifikazioa (izen-abizenak, elkargo 

profesionala eta elkargokide-zenbakia) eta bere sinadura. 
• Obrako Exekuzio Materialeko Zuzendari lanetan jardun duen teknikariaren identifikazioa 

(izen-abizenak, elkargo profesionala eta elkargokide-zenbakia) eta bere sinadura. 
• Obra Zuzendariak egiaztatuko du, eraikuntza-lanak bere zuzendaritzapean burutu direla, 

lizentzian jasotako proiektuaren xedearen arabera, eta dokumentazio tekniko guztiekin; era 
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berean, baieztatuko du, erabiltzeko moduan dagoela, dagozkion erabilera eta mantentze 
jarraibideak errespetatuta, betiere. 

• Obraren Exekuzioaz arduratu den Zuzendariak ziurtatu beharko du: obren exekuzio materiala 
zuzendu duela, eta eraikitako eraikina nahiz horren kalitatea kuantitatiboki eta kualitatiboki 
kontrolatu dituela, betiere proiektuarekin, proiektu hori garatzen duten dokumentazio 
teknikoarekin eta modu egokian eraikitzeari buruzko arauekin bat etorriz, betiere. 

• Sustatzailearen identifikazioa. 
• Eraikitzailearen identifikazioa. 
• Proiektugilearen identifikazioa. 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoaren aurreko obretan, Eraikuntzako Kode Teknikoak obra horri 
eragiten ez diola justifikatu beharko da. 
 
Obrako Azken Ziurtagiriaren Eranskinak  
 
Obra Bukaerako Ziurtagiriak honako dokumentuak barne hartu beharko ditu: 
• Obra-lizentzia. 
• Agindu eta Asistentzia Liburua, edo halakorik ezean, Obrara egindako Bisiten Aktak. 
• Zuinketa edo obra hasierako akta. 
• Obra bukaerako likidazioa. 
• Eraikuntzaren Kode Teknikoaren araberako Kalitate Kontrolaren Dokumentazioa, edota 

eraikitze eta hirigintza obretako Kalitate Kontroleko Liburua; horietan, Euskal Autonomia 
Erkidegoan eraikuntzako Kalitate Kontrola arautzen duen 238/1996 Dekretua aplikatzen 
da. 

• Kalitate Kontrolaren Ziurtagiria (Euskal Autonomia Erkidegoan eraikuntzako Kalitate 
Kontrola arautzen duen 238/1996 Dekretua aplikatzen zaien obretan soilik). 

• Eraikinaren efizientzia energetikoari buruzko ziurtagiria (hala badagokio). 
• Instalazioen alorreko ziurtagiriak (hala badagokio). 
• Obra-harreraren akta. 
 
 
Obra bukaerako likidazioa 
 
Exekutatu den obraren azken kostu osoa jasotzen duen dokumentua da; kapituluka zehaztuta 
dago eta obran parte duen teknikariren batek sinatuta egon behar du. 
 
Kalitate, Segurtasun eta Osasun Kontrolari eta Hondakinen Kudeaketako Kontrolari dagokion 
kostua barne hartu behar du. 
 
Egindako azken obra-ziurtagiriarekin bat dator. 
 
 
Obrako kalitate-kontrolari buruzko dokumentazioa 
 
Eraikuntzako Kode Teknikoak ezartzen du, eta obran gauzaturiko kontrolerako dokumentazio 
guztien bilketan datza, eta kontrol proiektuarekin, eta proiektu horren eranskin nahiz aldaketekin 
bat datozen ala ez egiaztatzen du. 
 
Honakoak barne hartuko ditu: produktuak jasotzeko orduan egindako kontrola, exekuzio uneko 
kontrolak eta bukatutako obraren kontrola. Eraikinaren Liburuari txertatuko zaio. 
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Euskal Autonomia Erkidegoan eraikuntzako Kalitate Kontrola arautzen duen 238/1996 Dekretua 
aplikatzen zaien obretan, dokumentazio hori Kalitate Kontrolerako Liburuan txertatuta dago. 
 
 
Kalitate Kontroleko Liburua 
 
Euskal Autonomia Erkidegoan eraikuntzako Kalitate Kontrola arautzen duen 238/1996 Dekretu 
bidez ezarri zen, eta honakoak barne hartzen ditu: egindako kontrol guztien zerrenda eta kontrol 
horien emaitzak, obra kontrolatzeko egindako jarraipenaren dokumentazioa, eta entsegu, proba 
eta analisien emaitzak jasotzen dituzten fitxa normalizatuak, parte hartu duten agenteek behar 
bezala bete eta sinatutakoak. 
 
Eraikuntzako Kode Teknikoan ezarritako kalitate-kontrolerako dokumentuen edukia ere barne 
hartzen du. 
 
 
Kalitate kontroleko ziurtagiria 
 
Euskal Autonomia Erkidegoan eraikuntzako Kalitate Kontrola arautzen duen 238/1996 Dekretua 
aplikatzen zaien obretan soilik. 
 
Bertan jaso beharrekoak: 
• Obraren identifikazioa. 
• Obra Zuzendaritzako teknikariaren identifikazioa eta sinadura. 
• Obrako Exekuzio Materialeko Zuzendari teknikariaren identifikazioa eta sinadura. 
• Proiektuaren egilea. 
• Kalitate Kontrolerako Planaren egilea. 
• Parte hartu duten Laborategiak. 
 
 
Bukatutako eraikinaren efizientzia energetikoari buruzko ziurtagiria 
 
Dokumentu horren bidez, bertan jasotako informazioa onartzen da, hau da, eraikinaren proiektu 
bidez eta bukatutako eraikinarekin lortutako efizientzia energetikoaren kalifikazioarekin ados 
egotea. 
 
 
Instalazioen alorreko ziurtagiriak 
 
Gainerako lanentzako balio ez duen bestelako ziurtagiria behar duten instalazioen kasuan 
(suteen kontrako babesa, instalazio termikoak, telekomunikazioak, ke-husteak,…) dagozkion 
ziurtagiriak emango ditu zuzendaritzak. 
 
 
Obra-hartzearen akta 
 
Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko Legearen 6. artikuluaren arabera, obraren harrera 
deritzon ekintzaren bidez eraikitzaileak, eraikina bukatu ostean, sustatzaileari entregatu eta, 
azken horrek onartu egiten du. Erreserbekin edota erreserbarik gabe gauzatu ahalko da, eta 
obra oso-osorik edota bukatuta dauden faseak barne hartu beharko ditu, baldin eta alderdiek 
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hala adosten badute. 
 
Obraren harrera horren akta sustatzaileak eta eraikitzaileak sinatu beharko dute gutxienez, 
eta honako gutxieneko edukia izan beharko du: 
• Parte hartu duten alderdiak. 
• Obra osoaren edota fase oso baten bukaera-ziurtagiriaren data. 
• Obraren exekuzio materialaren azken kostua. 
• Obra erreserbekin edota erreserbarik gabe hartu izanaren deklarazioa. Bertan, hala 

badagokio, erreserba horiek zehaztu beharko dira, modu objektiboan, bai eta egon 
litezkeen akatsak konpontzeko epeak ere. Akats horiek zuzendu ostean, horiek aparteko 
akta baten jasoko dira, eta hartzaileek sinatuko dute. 

• Erantzukizunen inguruan eraikitzaileari exijitzen zaizkion bermeak, halakorik balego. 
 
Obrako zuzendariak eta obraren exekuzioko zuzendariak sinaturiko bukaerako ziurtagiria 
erantsiko da. 
 
Harrera isilbidez gauzatu dela ulertuko da, baldin eta sustatzaileak adierazitako datatik 
hogeita hamar egun igaro ostean, arrazoizko erreserba edota ukorik idatziz adierazten ez 
bada. 
 
Sustatzailearen eta eraikitzailearen artean gauzatzen da.  Hala ere, Obrako Zuzendariak eta 
Obrako Exekuzio Materialeko Zuzendariak sinatzea ere komeni da, harreraren berri izan 
dutela jasota geratu dadin. 
 
Obraren behin betiko Harrera Akta berme-dokumentua izango da; halaber, hortik abiatuta 
hasten da agenteen erantzukizun zibila, obraren harrera-datatik zenbatzen hasita, 
erreserbarik ez dagoenean, edota horiek zuzentzen direnetik zenbatzen hasita, bestelako 
kasuetan. 
 
 
OBRA BUKAERA FASEKA / JARDUERA ETETEA 
 
Obra faseka bukatzen denean, argi eta garbi zehaztu behar da zein den fase bakoitzean bukatu 
den obra-zatia. 
 
Teknikariaren jarduera eteten de kasuetan, argi zehaztu beharra dago zin den obran parte hartu 
duen teknikari bakoitzak gauzatutako zatia. 
 
Obraren zati horietako bakoitza ezin izango balitz erregistratu (egitura, teilatua), fase bakoitzeko 
Bukaerako Ziurtagiriak dagoeneko bukatuta dauden eraikinaren zatiak hartzeko baino ez du 
balioko, eta fase guztiak bukatzean nahitaezkoa izango da Obra Bukaerako Ziurtagiri orokorra 
ematea, eraikina bukatuta dagoen obra berri gisa erregistratu ahal izateko. 
 
Kontrara, fase horietako bakoitza erregistratzeko modukoa bada (bloke bat, atari bat), fase 
bakoitzarekin batera dagokion Obra Bukaerako Ziurtagiria aurkeztuko da. Ziurtagiri hori nahikoa 
izango da fase bakoitza erregistratzeko, eta ez da zertan fase guztiei dagokien Obra Bukaerako 
Ziurtagiri orokorra egin beharko. 
 
Fase bakoitzeko Bukaera Ziurtagiriekin batera, Obra Bukaerako Ziurtagiri guztiek izan ohi 
dituzten dokumentu berdinak gehitu beharko dira, baina buruturiko obra-zatiari dagozkionak 
baino ez. 
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Euskal Autonomia Erkidegoan eraikuntzako Kalitate Kontrola arautzen duen 238/1996 
Dekretuaren aplikazio-eremuan, fase bakoitza erregistratu ezin denean, Kalitate Kontrolerako 
Liburua eta fase bakoitzerako Kalitate Kontrolaren Ziurtagiri espezifikoa aurkeztu beharko da; 
horrez gain, obra bukatzean, fase guztiak barne hartzen dituen Kalitate Kontrolaren Ziurtagiria 
egin beharko da. 
 
Kalitate Kontrolaren Liburuari dagokionez, nahikoa izango da fase guztiei dagozkionak 
aurkeztu direla egiaztatzearekin. Fase bakoitza erregistratzeko modukoa bada, Obra 
Bukaerako Ziurtagiriarekin batera Kalitate Kontrolerako Liburua eta Kalitate Kontrolaren 
Ziurtagiria aurkeztu beharko dira; horrek esan nahi du, ez dela zertan fase guztiak barne 
hartzen dituen Kalitate Kontrolerako Ziurtagiririk egin beharko. 
 
 
APLIKATU DAITEZKEEN ARAUAK 
 
Orokorra 
 
Estatuko araudia 
 
38/1999 Legea, Eraikuntzaren Antolamenduari buruzkoa. 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. I. zatia. 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. II. zatia. Oinarrizko dokumentuak: 
• DB SE Egiturazko Segurtasuna. 
• DB SE Egiturazko Segurtasuna. Eraikuntzako ekintzak. 
• DB SE-A Egiturazko Segurtasuna. Altzairua. 
• DB SE-C Egiturazko Segurtasuna. Zimenduak. 
• DB SE-F Egiturazko Segurtasuna. Fabrikak. 
• DB SE-M Egiturazko Segurtasuna. Zura. 
• DB SI Sute kasuetako Segurtasuna. 
• DB SUA Erabilpen eta irisgarritasun segurtasuna. 
• DB HE Energia Aurreztea. 
• DB HS Osasungarritasuna. 
• DB HR Zaraten kontrako babesa. 
 
462/1971 Dekretua, eraikitze-obren proiektuak idatzi eta obrak zuzentzeari buruzkoa. 
 
1971ko ekainaren 9ko Agindua, eraikitze obretako Agindu eta Asistentzia Liburuko Arauak 
onartzen dituena. 
 
1972ko urtarrilaren 28kko Agindua, Eraikuntzako Obra Zuzendaritzaren Bukaera Ziurtagiria 
arautzen duena. 
 
 
Irisgarritasuna 
 
Estatuko araudia 
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505/2007 Errege Dekretua, urritasunen bat duten pertsonak urbanizatutako espazio publiko eta 
eraikinetara sartu eta horiek erabiltzeko irisgarritasuna eta diskriminazio gabeko baldintza 
orokorrak onartzen dituena. 
 
VIV/561/2010 Agindua, urbanizatutako espazio publikoetara sartu eta horiek erabiltzeko 
irisgarritasun eta diskriminaziorik gabeko baldintza orokorren dokumentu teknikoa garatzen 
duena. 
 
Autonomia Erkidegoko Araudia 
 
Irisgarritasuna sustatzeari buruzko 20/1997 Legea. 
 
68/2000 Dekretua, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta 
komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena. 
 
 
Sektore Publikoko Kontratuak 
 
Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 
 
 
Kalitate Kontrola 
 
Estatuko araudia 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. I. zatia. 
 
Autonomia Erkidegoko Araudia 
 
238/1996 Dekretua, eraikuntza arloko Kalitate Kontrola arautzen duena. 
 
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailburuaren 2008ko apirilaren 16ko agindua, Eraikuntza arloko 
Kalitate Kontrola arautzen duen 238/1996 Dekretuak xedatzen duenari jarraiki, Kalitate 
Kontrolerako Liburua osatzeko fitxa normalizatuak argitaratzen dituena. 
 
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailburuaren 2010eko apirilaren 20ko Agindua, Etxebizitza eta 
Gizarte Gaietako Sailburuaren 2008ko apirilaren 16ko agindua ezeztatzen duena. Azken agindu 
horren bidez, eta Eraikuntza arloko Kalitate Kontrola arautzen duen 238/1996 Dekretuak 
xedatzen duenari jarraiki, Kalitate Kontrolerako Liburua osatzeko fitxa normalizatuak argitaratu 
ziren. 
 
 
Efizientzia energetikoa 
 
Estatuko araudia 
 
47/2007 Errege Dekretua, eraikuntza berriko eraikinen efizientzia energetikoa ziurtatzeko 
oinarrizko Prozedura onartzen duena (akatsen zuzenketekin). 
 



 

 50 

240/2011 Dekretua, eraikuntza berriko eraikinen efizientzia energetikoaren ziurtapena arautzen 
duena. 
 
 
Egiturak 
 
Estatuko araudia 
 
Egitura Hormigoiaren Jarraibideak. EHE-08. 
 
Egitura Altzairuaren Jarraibidea. EAE. 
 
 
Ur eta saneamendu instalazioak  
 
Estatuko araudia 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. II. zatia. Oinarrizko dokumentuak: 
• DB HS Osasungarritasuna. 
 
1974ko uztailaren 28ko Agindua, ur-horniketarako hodientzako baldintza tekniko orokorren 
Plegua onartzen duena. 
 
1986ko irailaren 15eko Agindua, Herrietako Saneamendu-hodientzako baldintza tekniko 
orokorren Plegua onartzen duena. 
 
 
Elektrizitate instalazioak 
 
Estatuko araudia 
 
842/2002 Errege Dekretua, Tentsio Baxuko Araudi Elektroteknikoa eta horren Jarraibide 
Tekniko Osagarriak onartzen dituena. 
 
 
Gas instalazioak 
 
Estatuko araudia 
 
919/2006 Errege Dekretua, gasezko erregaiak banatu eta erabiltzeari buruzko Araudi teknikoa 
eta horren jarraibide teknikoak onartzen dituena. ICG 1etik 11ra. 
 
Autonomia Erkidegoko Araudia 
 
Industria, Merkataritza eta Turismo Sailburuaren 2007ko urriaren 8ko Agindua, gasezko 
erregaiak banatu eta erabiltzeari buruzko Araudi teknikoa eta horren jarraibide teknikoen 
inguruko arauak ezartzen dituena. ICG 1etik 11ra. 
 
Kontsumo eta Industria Segurtasunerako Zuzendariaren 2007ko urriaren 9ko Jarraibidea, 
gasezko erregaiak banatu eta erabiltzeari buruzko Araudi teknikoa eta horren jarraibide 
teknikoen inguruko aplikazio-irizpideak ezartzen dituena. 
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Argi instalazioak 
 
Estatuko araudia 
 
1890/2008 Errege Dekretua, kanpoko argiteria instalazioan efizientzia energetikoari buruzko 
Araudia eta horren jarraibide tekniko osagarriak onartzen dituena EA-01tik EA-07ra. 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. II. zatia. Oinarrizko dokumentuak: 
• DB HE Energia Aurreztea. 
 
 
Telekomunikazio instalazioak 
 
Estatuko araudia 
 
1/1998 Legegintzako Errege Dekretua, eraikinetan telekomunikazio-zerbitzuak ezartzeko 
azpiegitura komunei buruzkoa. 
 
Telekomunikazioei buruzko 32/2003 Lege Orokorra. 
 
346/2011 Errege Dekretua, eraikin barruetan telekomunikazio-zerbitzuak ezartzeko azpiegitura 
komunak arautzen dituen Araudia onartzen duena. 
 
ITC/1644/2011 Agindua, eraikin barruetan telekomunikazio-zerbitzuak ezartzeko azpiegitura 
komunak arautzen dituen Araudia garatzen duena, 346/2011 Errege Dekretu bidez onartutakoa. 
 
 
Instalazio termikoak eta aireztatze-instalazioak 
 
Estatuko araudia 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. II. zatia. Oinarrizko dokumentuak: 
• DB HS Osasungarritasuna. 
 
1027/2007 Errege Dekretua, Eraikinetako Instalazio Termikoei buruzko Araudia onartzen duena 
(akatsen zuzenketekin). 
 
1826/2009 Errege Dekretua, Eraikinetako Instalazio Termikoei buruzko Araudia onartzen duena, 
1027/2007 Errege Dekretu bidez onartutakoa (akatsen zuzenketekin). 
 
Autonomia Erkidegoko Araudia 
 
Industria, Merkataritza eta Turismo Sailburuaren 2008ko uztailaren 22ko Agindua, eraikinetako 
instalazio termikoei buruzko Araudiarekin (RITE) bat datozen arauak ezartzen dituena. 
 
165/1999 Dekretua, Euskal Herriko Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege Orokorrean jasotzen 
den jarduerarako lizentzia eskuratzetik salbuetsitako jardueren zerrenda finkatzen duena. 
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171/1985 Dekretua, etxebizitzetarako hiri-lurretan jartzekoak diren Egintza Nekagarri, 
Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuekin erabili beharreko Arau Teknikoak onartzen dituena. 
 
 
 
Suteen aurkako babesa 
 
Estatuko araudia 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. II. zatia. Oinarrizko dokumentuak: 
• DB SI Sute kasuetako Segurtasuna. 
 
1942/1993 Errege Dekretua, suteen aurkako babeserako instalazioei buruzko Araudia onartzen 
duena. 
 
Abenduaren 3ko 2267/2004 Errege Dekretua, establezimendu industrialetarako suteen kontrako 
Segurtasun Araudia onartzen duena (akatsen zuzenketekin). 
 
312/2005 Errege Dekretua, eraikuntzako produktuak eta eraikinen elementuak suaren aurreko 
erreakzio nahiz erresistentzia propietateen araberako sailkapena onartzen duena (aldaketekin). 
 
 
Eraikitze eta Eraispeneko hondakinak 
 
Estatuko araudia 
 
Eraikuntza eta eraispeneko hondakinen produkzioa eta kudeaketa arautzen dituen 105/2008 
Errege Dekretua. 
 
Hondakinei eta kutsatutako lurzoruei buruzko 22/2011 Legea. 
 
MAM/30472002 Agindua, hondakinen balorazio eta ezabatzeari buruzko eragiketak eta 
hondakinen Europako zerrenda argitaratzen dituena (akatsen zuzenketarekin). 
 
Autonomia Erkidegoko Araudia 
 
Decreto 112/2012 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición.  
 
 
Zarata 
 
Estatuko araudia 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. II. zatia. Oinarrizko dokumentuak: 
• DB HR Zaraten kontrako babesa. 
 
Autonomia Erkidegoko Araudia 
 
Euskal Herriko Ingurumena Zaintzeari buruzko 3/1998 Lege Orokorra. 
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165/1999 Dekretua, Euskal Herriko Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege Orokorrean jasotzen 
den jarduerarako lizentzia eskuratzetik salbuetsitako jardueren zerrenda finkatzen duena. 
 
171/1985 Dekretua, etxebizitzetarako hiri-lurretan jartzekoak diren Egintza Nekagarri, 
Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuekin erabili beharreko Arau Teknikoak onartzen dituena. 
 
 
KONTSULTARAKO DOKUMENTAZIOA 
 
Argitalpenak 
 
Guía documental y de gestión para la Dirección Facultativa de la obra. Eusko Jaurlaritzaren 
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila, Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoa eta Araba, Bizkaia 
eta Gipuzkoako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargoak. 2010eko otsaila. 
 
Guía de pruebas de servicio. Eusko Jaurlaritza. 2011. 
 
Manual para la dirección de obras. Merchán Gabaldón, Faustino. 2. edizioa. CEI-Dossat 2000. 
 
El libro del director de la ejecución de la obra. I. Liburukia. Garrido Hernández, Antonio. Leynfor 
Siglo XXI. 2002. 
 
Manual para una eficiente dirección de proyectos y obras. González Fernández, Francisco 
Javier. Fundación Confemetal. 2002. 
 
Manual de dirección de obra contratada a cargo de Administraciones Publicas. ANCOP. 1991. 
 
Guía de edificación sostenible para la vivienda en la CAPV. 2008ko berrikuspena. IHOBE. 2009. 
 
Manual del Ingeniero de Edificación: guía visual de ejecución de obras. Esther Valiente Ochoa. 
Universitat Politécnica de Valencia. 2011. 
 
Manual del Ingeniero de Edificación: guía para el control de materiales. Esther Valiente Ochoa. 
Universitat Politécnica de Valencia. 2011. 
 
Normas de control de materiales a pié de obra. 4. edizioa. Palomeque Abad, Juan. Colegio 
Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara. 2008. 
 
Aldizkariak 
 
Documentación de Control de Calidad en obras por fases. 82. Aldizkaria. 2002ko apirila. 
 
El Gobierno Vasco aclara aspectos relativos al control de calidad en el País Vasco. 136. 
Aldizkaria. 2007ko martxoa. 
 
Documentación de Control de Calidad. 149. Aldizkaria. 2008ko apirila. 
 
 
TRESNA PROFESIONALAK 
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Kalitate Kontrolaren Kudeaketa. Euskal Herriko Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargo 
Ofizialak. 2011. Eusko Jaurlaritzaren Eraikal programaren bidez diruz lagundua. Doakoa. 
www.coaatbi.org 
 
Horrez gain, Elkargoak eskuragarri ditu bere web orrian Obraren Exekuzio Materialaren 
Zuzendaritzan sortutako dokumentazioaren ereduak: www.coaatbi.org www.coaatbi.org 
 
 
DOKUMENTAZIOAREN AUTOKONTROLERAKO CHECKLIST-AK 
 
Obrako Exekuzio Materialeko Zuzendaritzaren ohiko Dokumentazioa 
Obra lizentziarik badagoen egiaztatzea  
Agindu Liburua  
Hondakinak Kudeatzeko Planaren onarpen akta  
Kalitate Kontrolerako Programaren onarpen akta (EHE-08)  
Kalitate Kontrolerako Programaren onarpen akta (EAE)  
Zuinketa eta obra hasieraren akta  
Obraren ziurtagiri partzialak  
Obra Zuzendaritzaren txostenak  
Obra Bukaerako Ziurtagiria  
Obra bukaerako likidazioa  
Kalitate kontrolaren dokumentazioa / Kalitate kontrolaren liburua  
Kalitate kontroleko ziurtagiria  
Eraikinaren efizientzia energetikoari buruzko ziurtagiria  
Instalazioen alorreko ziurtagiriak  
Obra-hartzearen akta  
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OBRA ZUZENDARITZA 

 
 
DEFINIZIOA 
 
Eraikuntzako Antolamenduko Legearen aplikazio-esparrutik kanpo dauden obretan, Lege 
horretan Obra Zuzendaritza edota Obrako Exekuzio Materialeko Zuzendaritza moduan 
definituriko egitekoak teknikari bakar batek gauzatuko ditu. 
 
Kasu horietan, beraz, Obra Zuzendaria arduratuko da lanak zuzentzeaz eta eraikina nahiz 
eraikitakoaren kalitatea kuantitatiboki eta kualitatiboki kontrolatzeaz; betiere, lizentzia horri 
dagokion proiektuarekin, proiektu hori garatzen duen dokumentazioarekin eta modu egokian 
eraikitzeari buruzko arauekin bat etorriz. 
 
Obra Zuzendaritza Legeztatzea 
 
Prozedura horren bidez, dagokion Administrazioak eraikuntza edota eraikin baten egoera ez-
erregularra legeztatzen du, eraikuntza-lanek dirauten artean ezin izan delako burutu Obrako  
Zuzendaritza lanak gauzatu dituen teknikariaren kontratazioa. 
 
Obra Zuzendaritza Legeztatzeko, Obra Zuzendaritzari eskatzen zaion dokumentazio bera 
aurkeztu beharko da. 
 
 
EDUKIA 
 
Obrako Zuzendariaren egitekoak honakoak dira: 
• Obran gertatzen diren arazoak konpontzea, eta proiektua modu egokian interpretatzeko 

beharrezkoak diren jarraibideak ematea. 
• Obraren martxatik eratorrita proiektuan egin beharreko behi-behineko aldaketak egitea; 

betiere, aldaketa horiek legezko xedapenen araberakoak direnean, eta proiektuan behar 
bezala jasota daudenean. 

• Exekutaturiko obrari buruzko dokumentazioa prestatu eta sinatzea, sustatzaileari entregatu 
ahal izateko. 

• Eraikuntzarako produktuak obran jaso direla egiaztatzea. 
• Zuinketak, materialak, exekuzioaren beraren eta eraikuntzako produktuen zein instalazioen  

zuzentasuna egiaztatzea, proiektuan oinarrituta. 
• Obra-hasierako eta obra bukaerako akta sinatzea; ziurtagiri partzialak prestatu eta sinatzea, 

eta exekutatutako obra-unitateen azken likidazioa gauzatzea. 
 
 
OBRA ZUZENDARITZAREN DOKUMENTAZIOA 
 
Aurre abisua 
 
Lanei hasiera emateko, nahitaezko da dagokion obra-lizentzia egotea. Lizentzia horren kopia 
bat obran eduki beharko da. 
 
 
Hondakinak Kudeatzeko Planaren onarpen akta 
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Eraikitze eta Eraisteko hondakinen produkzioa eta kudeaketa arautzen duen 105/2008 Errege 
Dekretuaren arabera, obra exekutatzen duen pertsona fisiko edota juridikoak plan bat aurkeztu 
beharko die jabeei nahitaez. Plan horretan islatuko da nola gauzatuko diren eraikitze eta 
eraispen lanetan sortutako hondakinen gaineko betebeharrak. Plan hori Zuzendaritza 
Fakultatiboak onartu beharko du, nahitaez. 
 
 
Kalitate Kontrolerako Programaren onarpen akta (EHE-08) 
 
Egiturazko Hormigoiaren Jarraibideak (EHE-08) dioenez, hormigoizko edozein egituraren 
exekuzioa kontrolatzeko jarduerei ekin aurretik, Zuzendaritza Fakultatiboak proiektuan 
definituriko kontrol-planarekin bat datorren eta Eraikitzailearen obra-plana kontuan hartzen duen 
kontrol-programa jakin bat onartuko du. 
 
Obrako Zuzendari gisa Arkitekto teknikoek buruturiko jarduera profesionaletan, ez da honako 
kasua ohikoa izatean. 
 
 
Kalitate Kontrolerako Programaren onarpen akta (EAE) 
 
Egiturazko Altzairuaren Jarraibideak (EAE) dioenez, altzairuzko edozein egituraren exekuzioa 
kontrolatzeko jarduerei ekin aurretik, Zuzendaritza Fakultatiboak proiektuan definituriko kontrol-
planarekin bat datorren eta Eraikitzailearen obra-plana kontuan hartzen duen kontrol-programa 
jakin bat onartuko du. 
 
Obrako Zuzendari gisa Arkitekto teknikoek buruturiko jarduera profesionaletan, ez da honako 
kasua ohikoa izaten. 
 
 
Zuinketa eta obra hasieraren akta 
 
Akta horretan islatzen dira obraren hasiera-data, aurrerantzean bete beharreko epeak kontuan 
hartzeko. 
 
 
Obraren ziurtagiri partzialak 
 
Dokumentu horretan, obraren une jakin batera arte exekutaturiko obra-partidak jasotzen dira. 
 
Administrazio Publikoaren obretan hilero egiten dira, hilabete bakoitzeko lehenengo hamar 
egunetan, hain zuzen ere. Obra pribatuetan, berriz, obra-kontratuan jasotakoaren arabera egiten 
dira. Ohikoena, hala ere, hilean behin egitea da. 
 
Ziurtagiri horiek konturako ordainketa izaera dute; horregatik, jatorrizko zenbatekoaren gainean 
egiten dira beti, eta ondoren deskontatzen dira dagoeneko egiaztatuta dauden zenbatekoak.  
Halaber, azken neurketan lortzen den emaitza kontuan, zuzenketak eta aldaketak izan 
ditzakete; horregatik, ziurtagiri horien bidez ez da obraren onarpen eta/edo harrerarik egiten, 
inondik inora. 
 
Honako kostuak barne hartu behar ditu: Kalitate, Segurtasun eta Osasun Kontrola, eta 
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Hondakinen Kudeaketako Kontrola. 
 
Egindako azken obra-ziurtagiria Obra Likidazioarekin bat dator. 
 
 
Obrako Zuzendariaren txosten, ziurtagiri eta/edo irizpenak 
 
Obrako Zuzendariaren jardunak obrak garatzeko behar diren edozein txosten, irizpen eta/edo 
ziurtagiri barne hartu ditzake, esaterako: Obrako Zuzendariaren txostenak, jarduera horri 
buruzko neurri zuzentzaileen ziurtagiria, aldamioak instalatzeko txostena, etab... 
 
 
Obra Bukaerako Ziurtagiria 
 
Obra Bukaerako Ziurtagiriak barne hartu beharrekoak: 
• Obraren identifikazioa (azalpena, kokalekua, udalerria). 
• Obraren bukaera-data. 
• Obrako Zuzendari lanetan jardun duen teknikariaren identifikazioa (izen-abizenak, elkargo 

profesionala eta elkargokide-zenbakia) eta bere sinadura. 
• Obra Zuzendariak egiaztatuko du, eraikuntza-lanak bere zuzendaritzapean burutu direla, 

lizentzian jasotako proiektuaren xedearen arabera, eta dokumentazio tekniko osagarriarekin 
nahiz modu egokian eraikitzeko arau guztiekin; era berean, baieztatuko du, erabiltzeko 
moduan dagoela, dagozkion erabilera eta mantentze jarraibideak errespetatuta, betiere. 

• Sustatzailearen identifikazioa. 
• Eraikitzailearen identifikazioa. 
• Proiektugilearen identifikazioa. 
 
Obrako Azken Ziurtagiriaren Eranskinak 
 
Obra Bukaerako Ziurtagiriak honako dokumentuak barne hartu beharko ditu: 
• Obra-lizentzia. 
• Zuinketa edo obra hasierako akta. 
• Obra bukaerako likidazioa. 
• Eraikuntzaren Kode Teknikoaren araberako Kalitate Kontrolaren Dokumentazioa (edota  

Kalitate Kontroleko Liburua, Euskal Autonomia Erkidegoan eraikuntzako Kalitate Kontrola 
arautzen duen 238/1996 Dekretua aplikatu daitekeen eraikitze eta urbanizazio obretan).  

• Kalitate Kontrolaren Ziurtagiria (Euskal Autonomia Erkidegoan eraikuntzako Kalitate 
Kontrola arautzen duen 238/1996 Dekretua aplikatzen zaien obretan soilik). 

• Instalazioen alorreko ziurtagiriak (hala badagokio). 
• Obra-harreraren akta. 
 
 
Obra bukaerako likidazioa 
 
Exekutatu den obraren azken kostu osoa jasotzen duen dokumentua da; kapituluka zehaztuta 
dago eta obran parte duen teknikariren batek sinatuta egon behar du. 
 
Kalitate, Segurtasun eta Osasun Kontrolari eta Hondakinen Kudeaketako Kontrolari dagokion 
kostua barne hartu behar du. 
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Egindako azken obra-ziurtagiriarekin bat dator. 
 
 
Obrako kalitate-kontrolari buruzko dokumentazioa 
 
Obran gauzaturiko kontrolerako dokumentazio guztia biltzen du, eta kontrol proiektuarekin, eta 
proiektu horren eranskin nahiz aldaketekin bat datozen ala ez egiaztatu. 
 
Honakoak barne hartuko ditu: produktuak jasotzeko orduan egindako kontrola, exekuzio uneko 
kontrolak eta bukatutako obraren kontrola. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoan eraikuntzako Kalitate Kontrola arautzen duen 238/1996 Dekretua 
aplikatzen zaien obretan, dokumentazio hori Kalitate Kontrolerako Liburuan txertatuta dago. 
 
 
Kalitate Kontroleko Liburua 
 
Euskal Autonomia Erkidegoan eraikuntzako Kalitate Kontrola arautzen duen 238/1996 Dekretu 
bidez ezarri zen, eta honakoak barne hartzen ditu: egindako kontrol guztien zerrenda eta kontrol 
horien emaitzak, obra kontrolatzeko egindako jarraipenaren dokumentazioa, eta entsegu, proba 
eta analisien emaitzak jasotzen dituzten fitxa normalizatuak, parte hartu duten agenteek behar 
bezala bete eta sinatutakoak. 
 
Obran buruturiko kalitate-kontrolari buruzko dokumentazio guztia barne hartzen du. 
 
 
Kalitate kontroleko ziurtagiria 
 
Euskal Autonomia Erkidegoan eraikuntzako Kalitate Kontrola arautzen duen 238/1996 Dekretua 
aplikatzen zaien obretan soilik. 
 
Bertan jaso beharrekoak: 
• Obraren identifikazioa. 
• Obra Zuzendaritzako teknikariaren identifikazioa eta sinadura. 
• Proiektuaren egilea. 
• Kalitate Kontrolerako Planaren egilea. 
• Parte hartu duten Laborategiak. 
 
 
Instalazioen alorreko ziurtagiriak 
 
Gainerako lanentzako balio ez duen bestelako ziurtagiria behar duten instalazioen kasuan 
(suteen kontrako babesa, instalazio termikoak, telekomunikazioak, ke-husteak,…) dagozkion 
ziurtagiriak emango ditu zuzendaritzak. 
 
 
Obra-hartzearen akta 
 
Obraren harrera deritzon ekintzaren bidez eraikitzaileak, eraikina bukatu ostean, 
sustatzaileari entregatu eta, azken horrek onartu egiten du. 
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Obraren harrera horren akta sustatzaileak eta eraikitzaileak sinatu beharko dute gutxienez, 
eta honako gutxieneko edukia izan beharko du: 
• Parte hartu duten alderdiak. 
• Obra osoaren edota fase oso baten bukaera-ziurtagiriaren data. 
• Obraren exekuzio materialaren azken kostua. 
• Obra-harreraren deklarazioa. 
• Erantzukizunen inguruan eraikitzaileari exijitzen zaizkion bermeak, halakorik balego.  
 
Obrako zuzendariak sinaturiko bukaerako ziurtagiria erantsiko da. 
 
Harrera isilbidez gauzatu dela ulertuko da, baldin eta sustatzaileak adierazitako datatik 
hogeita hamar egun igaro ostean, arrazoizko erreserba edota ukorik idatziz adierazten ez 
bada. 
 
Sustatzailearen eta eraikitzailearen artean gauzatzen da. Hala ere, Obrako Zuzendariak 
sinatzea ere komeni da, harreraren berri izan dutela jasota geratu dadin. 
 
Obraren behin betiko Harrera Akta berme-dokumentua izango da; halaber, hortik abiatuta 
hasten da agenteen erantzukizun zibila, obraren harrera-datatik zenbatzen hasita. 
 
 
OBRA BUKAERA FASEKA / JARDUERA ETETEA 
 
Obra faseka bukatzen denean, argi eta garbi zehaztu behar da zein den fase bakoitzean bukatu 
den obra-zatia. 
 
Teknikariaren jarduera eteten de kasuetan, argi zehaztu beharra dago zein den teknikariak 
gauzatu duen obra-zatia. 
 
Arkitekto Teknikoek zuzentzen dituzten obretan ez da ohikoa obrako fase bakoitza 
erregistratzeko modukoa izatea (bloke bat, atari bat,...); horregatik, kasu horietan, fase bat 
bukatu dela adierazten duten ziurtagiri partzialak dagoeneko exekutatua dauden zatien harrera 
egiteko baino ez dira erabiltzen. Horregatik, nahitaezkoa da obra erabat bukatzen denean Obra 
Bukaerako Ziurtagiri orokorra ematea. 
 
Fase bakoitzeko Bukaera Ziurtagiriekin batera, Obra Bukaerako Ziurtagiri guztiek izan ohi 
dituzten dokumentu berdinak gehitu beharko dira, baina buruturiko obra-zatiari buruzkoak baino 
ez dira izango. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoan eraikuntzako Kalitate Kontrola arautzen duen 238/1996 
Dekretuaren aplikazio-eremuan, fase bakoitza erregistratu ezin denean, Kalitate Kontrolerako 
Liburua eta fase bakoitzerako Kalitate Kontrolaren Ziurtagiri espezifikoa aurkeztu beharko da; 
horrez gain, obra bukatzean, fase guztiak barne hartzen dituen Kalitate Kontrolaren Ziurtagiria 
egin beharko da. 
 
 
PROIEKTURIK GABEKO OBRA ZUZENDARITZA 
 
Administrazioak aurre-proiekturik eskatzen ez duen obretan, ohikoa izaten da obra horiek 
gainbegiratuko dituen teknikari bat bertan egotea, obra zuzendari lanetan. 
 



 

 60 

Kasu horietan, jardueran zehar sorturiko dokumentazio guztia ohiko Obra Zuzendaritzan 
sortutakoaren oso antzekoa izango da, baina obra jakin horren tamainara egokitua. 
 
 
OBRAKO INSTALAZIO LAGUNGARRIEN ZUZENDARITZA. ALDAMIOAK 
 
Zenbait administraziok teknikari baten esku-hartzea eskatu ohi dute, aldamioak muntatu eta 
desmuntatzen direnean nahiz lanek dirauten artean instalazioa gainbegiratzeaz arduratu dadin. 
 
Jarduera profesional horietan ez da zertan Obra Zuzendaritzari eskatzen zaizkion dokumenturik 
egin behar, teknikari horren lana, azken finean, ez baita obraz arduratzea. 
 
Hala ere, jarduera horren baitan zenbait txosten eta/edo ziurtagiri eska daitezke, esaterako, 
aldamioei buruzko txostena, modu egokian muntatu direla egiaztatzen duen agiria, lanak bukatu 
direla adierazten duen ziurtagiria, etab... 
 
 
APLIKATU DAITEZKEEN ARAUAK 
 
Orokorra 
 
Estatuko araudia 
 
38/1999 Legea, Eraikuntzaren Antolamenduari buruzkoa. 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. I. zatia. 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. II. zatia. Oinarrizko dokumentuak: 
• DB SE Egiturazko Segurtasuna. 
• DB SE Egiturazko Segurtasuna.  Eraikuntzako ekintzak. 
• DB SE-A Egiturazko Segurtasuna.  Altzairua. 
• DB SE-C Egiturazko Segurtasuna.  Zimenduak. 
• DB SE-F Egiturazko Segurtasuna.  Fabrikak. 
• DB SE-M Egiturazko Segurtasuna.  Zura. 
• DB SI Sute kasuetako Segurtasuna. 
• DB SUA Erabilpen eta irisgarritasun segurtasuna. 
• DB HE Energia Aurreztea. 
• DB HS Osasungarritasuna. 
• DB HR Zaraten kontrako babesa. 
 
462/1971 Dekretua, eraikitze-obren proiektuak idatzi eta obrak zuzentzeari buruzkoa. 
 
1971ko ekainaren 9ko agindua, eraikitze obretako Agindu eta Asistentzia Liburuko Arauak 
onartzen dituena. 
 
1972ko urtarrilaren 28kko Agindua, Eraikuntzako Obra Zuzendaritzaren Bukaera Ziurtagiria 
arautzen duena. 
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Irisgarritasuna 
 
Estatuko araudia 
 
505/2007 Errege Dekretua, urritasunen bat duten pertsonak urbanizatutako espazio publiko eta 
eraikinetara sartu eta horiek erabiltzeko irisgarritasuna eta diskriminazio gabeko baldintza 
orokorrak onartzen dituena. 
 
VIV/561/2010 Agindua, urbanizatutako espazio publikoetara sartu eta horiek erabiltzeko 
irisgarritasun eta diskriminaziorik gabeko baldintza orokorren dokumentu teknikoa garatzen 
duena. 
 
Autonomia Erkidegoko Araudia 
 
Irisgarritasuna sustatzeari buruzko 20/1997 Legea. 
 
68/2000 Dekretua, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta 
komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena. 
 
 
Sektore Publikoko Kontratuak 
 
Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 
 
 
Kalitate Kontrola 
 
Estatuko araudia 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. I. zatia. 
 
Autonomia Erkidegoko Araudia 
 
238/1996 Dekretua, eraikuntza arloko Kalitate Kontrola arautzen duena. 
 
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailburuaren 2008ko apirilaren 16ko agindua, Eraikuntza arloko 
Kalitate Kontrola arautzen duen 238/1996 Dekretuak xedatzen duenari jarraiki, Kalitate 
Kontrolerako Liburua osatzeko fitxa normalizatuak argitaratzen dituena. 
 
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailburuaren 2010eko apirilaren 20ko Agindua, Etxebizitza eta 
Gizarte Gaietako Sailburuaren 2008ko apirilaren 16ko agindua ezeztatzen duena. Azken agindu 
horren bidez, eta Eraikuntza arloko Kalitate Kontrola arautzen duen 238/1996 Dekretuak 
xedatzen duenari jarraiki, Kalitate Kontrolerako Liburua osatzeko fitxa normalizatuak argitaratu 
ziren. 
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Efizientzia energetikoa 
 
Estatuko araudia 
 
47/2007 Errege Dekretua, eraikuntza berriko eraikinen efizientzia energetikoa ziurtatzeko 
oinarrizko Prozedura onartzen duena (akatsen zuzenketekin). 
 
240/2011 Dekretua, eraikuntza berriko eraikinen efizientzia energetikoaren ziurtapena arautzen 
duena. 
 
 
Egiturak 
 
Estatuko araudia 
 
Egitura Hormigoiaren Jarraibideak. EHE-08. 
 
Egitura Altzairuaren Jarraibidea. EAE. 
 
 
Ur eta saneamendu instalazioak 
 
Estatuko araudia 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. II. zatia. Oinarrizko dokumentuak: 
• DB HS Osasungarritasuna. 
 
1974ko uztailaren 28ko Agindua, ur-horniketarako hodientzako baldintza tekniko orokorren 
Plegua onartzen duena. 
 
1986ko irailaren 15eko Agindua, Herrietako Saneamendu-hodientzako baldintza tekniko 
orokorren Plegua onartzen duena. 
 
 
Elektrizitate instalazioak 
 
Estatuko araudia 
 
842/2002 Errege Dekretua, Tentsio Baxuko Araudi Elektroteknikoa eta horren Jarraibide 
Tekniko Osagarriak onartzen dituena. 
 
 
Gas instalazioak 
 
Estatuko araudia 
 
919/2006 Errege Dekretua, gasezko erregaiak banatu eta erabiltzeari buruzko Araudi teknikoa 
eta horren jarraibide teknikoak onartzen dituena. ICG 1etik 11ra. 
 
Autonomia Erkidegoko Araudia 
 



 

 63 

Industria, Merkataritza eta Turismo Sailburuaren 2007ko urriaren 8ko Agindua, gasezko 
erregaiak banatu eta erabiltzeari buruzko Araudi teknikoa eta horren jarraibide teknikoen 
inguruko arauak ezartzen dituena. ICG 1etik 11ra. 
 
Kontsumo eta Industria Segurtasunerako Zuzendariaren 2007ko urriaren 9ko Jarraibidea, 
gasezko erregaiak banatu eta erabiltzeari buruzko Araudi teknikoa eta horren jarraibide 
teknikoen inguruko aplikazio-irizpideak ezartzen dituena. 
 
 
Argi instalazioak 
 
Estatuko araudia 
 
1890/2008 Errege Dekretua, kanpoko argiteria instalazioan efizientzia energetikoari buruzko 
Araudia eta horren jarraibide tekniko osagarriak onartzen dituena EA-01tik EA-07ra. 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. II. zatia. Oinarrizko dokumentuak: 
• DB HE Energia Aurreztea. 
 
 
Telekomunikazio instalazioak 
 
Estatuko araudia 
 
1/1998 Legegintzako Errege Dekretua, eraikinetan telekomunikazio-zerbitzuak ezartzeko 
azpiegitura komunei buruzkoa. 
 
Telekomunikazioei buruzko 32/2003 Lege Orokorra. 
 
346/2011 Errege Dekretua, eraikin barruetan telekomunikazio-zerbitzuak ezartzeko azpiegitura 
komunak arautzen dituen Araudia onartzen duena. 
 
ITC/1644/2011 Agindua, eraikin barruetan telekomunikazio-zerbitzuak ezartzeko azpiegitura 
komunak arautzen dituen Araudia garatzen duena, 346/2011 Errege Dekretu bidez onartutakoa. 
 
 
Instalazio termikoak eta aireztatze-instalazioak 
 
Estatuko araudia 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. II. zatia. Oinarrizko dokumentuak: 
• DB HS Osasungarritasuna. 
 
1027/2007 Errege Dekretua, Eraikinetako Instalazio Termikoei buruzko Araudia onartzen duena 
(akatsen zuzenketekin). (akatsen zuzenketekin). 
 
1826/2009 Errege Dekretua, Eraikinetako Instalazio Termikoei buruzko Araudia onartzen duena, 
1027/2007 Errege Dekretu bidez onartutakoa (akatsen zuzenketekin). 
 
Autonomia Erkidegoko Araudia 
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Industria, Merkataritza eta Turismo Sailburuaren 2008ko uztailaren 22ko Agindua, eraikinetako 
instalazio termikoei buruzko Araudiarekin (RITE) bat datozen arauak ezartzen dituena. 
 
165/1999 Dekretua, Euskal Herriko Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege Orokorrean jasotzen 
den jarduerarako lizentzia eskuratzetik salbuetsitako jardueren zerrenda finkatzen duena. 
 
171/1985 Dekretua, etxebizitzetarako hiri-lurretan jartzekoak diren Egintza Nekagarri, 
Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuekin erabili beharreko Arau Teknikoak onartzen dituena. 
 
 
Suteen aurkako babesa 
 
Estatuko araudia 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. II. zatia. Oinarrizko dokumentuak: 
• DB SI Sute kasuetako Segurtasuna. 
 
1942/1993 Errege Dekretua, suteen aurkako babeserako instalazioei buruzko Araudia onartzen 
duena. 
 
Abenduaren 3ko 2267/2004 Errege Dekretua, establezimendu industrialetarako suteen kontrako 
Segurtasun Araudia onartzen duena (akatsen zuzenketekin). 
 
312/2005 Errege Dekretua, eraikuntzako produktuak eta eraikinen elementuak suaren aurreko 
erreakzio nahiz erresistentzia propietateen araberako sailkapena onartzen duena (aldaketekin). 
 
 
Eraikitze eta Eraispenetako hondakinak 
 
Estatuko araudia 
 
Eraikuntza eta eraispeneko hondakinen produkzioa eta kudeaketa arautzen dituen 105/2008 
Errege Dekretua. 
 
Hondakinei eta kutsatutako lurzoruei buruzko 22/2011 Legea. 
 
MAM/304/2002 Agindua, hondakinen balorazio eta ezabatzeari buruzko eragiketak eta 
hondakinen Europako zerrenda argitaratzen dituena (akatsen zuzenketarekin). 
 
Autonomia Erkidegoko Araudia 
 
Decreto 112/2012 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición.  
 
 
Zarata 
 
Estatuko araudia 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. II. zatia. Oinarrizko dokumentuak: 
• DB HR Zaraten kontrako babesa. 
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Autonomia Erkidegoko Araudia 
 
Euskal Herriko Ingurumena Zaintzeari buruzko 3/1998 Lege Orokorra. 
 
165/1999 Dekretua, Euskal Herriko Ingurumena Babesteko 3/1998 Lege Orokorrean jasotzen 
den jarduerarako lizentzia eskuratzetik salbuetsitako jardueren zerrenda finkatzen duena. 
 
171/1985 Dekretua, etxebizitzetarako hiri-lurretan jartzekoak diren Egintza Nekagarri, 
Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuekin erabili beharreko Arau Teknikoak onartzen dituena. 
 
 
 
KONTSULTARAKO DOKUMENTAZIOA 
 
Argitalpenak 
 
Guía documental y de gestión para la Dirección Facultativa de la obra. Eusko Jaurlaritzaren 
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila, Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoa eta Araba, Bizkaia 
eta Gipuzkoako Aparailari eta Arkitekto Teknikoen Elkargoak. 2010eko otsaila. 
 
Guía de pruebas de servicio. Eusko Jaurlaritza. 2011. 
Manual para la dirección de obras. Merchán Gabaldón, Faustino. 2. edizioa. CEI-Dossat 2000. 
 
El libro del director de la ejecución de la obra. I. Liburukia. Garrido Hernández, Antonio. Leynfor 
Siglo XXI. 2002.Manual para una eficiente dirección de proyectos y obras. González Fernández, 
Francisco Javier. Fundación Confemetal. 2002. 
 
Manual de dirección de obra contratada a cargo de Administraciones Publicas. ANCOP. 
1991.Guía de edificación sostenible para la vivienda en la CAPV. 2008ko berrikusketa. IHOBE. 
2009. 
 
Manual del Ingeniero de Edificación: guía visual de ejecución de obras. Esther Valiente Ochoa. 
Universitat Politécnica de Valencia. 2011. 
 
Manual del Ingeniero de Edificación: guía para el control de materiales. Esther Valiente Ochoa. 
Universitat Politécnica de Valencia. 2011. Normas de control de materiales a pié de obra. 4. 
edizioa. Palomeque Abad, Juan. Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación de Guadalajara. 2008. 
 
Aldizkariak 
 
Documentación de Control de Calidad en obras por fases. 82. Aldizkaria. 2002ko apirila. 
 
El Gobierno Vasco aclara aspectos relativos al control de calidad en el País Vasco. 136. 
Aldizkaria. 2007ko martxoa. 
 
Documentación de Control de Calidad. 149. Aldizkaria. 2008ko apirila. 
 
 
TRESNA PROFESIONALAK 
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Kalitate Kontrolaren Kudeaketa. Euskal Herriko Aparailari eta Arkitekto Teknikoen Elkargo 
Ofizialak. 2011. Eusko Jaurlaritzaren Eraikal programaren bidez diruz lagundua. Doakoa. 
www.coaatbi.org 
 
Horrez gain, Elkargoak eskuragarri ditu bere web orrian Obraren Exekuzio Materialaren 
Zuzendaritzan sortutako dokumentazioaren ereduak: www.coaatbi.org 
 
 
DOKUMENTAZIOAREN AUTOKONTROLERAKO CHECKLIST-AK 
 
Obra Zuzendaritzaren dokumentazioa 
Obra lizentziarik badagoen egiaztatzea  
Hondakinak Kudeatzeko Planaren onarpen akta  
Kalitate Kontrolerako Programaren onarpen akta(EHE-08)  
Kalitate Kontrolerako Programaren onarpen akta(EAE)  
Zuinketa eta obra hasieraren akta  
Obraren ziurtagiri partzialak  
Obra Zuzendaritzaren txostenak  
Obraren Azken Ziurtagiria  
Obraren azken likidazioa  
Kalitate kontroleko dokumentazioa / Kalitate kontroleko liburua  
Kalitate kontroleko ziurtagiria  
Instalazioen alorreko ziurtagiriak  
Obra-hartzearen akta  
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SEGURTASUN ETA OSASUN KOORDINAZIOA 

 
 
DEFINIZIOA 
 
Segurtasun eta osasun koordinazioa proiektu fasean 
 
Obra proiektua egiten den bitartean, sustatzaileak izendatutako teknikari eskumenduna da 
segurtasun eta osasun arloko koordinatzailea; horren eginkizuna da, obra proiektuaren fasean,  
eraikuntza lanetako segurtasun eta osasun arloan gutxieneko xedapenak ezartzen dituen 
1627/1997 Errege Dekretuaren 9. artikuluan aipatutako printzipioen aplikazioa koordinatzea. 
 
Sustatzaileak segurtasun eta osasun arloko koordinatzaile bat izendatu beharko du obra 
proiektua egiten den bitartean, baldin eta proiektuaren prestakuntzan proiektugile bat baino 
gehiago ari badira. 
 
 
Segurtasun eta osasun koordinazioa obra fasean 
 
Obra fasean, Zuzendaritza Fakultatiboan dagoen teknikari eskumenduna izango da segurtasun 
eta osasun koordinatzailea; sustatzaileak izendatuko du eta horren eginkizuna da, eraikuntza 
lanetako segurtasun eta osasunari dagokionez, gutxieneko xedapenak ezartzen dituen 
1627/1997 Errege Dekretuaren 9. artikuluan aipatzen diren eginkizunak betetzea. 
 
Obraren exekuzioan enpresa batek baino gehiagok esku hartzen badute, edo enpresa bat eta 
langile autonomoak edo zenbait langile autonomo, sustatzaileak, lanak hasi aurretik edo 
inguruabar hori egiaztatu bezain laster, segurtasun eta osasun arloko koordinatzaile bat 
izendatu beharko du obra exekutatzen den aldirako, obra proiektua egon nahiz egon ez. 
 
 
EDUKIA 
 
Segurtasun eta osasun koordinazioa proiektu fasean 
 
1627/1997 Errege Dekretuaren 8. artikuluaren arabera, obra proiektuaren prestakuntza faseko 
segurtasun eta osasun arloko koordinatzailearen ardura izango da segurtasun eta osasun 
prebentziorako printzipio orokorren aplikazioa koordinatzea, obra proiektua asmatzen, aztertzen 
eta lantzen den bitartean, eta bereziki, eraikuntzari, teknikari eta antolakuntzari dagozkien 
erabakiak hartzen direnean, horrela, aldi berean edo elkarren segidan egingo diren lanak eta 
lan-faseak planifikatu ahal izateko, eta lanak edo lan-faseak burutzeko behar den denbora 
kalkulatu ahal izateko. 
 
 
Segurtasun eta osasun koordinazioa obra-fasean 
 
1627/1997 Errege Dekretuaren 9. artikuluaren arabera, obraren exekuzio aldiko segurtasun eta 
osasun arloko koordinatzaileak eginkizun hauek izango ditu: 
• Prebentzio eta segurtasun printzipio orokorren aplikazioa koordinatzea: 
• Erabaki teknikoak eta antolakuntzari dagozkionak hartzerakoan, aldi berean edo elkarren 

segidan egingo diren lanak edo lan-faseak planifikatu ahal izateko. 
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• Lan horiek edo lan-fase horiek burutzeko behar den denbora kalkulatzerakoan. 
• Obrako jarduerak koordinatzea, kontratistek eta, hala badagokio, azpikontratistek eta langile 

autonomoek, modu koherente eta arduratsuan aplikatu ditzaten Laneko Arriskuen 
Prebentziorako Legearen 15. artikuluan jasotako prebentzio neurriak, obra exekutatzen den 
bitartean, eta, bereziki, 1627/1997 Errege Dekretuaren 10. artikuluan aipatzen diren lanetan 
edo jardueretan. 

• Kontratistak prestatutako Segurtasun eta Osasun Plana onartzea, eta, hala badagokio, plan 
horri egindako aldaketak. 

• Laneko Arriskuen Prebentziorako Legearen 24. artikuluan aurreikusten diren enpresa- 
jardueren koordinazioa antolatzea. 

• Lan metodoak zuzen aplikatzeko kontrol ekintzak eta funtzioak koordinatzea. 
• Behar diren neurriak hartzea, obran baimendutako pertsonak bakarrik sartu daitezen. 

Funtzio hori zuzendaritza fakultatiboak hartuko du bere gain, koordinatzailea izendatzea 
beharrezkoa ez denean. 

 
Proiekturik gabeko obra baldin bada eta, beraz, Segurtasun eta Osasun Azterketarik gabekoa 
edo Oinarrizko Azterketarik gabekoa, Koordinatzaileak egiaztatu egin beharko du badagoela 
obrako arriskuen ebaluazio espezifiko bat, baina ez du inolako Segurtasun eta Osasun Planik 
onartu beharko. 
 
1627/1997 Errege Dekretuaren 10. artikuluan ezartzen dira obraren exekuzioan aplikatu 
daitezkeen printzipio orokorrak.  
 
Laneko Arriskuen Prebentziorako Legearekin bat etorriz, 15. artikuluan jasota dauden 
prebentzio neurriak obraren exekuzio aldian aplikatuko dira, eta, bereziki, honako lanetan edo 
jardueretan: 
• Obra txukun eta garbi mantentzea. 
• Lanpostuen eta languneen kokalekua aukeratzea, sarbideen baldintzak kontuan hartuta, eta 

joan-etorrietarako edo zirkulaziorako bideak eta guneak zehaztea. 
• Materialak maneiatzea eta baliabide osagarriak erabiltzea. 
• Obra exekutatzeko beharrezkoak diren instalazioak eta gailuak mantentzea, zerbitzuan jarri 

aurretik eta aldian behin kontrolatzea, langileen segurtasunean eta osasunean eragina izan 
dezaketen akatsak konpontzeko. 

• Materialak biltzeko eta gordetzeko guneak mugatzea eta egokitzea, batez ere gai edo 
substantzia arriskutsuak baldin badira. 

• Erabilitako material arriskutsuak biltzea. 
• Zaborrak eta obra-hondakinak biltzea eta deuseztatzea edo kanpora ateratzea. 
• Lan edo lan-fase bakoitzak behar duen benetako denbora-tartea egokitzea, obrak duen 

bilakaeraren arabera. 
• Kontratistek, azpikontratistek eta autonomoek elkarlanean jardutea. 
• Obran bertan edo obratik hurbil egiten ari diren beste edozein lan edo jarduerarekin egon 

daitezkeen elkarreraginak eta bateraezintasunak. 
 
 
OBRA BATEN SEGURTASUNA ETA OSASUNA KOORDINATZEAN SORTUTAKO 
DOKUMENTAZIOA 
 
Ondoren zehazten dira Obrako Segurtasuna eta Osasuna Koordinatzeko jarduera 
profesionalean erabiltzen diren dokumentu ohikoenak. 
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Obrako Segurtasun eta Osasun Koordinatzailearen izendatze-akta 
 
Dokumentu horren bidez Sustatzaileak obrako Segurtasun eta Osasun Koordinatzailea 
izendatzen du, 1627/1997 Errege Dekretuaren 3. artikuluan ezarritako beharkizuna betez. 
 
 
Segurtasun eta Osasun Plana 
 
Obraren kontratista bakoitzak prestatzen duen dokumentua, Proiektuan jasotako Segurtasun eta 
Osasun Azterketa edo Oinarrizko Azterketa aplikatuz; dokumentu horretan, Azterketan edo 
Oinarrizko Azterketan dauden aurreikuspenak aztertu, ikertu, garatu eta osatu egiten dira, 
kontratista bakoitzak obra exekutatzeko darabilen sistemaren arabera. Gainera, hala badagokio, 
kontratistak proposatzen dituen aukerako prebentzio neurriak eransten dira, bakoitzari dagokion 
justifikazio teknikoarekin batera; neurri horien ondorioz, ezin izango da murriztu azterketan edo 
oinarrizko azterketan aurreikusitako babes-maila. 
 
Segurtasun eta Osasun Azterketa aplikatuz prestatzen diren Segurtasun eta Osasun Planen 
kasuan, aukerako prebentzio neurriak proposatzen badira, horien balorazio ekonomikoa egin 
beharko da, eta zenbateko hori ezin da izan inoiz Segurtasun eta Osasun Azterketan 
aurreikusitakoa baino gutxiago. 
 
Segurtasun eta Osasun Plana obraren exekuzio aldiko Segurtasun eta Osasun Koordinatzaileak 
onartu beharko du obra hasi baino lehenago. 
 
Administrazio publikoen obrak direnean, Plan hori, obra adjudikatu duen Administrazio publikoari 
aurkeztuko zaio, obraren exekuzio aldiko Segurtasun eta Osasun Koordinatzailearen 
txostenarekin batera, bere onespena eman dezan. 
 
 
Laneko segurtasun eta osasun planaren eta hasierako planari egindako aldaketen 
onartze-akta 
 
Segurtasun eta Osasun Planaren edo horren aldaketa baten onartze Aktan honakoak jasoko 
dira: 
• obraren izena. 
• obraren kokalekua/helbidea. 
• obraren sustatzailea. 
• proiektuaren egilea. 
• obraren Zuzendaritza Fakultatiboa. 
• Segurtasun eta Osasun Planaren kontratista titularra. 
• obrako Segurtasun eta Osasun Planaren kontratista titularrak duen esku-hartzea. 
• segurtasun eta osasun azterketaren/oinarrizko azterketaren Egilea/k. 
• Segurtasun eta Osasun arloko Koordinatzailea obra exekutatzen den bitartean. 
 
 
Laneko Segurtasun eta Osasun Planaren eta hasierako planari egindako aldaketen aldeko 
txostena 
 
Aldeko Txostenean honakoak jaso beharko dira: 
• obraren izena. 
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• obraren kokalekua/helbidea. 
• obraren sustatzailea. 
• proiektuaren egilea. 
• obraren Zuzendaritza Fakultatiboa. 
• Segurtasun eta Osasun Planaren kontratista titularra. 
• obrako Segurtasun eta Osasun Planaren kontratista titularrak duen esku-hartzea. 
• segurtasun eta osasun azterketaren/oinarrizko azterketaren Egilea/k. 
• Segurtasun eta Osasun arloko Koordinatzailea obra exekutatzen den bitartean. 
 
 
Gertakarien Liburua 
 
Xede horretarako prestatutako liburua; orri bikoitzak ditu, eta Segurtasun eta Osasun 
Koordinatzailea behar duen obra orotan egon behar du. Liburu horren helburua da obrako 
Segurtasun eta Osasun Planaren kontrola eta jarraipena egitea.  
 
Gertakarien Liburua segurtasun eta osasun plana onartu duen teknikariaren Elkargo 
profesionalak emango du, edo bestela, Proiektuak Ikuskatzeko Bulegoak edo antzeko 
organoren batek, Administrazio publikoen obrak direnean.  
 
 
Kontratistaren jakinarazpena lan zentroa irekitzeari buruz 
 
Obrako kontratista nagusiak egindako jakinarazpena; adierazpen horretan, lan arloko agintaritza 
eskumendunari jakinarazten zaio lan zentro berri bat (obra) ireki dela. 
 
Jakinarazpen hori lanak hasi aurretik egin beharko da, eta obrako Segurtasun eta Osasun Plana 
jaso beharko du. 
 
337/2010 Errege Dekretuan ezarrita zegoen bezala, sustatzaileak lan arloko agintaritzari egin 
beharreko aurretiko abisua indargabetu zenetik, ordenamendu juridikoan aurretiko abisuaz 
egiten diren aipamenak kontratistak irekieraz egindako jakinarazpenari dagozkiola ulertu behar 
da. 
 
 
Obrako Segurtasun eta Osasun Koordinazioaren hasierako bileraren akta 
 
Segurtasun eta osasun koordinatzaileak obraren hasieran egindako lehenengo bileraren akta. 
 
Lehenengo koordinazio bileraren aktan jaso beharreko edukia: 
• Segurtasunaren Koordinaziorako eta datuak erregistratzeko solaskideen zerrenda. 
• Prebentzio politika, asmoen adierazpena: parte-hartzaileen eginkizunei eta ardurei buruzko 

informazioa. 
• koordinazioaren plangintza eta horren azalpena. 
• Jaso behar diren beste gai batzuk: aurkeztu beharreko dokumentazioa, falta den 

dokumentazioa, Segurtasun eta Osasun Planaren egoera, prebentziorako baliabideak, 
ingurunearekiko interferentziak, etab. 

 
 
Obrako Segurtasun eta Osasun Koordinazioaren aldizkako bileren aktak 
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Obra gauzatu ahala, segurtasun eta osasun koordinatzaileak egindako zereginak jasotzen 
dituzten aktak. 
 
Koordinazio bileren aktetan jaso beharreko edukia: 
• Solaskideen zerrenda eguneratzea. 
• Aurreko bileretan erabakitakoaren kontrola eta jarraipena. 
• Obraren egungo egoera eta Segurtasun eta Osasun Planaren ezarpena. 
• Sartu diren enpresa, langile eta makina berriei buruzko dokumentazioa. 
• Obra-faseei buruz hurrengo asterako dagoen aurreikuspena. 
• Segurtasun Plana hobetzeko edo aldatzeko dauden proposamenak. 
• Obrako sarbidearen kontrola berrikustea. 
• Prebentzioarekin lotutako beste gai batzuk. 
• Hurrengo bilera. 
 
 
Obrako segurtasun eta osasun Koordinazioaren amaierako akta 
 
Obra amaitzen denean, guztiz gomendagarria da obrak bukatu direla azaltzen duen akta egitea, 
eta horrekin batera, Koordinatzailearen zeregina ere bai. 
 
 
APLIKATU DAITEZKEEN ARAUAK 
 
1627/1997 Errege Dekretua, eraikuntza lanetan aplikatu behar diren gutxieneko segurtasun eta 
osasun xedapenak ezartzen dituena. 
 
Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legea. 
 
39/1997 Errege Dekretua, Prebentzio Zerbitzuen Araudiari buruzkoa. 
 
171/2004 Errege Dekretua, enpresa jardueren koordinazioari dagokionez, laneko arriskuen 
prebentzioari buruzko 31/1995 Legearen 24. artikulua garatzen duena. 
 
32/2006 Legea, Eraikuntzaren Sektoreko azpi-kontratazioa arautzen duena. 
 
1109/2007 Errege Dekretua, Eraikuntza Sektoreko azpi-kontratazioari buruzko 32/2006 Legea 
garatzen duena. 
 
38/1999 Legea, Eraikuntzaren Antolamenduari buruzkoa. 
 
 
KONTSULTARAKO DOKUMENTAZIOA 
 
Argitalpenak 
 
Eraikuntza lanetako arriskuen ebaluazio eta prebentziorako gida teknikoa. 1627/1997 Errege 
Dekretua. Laneko Segurtasun eta Higienerako Institutu Nazionala. Lan eta Gizarte Gaietako 
Ministerioa. 
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Obras en Comunidades de Propietarios y Prevención de Riesgos Laborales. Osalan, Laneko 
Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea. 
 
Informe sobre la obligatoriedad de designación de coordinador de seguridad y salud en las 
obras de construcción que carecen de proyecto de ejecución. Lan Zuzendaritza Nagusia. Lan 
eta Immigrazio Ministerioa. 
 
Criterios para la gestión de la coordinación en materia de seguridad y salud en fase de 
ejecución de la obra. MUSAAT Fundazioa. 2011. 
 
Manual de la guía del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra. Gipuzkoako Aparailari eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofizialak. 2011ko maiatza. 
www.coaatg.org 
 
Guía práctica del Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de Obras de 
Construcción. Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea. 2007ko 
abendua. CD bat dauka, zeregin profesionala betetzeko behar diren hainbat eredu jasotzen 
dituena. www.osalan.com 
 
Guía Básica para la Coordinación de Seguridad y Salud en la Construcción. Espainiako 
Arkitektura Teknikoaren Kontseilu Nagusia. 2004ko urtarrila. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud. Herramientas para su éxito. Anduiza Arriola, Rafael; 
Rodríguez Gómez, Francisco de Asís; Rosel Ajamil, Luís. Madrid. COAAT Alicante, Editorial 
Leynfor. 2004ko abendua. 
 
Guía práctica coordinación de seguridad y salud. Fase de ejecución de la obra. Aparailari, 
Arkitekto Tekniko eta eraikuntzako Ingeniarien Madrileko Elkargo Ofiziala eta Laneko 
Segurtasun eta Osasunerako Eskualde Institutua. Madrileko Erkidegoko Enplegu eta 
Emakumearen Kontseilaritza. 
 
Protocolo de Actuación Inspectora sobre Gestión Preventiva en Obras de Construcción. Lan eta 
Gizarte Gaietako Ministerioa. Idazkariordetza. Lan Ikuskaritza eta Gizarte Segurantzako 
Zuzendaritza Nagusia. 
 
Protocolo de Actuación Inspectora de Condiciones de Trabajo y Seguridad en las Obras de 
Construcción. Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioa. Idazkariordetza. Lan Ikuskaritza eta Gizarte 
Segurantzako Zuzendaritza Nagusia. 
 
Los accidentes de trabajo en la construcción: análisis de causas y responsabilidades. Martínez 
Cuevas, Alfredo J. Valencia: CISS. 2007. 
 
Aldizkariak 
 
Control y seguimiento de la seguridad en las obras por medio de la utilización del libro de 
incidencias. Regulación Normativa y recomendaciones. Aldizkaria 188. 2011ko abendua. 
 
Web orriak 
 
Laneko Segurtasun eta Higienerako Institutu Nazionala. www.insht.es 
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Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza. www.mtin.es/itss 
 
Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea. www.osalan.com 
 
Eraikuntzako Lan Fundazioa. www.fundacionlaboral.org 
 
 
TRESNA PROFESIONALAK 
 
Obrak exekutatzen diren bitartean, Segurtasun eta Osasun arloko Koordinatzailearen 
Kudeaketarako Tresna. 
 

Gipuzkoako Aparailari eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofiziala. Eusko Jaurlaritzaren Eraikal 
programaren bidez diruz lagundua. 2010. Doakoa. www.coaatg.org 
 
Obrako segurtasuna eta osasuna koordinatzeko dokumentu ereduak. Bizkaiko Aparailari eta 
Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofiziala. www.coaatbi.org 
 
 
DOKUMENTAZIOAREN AUTOKONTROLERAKO CHECKLIST-AK 
 
Obrako Segurtasuna eta Osasuna Koordinatzeko dokumentazioa 
Obrako segurtasun eta osasun koordinatzailea izendatzea  
Segurtasun eta Osasun Plana  
Segurtasun eta Osasun Planaren onartze-akta (sustapen pribatuko aktak)  
Segurtasun eta Osasun Plana onartzeko aldeko txostena (sustapen publikoko 
obrak) 

 

Gertakarien Liburua  
Kontratistaren jakinarazpena lan zentroa irekitzeari buruz  
Obrako Segurtasun eta Osasun Koordinazioaren hasierako bileraren akta  
Obrako Segurtasun eta Osasun Koordinazioaren bileraren aktak  
Obrako Segurtasun eta Osasun Koordinazioaren amaierako ziurtagiria  
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OBRA LEGEZTATZEKO PROIEKTUA 

 
 
DEFINIZIOA 
 
Dokumentu honetan proiektua idatzi aurretik egindako obrak zehazten dira, hitzez hitz eta 
grafikoki, eta justifikatu egiten da dagokion araudia betetzen duela eta, beraz, legeztatu 
daitekeela. 
 
Eraikuntza eta/edo urbanizazio obra berriak izan daitezke, bai eta bestelakoak ere, hala nola, 
handitzeak, aldaketak, erreformak, zaharberritzeak eta/edo aurretiaz zeuden elementuen 
dekorazioa, betiere Arkitekto Teknikoen atribuzio eta eskumen profesionalen baitan. 
 
Merkataritzako lokalen obrak legeztatzeko proiektuei dagokienez, gerta liteke Udalak jarduera 
legeztatzeko eskatzea; baina, izatez, jarduera profesional ezberdinak dira. 
 
Kasu horietan, obrak legeztatzeko proiektuetan “Jarduera Memoria” izeneko atala gehitu ohi da, 
eta bertan justifikatzen da garatu beharreko jarduera.  Obrak legeztatzeko proiektua eta jarduera 
proiektua batera idatzi eta dokumentu bakarrean aurkezten badira, jarduera biek dokumentu 
berdinak dituztenez, nahikoa da behin bakarrik eranstea. 
 
Jarduera proiektuaren edukia Gida honetan dago garatuta, dagokion atalean. 
 
 
EDUKIA 
 
Memoria 
 
Iraganaldian idatzi behar da, burututako obra bati dagokiolako, eta honako edukiak jasoko ditu: 
• Egindako obren kokalekua. 
• Egindako obren azalpena. 
• Erabilitako eraikuntza-soluzioen azalpena. 
• Kalkuluaren justifikazioa (beharrezkoa den obretan bakarrik). 
• Hirigintzaren justifikazioa (beharrezkoa den obretan bakarrik). 
 
Horrez gain, obrak eta jarduera legeztatzeko proiektuetan, jarduera proiektuei eskatzen zaizkien 
baldintzak bete behar dira. 
 
 
Balorazioa 
 
Obrak legeztatzeko proiektuetan, exekutatu diren unitate guztien balorazioa egin behar da, 
kapituluka eta partidaz partida zehaztuta, eta kapituluen araberako laburpena erantsi behar da, 
exekuzio materialari eta kontratari dagokion azken balioa adierazita. 
 
Bereizi egin behar dira proiektuaren aurrekontua eta obren balorazioa; izan ere, aurrekontua 
lanak egin aurrekoa da, eta balorazioa, lanen ondorengoa.  
 
 
Dokumentazio grafikoa  
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Obrak legeztatzeko proiektuetan, egindako obrak definitzeko behar diren planoak sartu behar 
dira. 
 
Gutxienez plano hauek aurkeztu behar dira: 
• Tokiaren/kokalekuaren planoa/k, obra non dagoen argi eta garbi erakusten duena/dutenak. 
• Obrak egin aurreko egoeraren planoa/k. 
• Egungo egoeraren planoa/k (obrak exekutatu ondorengoa). 
• Egindako instalazioen planoa/k. 
• Eraikitako egituraren plano/k (hala badagokio). 
 
 
Oharrak 
 
Obrak legeztatzeko proiektuek ez dute baldintza plegurik eduki behar, ez Segurtasun eta 
Osasun Azterketarik (edo Segurtasun eta Osasunari buruzko Oinarrizko Azterketarik), ez 
Kalitate Kontrolerako Planik, ez Eraikuntza eta Eraispen Hondakinak Kudeatzeko Azterketarik; 
burututako obrak dira eta ezin zaio, a posteriori, obrari baldintzarik jarri, ez haien gaineko 
plangintzarik egin. 
 
Hala ere, osagarri gisa eta borondatez, jabeak edo kontratak, obra egin den bitartean obraren 
kalitateari buruz sortutako dokumentaziorik eman badio teknikariari, edo Eraikuntza eta Eraispen 
Hondakinak Kudeatzeari buruzkorik, horiek ere gehitu egin daitezke proiektuaren atal gisa. 
 
Obrak legeztatzeko proiektuek, izenak berak dioenez, egindako lanen legeztatzea dakarte 
berez; hortaz, ez dago obra amaierako dokumenturik egin beharrik, legeztatzeko proiektua 
aurkezten denean, jakintzat ematen baita obra amaituta dagoela. Hala ere, Udal batzuk ez dira 
iritzi horretakoak; beraz, Udalak Obra Amaierako Ziurtagiria eskatzen badu, eskaera hori 
proiektutik aparte dagoen jarduera profesionaltzat hartu behar da. 
 
 
APLIKATU DAITEZKEEN ARAUAK 
 
Ez dago obra legeztatzeko proiektuei aplikatu dakiekeen arau espezifikorik. Proiektu horiek 
idazten direnean, obra proiektuei oro har dagokien araudian zehazten dena bete behar da. 
 
Jarraian, proiektuak garatzeko orduan Arkitekto Teknikoek erabili ohi dituzten araudien 
hautaketa jaso dugu. 
 
Informazio zehatzagoa nahi izanez gero, Eraikuntzarako Araudien Aurkibideetan kontsultatu 
daitezke. Aurkibide horiek Eusko Jaurlaritzaren Eraikuntzako Araudi eta Kalitate Kontrolerako 
Zerbitzuak argitaratzen ditu. 
 
 
Orokorra 
 
Estatuko araudia 
 
38/1999 Legea, Eraikuntzaren Antolamenduari buruzkoa. 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. I. zatia. 
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Eraikuntzaren Kode Teknikoa. II. zatia. Oinarrizko Dokumentuak: 
• DB SE Egiturazko Segurtasuna. 
• DB SE Egiturazko Segurtasuna. Eraikuntzako ekintzak. 
• DB SE-A Egiturazko Segurtasuna. Altzairua. 
• DB SE-C Egiturazko Segurtasuna. Zimenduak. 
• DB SE-F Egiturazko Segurtasuna. Fabrikak. 
• DB SE-M Egiturazko Segurtasuna. Zura. 
• DB SI Sute kasuetako Segurtasuna. 
• DB SUA Erabilpen eta irisgarritasun segurtasuna. 
• DB HE Energia Aurreztea. 
• DB HS Osasungarritasuna. 
• DB HR Zaraten kontrako babesa. 
 
462/1971 Dekretua, eraikitze-obren proiektuak idatzi eta obrak zuzentzeari buruzkoa. 
 
 
Irisgarritasuna 
 
Estatuko araudia 
 
505/2007 Errege Dekretua, urritasunen bat duten pertsonak urbanizatutako espazio publiko eta 
eraikinetara sartu eta horiek erabiltzeko irisgarritasun eta diskriminaziorik gabeko baldintza 
orokorrak onartzen dituena. 
 
VIV/561/2010 Agindua, urbanizatutako espazio publikoetara sartu eta horiek erabiltzeko 
irisgarritasun eta diskriminaziorik gabeko baldintza orokorren dokumentu teknikoa garatzen 
duena. 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. II. zatia. Oinarrizko Dokumentuak: 
12 DB SUA Erabilpen eta irisgarritasun segurtasuna. 
 
 
Autonomia Erkidegoko Araudia 
 
Irisgarritasuna sustatzeari buruzko 20/1997 Legea. 
 
68/2000 Dekretua, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta 
komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena. 
 
 
Egiturak 
 
Estatuko araudia 
 
Egitura Hormigoiaren Jarraibideak. EHE-08. 
 
Egitura Altzairuaren Jarraibidea. EAE. 
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Ur eta saneamendu instalazioak 
 
Estatuko araudia 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. II. zatia. Oinarrizko Dokumentuak: 
13 DB HS Osasungarritasuna. 
 
1974ko uztailaren 28ko Agindua, ur-horniketarako hodientzako baldintza tekniko orokorren 
Plegua onartzen duena. 
 
1986ko irailaren 15eko Agindua, Herrietako Saneamendu-hodientzako baldintza tekniko 
orokorren Plegua onartzen duena. 
 
 
Elektrizitate instalazioak 
 
Estatuko araudia 
 
842/2002 Errege Dekretua, Tentsio Baxuko Araudi Elektroteknikoa eta horren Jarraibide 
Tekniko Osagarriak onartzen dituena. 
 
 
Gas instalazioak 
 
Estatuko araudia 
 
919/2006 Errege Dekretua, gasezko erregaiak banatu eta erabiltzeari buruzko Araudi teknikoa 
eta horren jarraibide teknikoak onartzen dituena. ICG 1etik 11ra. 
 
Autonomia Erkidegoko Araudia 
 
Industria, Merkataritza eta Turismo Sailburuaren 2007ko urriaren 8ko Agindua, gasezko 
erregaiak banatu eta erabiltzeari buruzko Araudi teknikoa eta horren jarraibide teknikoen 
inguruko arauak ezartzen dituena. ICG 1etik 11ra. 
 
Kontsumo eta Industria Segurtasunerako Zuzendariaren 2007ko urriaren 9ko Jarraibidea, 
gasezko erregaiak banatu eta erabiltzeari buruzko Araudi teknikoa eta horren jarraibide 
teknikoen inguruko aplikazio-irizpideak ezartzen dituena. 
 
 
Argi instalazioak 
 
Estatuko araudia 
 
1890/2008 Errege Dekretua, kanpoko argiteria instalazioan efizientzia energetikoari buruzko 
Araudia eta horren jarraibide tekniko osagarriak onartzen dituena EA-01tik EA-07ra. 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. II. zatia. Oinarrizko dokumentuak: 
• DB HE Energia Aurreztea. 
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Telekomunikazio instalazioak 
 
Estatuko araudia 
 
1/1998 Legegintzako Errege Dekretua, eraikinetan telekomunikazio-zerbitzuak ezartzeko 
azpiegitura komunei buruzkoa. 
 
Telekomunikazioei buruzko 32/2003 Lege Orokorra. 
 
346/2011 Errege Dekretua, eraikin barruetan telekomunikazio-zerbitzuak ezartzeko azpiegitura 
komunak arautzen dituen Araudia onartzen duena. 
 
ITC/1644/2011 Agindua, eraikin barruetan telekomunikazio-zerbitzuak ezartzeko azpiegitura 
komunak arautzen dituen Araudia garatzen duena, 346/2011 Errege Dekretu bidez onartutakoa. 
 
 
Instalazio termikoak eta aireztatze-instalazioak 
 
Estatuko araudia 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. II. zatia. Oinarrizko dokumentuak: 
• DB HS Osasungarritasuna. 
 
1027/2007 Errege Dekretua, Eraikinetako Instalazio Termikoei buruzko Araudia onartzen duena 
(akatsen zuzenketekin). 
 
1826/2009 Errege Dekretua, Eraikinetako Instalazio Termikoei buruzko Araudia onartzen duena, 
1027/2007 Errege Dekretu bidez onartutakoa (akatsen zuzenketekin). 
 
Autonomia Erkidegoko Araudia 
 
Industria, Merkataritza eta Turismo Sailburuaren 2008ko uztailaren 22ko Agindua, eraikinetako 
instalazio termikoei buruzko Araudiarekin (RITE) bat datozen arauak ezartzen dituena. 
 
165/1999 Dekretua, 3/1998 Legean, Euskal Herriko ingurumena babesteko lege orokorrean, 
jasotzen den jarduerarako lizentzia eskuratzetik salbuetsitako jardueren zerrenda finkatzen 
duena. 
 
171/1985 Dekretua, etxebizitzetarako hiri-lurretan jartzekoak diren Egintza Nekagarri, 
Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuekin erabili beharreko Arau Teknikoak ontzat ematen 
dituena. 
 
 
Suteen aurkako babesa 
 
Estatuko araudia 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. II. zatia. Oinarrizko dokumentuak: 
• DB SI Sute kasuetako Segurtasuna. 
 
1942/1993 Errege Dekretua, suteen aurkako babeserako instalazioei buruzko Araudia onartzen 
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duena. 
 
Abenduaren 3ko 2267/2004 Errege Dekretua, establezimendu industrialetarako suteen kontrako 
Segurtasun-araudia onartzen duena (akatsen zuzenketekin). 
 
312/2005 Errege Dekretua, eraikuntzako produktuak eta eraikinen elementuak suaren aurreko 
erreakzio nahiz erresistentzia propietateen araberako sailkapena onartzen duena (aldaketekin). 
 
 
Zarata 
 
Estatuko araudia 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. II. zatia. Oinarrizko dokumentuak: 
• DB HR Zaraten kontrako babesa. 
 
Autonomia Erkidegoko Araudia 
 
Euskal Herriko Ingurumena Zaintzeari buruzko 3/1998 Lege Orokorra. 
 
165/1999 Dekretua, 3/1998 Legean, Euskal Herriko ingurumena babesteko lege orokorrean, 
jasotzen den jarduerarako lizentzia eskuratzetik salbuetsitako jardueren zerrenda finkatzen 
duena. 
 
171/1985 Dekretua, etxebizitzetarako hiri-lurretan jartzekoak diren Egintza Nekagarri, 
Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuekin erabili beharreko Arau Teknikoak onartzen dituena. 
 
 
KONTSULTARAKO DOKUMENTAZIOA 
 
Ez dago kontsultarako dokumentazio espezifikorik obrak legeztatzeko proiektuetarako. 
 
Obra proiektuak, oro har, idazterakoan kontsultatu daitekeen dokumentu-zerrenda eskaintzen 
dugu ondoren. 
 
Atal honetan ez da jaso kontsultarako dokumentazio espezifikorik, eraikuntzako materialei eta 
teknologiei buruz. 
 
Argitalpenak 
 
CTE Monografiak. Etxebizitzetarako eraikinei aplikatzekoak. Espainiako Arkitekto Elkargoen 
Kontseilu Nagusia, Espainiako Aparailari eta Arkitekto Teknikoen Elkargoen Kontseilu Nagusia 
eta Asemas-ekin elkarlanean. 2006-2008. CTE - SU. Segurtasuna erabileran. 
• CTE - SI. Segurtasuna sute kasuan. 
• CTE - HE. Energia Aurreztea. 
• CTE - SE - C. Egitura Segurtasuna. Zimenduak. 
• CTE - SE - F. Egitura Segurtasuna. Fabrikak. 
• CTE - SE - F. Egitura Segurtasuna. Altzairua. 
• CTE - SE - M. Egitura Segurtasuna. Zura. 
• CTE – HS. Osasungarritasuna. 
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• DAV HE 2 - RITE. 
 
Eraikuntzako Baldintza Teknikoen Plegu Orokorra. Valentziako Eraikuntza Institutua, Espainiako 
Arkitekto Elkargoen Kontseilu Nagusia eta Espainiako Aparailari eta Arkitekto Teknikoen 
Elkargoen Kontseilu Nagusia. 2007. 
Eraikuntzako Segurtasun eta osasun Baldintzen Plegu Orokorra. Valentziako Eraikuntza 
Institutua, Espainiako Arkitekto Elkargoen Kontseilu Nagusia eta Espainiako Aparailari eta 
Arkitekto Teknikoen Elkargoen Kontseilu Nagusia. 2007. 
Arazoak, zalantzak eta soluzioak, proiektuan eta eraikuntzaren exekuzioan. Muñoz Hidalgo, 
Manuel. 2001. 
 
Administrazio publikoaren eraikuntza proiektuak idazteko eskuliburua. Sevilla López, José 
Manuel. 2001. 
 
Web orriak 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. www.codigotecnico.org 
 
Energiaren Euskal erakundea. www.eve.es 
 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. www.idae.es 
 
 
TRESNA PROFESIONALAK 
 
Txostenak idazteko 
 
CTE 1.5. Txostenak idazteko Aplikazio Informatikoa. Eraikuntzaren Kode Teknikoari egokitutako 
obra eta jarduera proiektuak idazteko tresna. Bizkaiko Aparailari eta Arkitekto Teknikoen Elkargo 
Ofizialak argitaratua. 2009ko urria. Eusko Jaurlaritzaren Eraikal programaren bidez diruz 
lagundua. Doakoa. www.coaatbi.org 
 
Merkatuan eskuragarri daude proiektuen txostenak idazteko zenbait lagungarri. 
 
 
Dokumentazio grafikoa prestatzeko 
 
Ordenagailuz Lagundutako Diseinu Programak (CAD). 
 
 
Baldintza Pleguak idazteko 
 
Merkatuan dauden neurketa eta aurrekontu programa gehienek baldintza pleguak sortzeko 
aukera ematen dute, merkatuko salneurrien datu-baseetatik ateratako partidetan oinarrituta. 
 
 
Neurketak eta aurrekontua prestatzeko 
 
Merkatuan programa informatiko eta salneurrien datu-base ugari daude proiektuen neurketak 
eta aurrekontuak egiteko. 
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Software mota hori garatzen duten aditu nagusiak FIE-BDC Elkartekoak dira. www.fiebdc.org 
 
Neurketa eta aurrekontu errazak egiteko, kalkulu-orriak edo testu-prozesadoreak erabili 
daitezke. 
 
EAEri dagokion eremuan Eraikuntza eta Hirigintza Lanetarako Salneurrien Datu-basea dago, 
Eusko Jaurlaritzak argitaratua. 
 
 
DOKUMENTAZIOAREN AUTOKONTROLERAKO CHECKLIST-AK 
 
Memoria 
Iraganaldian idatzia  
Egindako obren kokalekua  
Egindako obren azalpena  
Erabilitako eraikuntza-soluzioen azalpena  
Kalkuluaren justifikazioa (beharrezkoa den obretan bakarrik)  
Hirigintza arloko justifikazioa (beharrezkoa den obretan bakarrik)  
 
Balorazioa 
Kapitulu eta partiden arabera zehaztua  
Balorazioaren laburpena  
 
Dokumentazio grafikoa 
Egoera/kokapen planoa/k  
Obrak egin aurreko egoeraren planoa/k  
Egungo egoeraren planoa/k (obrak exekutatu ondorengoa)  
Egindako instalazioen planoa/k  
Eraikitako egituraren planoa/k (hala badagokio)  
 
Obrak legeztatzeko proiektuek behar ez dutena 
Baldintza Plegua  
Segurtasun eta Osasunari buruzko Azterketa (edo Segurtasun eta Osasunari 
buruzko Oinarrizko Azterketa) 

 

Kalitate Kontrolerako Plana  
Eraikuntza eta Eraispeneko Hondakinak Kudeatzeko Azterketa  
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JARDUERA PROIEKTUA / MEMORIA 

 
 
DEFINIZIOA 
 
Dokumentazio tekniko honetan hitzez eta grafikoki azaltzen da garatu beharreko jarduera eta 
hori gauzatu nahi den kokalekua (merkataritzako lokala, pabiloia, orubea, eraikina, etab.), eta 
justifikatu egin behar da jarduera horri dagokion araudi orokorra eta espezifikoa behar bezala 
betetzen direla, arauetara egokitzeko hartu behar diren neurri zuzentzaileak zehaztuta. 
 
Dokumentazio hau beharrezkoa da edozein jardueraren instalazioa tramitatzeko (jarduera 
komertziala, industriala, etab.), beharrezkoa den baimen administratiboa lortzeko, hala 
badagokio, nahiz jardueraren hasiera jakinarazteko, gainerako kasuetan, dagokion erakunde 
ofizialaren aurrean.  
 
Jarduerak, betiere ingurumenean, pertsonengan edo beren ondasunetan izan lezaketen 
eraginaren tamainaren arabera, administrazio-lizentzia edo aldez aurreko jakinarazpena behar 
dute, nahitaez eta abian jarri, handitu edo berritu aurretik 
 
 
Jarduera lizentzia behar duten jarduerak. (Euskal Herriko Ingurumena Zaintzeari buruzko 
3/1998 Lege Orokorraren A eranskina) 
 
1.- Erauzketa-jarduerak. 
2.- Instalazio nuklearrak eta erradiaktiboak. 
3.- Energia elektrikoa sortzeko instalazioak, jarritako potentzia 100kW baino handiagoa bada. 
4.- Industriak, oro har. 
5.- Tailerrak gainazaleko tratamenduak egiteko, bernizatu edo pistolaz margotu eta antzekoak 
egiteko, edota motordun ibilgailuak eta antzekoak mantendu eta konpontzeko. 
6.- Hainbat tailer eta lantegi (arotzeriak, galdara-lantegiak, muntaketa, mekanizazioa, 
okindegiak, gozotegiak, catering zerbitzua…), instalatutako potentzia osoa (potentzia mekaniko 
eta elektrikoa, argiteriaren potentzia alde batera utzita) 25 kW edo gehiagokoa denean, eta 
espezifikoki produkziora bideratutako azalera 300 m2 baino handiagoa denean.    
7.- Biltegi, komertzio eta erakusketa jarduera edo instalazioak, produktu edo material toxiko, 
arriskutsu edo sukoiak dauzkatenak, 500 kg-tik gorako kopurutan etxebizitzetarako hiri-
lurzoruan, eta 1.000 kg-tik gorako kopurutan gainerako lurzoru motetan. 
8.- Zerbitzu estazioak eta hornidura parkeak, banaketa-instalazio edo erregai likido edo 
gaseosoen antzeko instalazioak. 
9.- Erregai likido edo gaseosoak biltegiratzeko instalazioak, edozein motatako lurzorutan 
kokatutakoak eta 50.000 litrotik gorako edukiera dutenak.  
10.- Hondakinak biltegiratu, balioa eman eta deuseztatzeko instalazioak. 
11.- Lur eta harkaitzezko betegarriak, 500.000 m3-tik gorako edukiera dutenak, horien exekuzio-
lana urtebete baino gehiagoz luzatzen bada, azpiegitura linealeko lan horietara lotuta daudenak 
izan ezik. 
12.- Hondakin-urak arazteko eta ur edangarriaren tratamendurako instalazioak. 
13.- Arrain-haztegiak. 
14.- Hiltegiak. 
15.- Dantzalekuak, klubak, diskotekak, disko-tabernak, karaokeak, pub tabernak edo antzekoak.   
16.- Bestelako ostalaritza establezimendu eta jatetxeak, eta ikuskizun publiko edo jolas 
jarduerak eskaintzen direnak, betiere, kasu guztietan, ezaugarri hauetako bat badute:   
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• 300 pertsona edo gehiagorentzako lekua izatea.  
• 50 wattetik gorako potentzia eraginkorra daukan musika-ekipo bat izatea, lau ohmeko 

karga estandar baterako.   
17.- Abeltzaintza ustiapenak eta etxeko eskortak, 20 abere larri baino gehiagorekin, edo irailaren 
22ko 515/2009 Errege Dekretuaren 3. artikuluaren a) atalean adierazitako edo hori ordezten 
duen arauan ezarritako proportzioen araberako ustiapenak; eta 25 txakurretik gora edukitzeko 
lekua duten txakurtegiak (hezi eta irakasteko lekuak), beti ere lurzoru ez urbanizagarrian edo hiri 
lurzoru industrialean badaude.   
18.- Etxeko abeltzaintza jarduerak; horrela ulertuko dira 4 abere larri baino gehiagoko 
instalazioak, eta mota guztietako txakurtegiak, betiere etxebizitzetarako hiri-lurzoruan kokatuta 
daudenak. 
19.- Errausketa-labeak. 
20.- 3/1998 Legearen 55. artikuluaren arabera, osasun eta ingurumenean antzeko eraginak izan 
ditzaketen bestelako jarduerak. 
 
 
Aldez aurreko jakinarazpena behar duten sailkatutako jarduerak (Euskal Herriko 
Ingurumena Zaintzeari buruzko 3/1998 Legearen B Eranskina) 
 
 1.– Energia elektrikoa ekoizteko instalazioak eta energia berriztagarria jaso eta energia 
elektriko bihurtzeko instalazioak, potentzia instalatua 50 kW baino gehiago eta 100 kW baino 
gutxiago edo 100 kW denean.  
2.- Tailerrak eta era askotako lantegiak (aroztegiak, galdara-lantegiak, muntaketa, 
mekanizazioa, okindegi, gozogintza eta catering lantegiak…), potentzia instalatu guztia 
(potentzia mekanikoa eta elektrikoa, argiteriari dagokiona kenduta) 25 kW baino gutxiago 
denean eta ekoizpenerako azalera espezifikoa 300 m2 baino gutxiago; salbuespena dira 
tratamendu azalekoak edo bernizadura nahiz pistolazko pintura lanak eta antzekoak egiten 
dituzten tailerrak, hain zuzen ere, horiek guztiak 3/1998 Legearen A Eranskinean sartuta 
daudela ulertzen baita.  
3.- 3/1998 Legearen A Eranskinaren 7. puntuan sartzen ez diren produktuak eta materialak 
biltegiratzeko, merkaturatzeko eta erakusteko jarduerak edo instalazioak.  
4.- Erregai likidoak edo gasezkoak biltegiratzeko instalazioak, betiere 50.000 litroko edukiera 
baino gehiago ez badute, ondoren aipatzen diren instalazioak izan ezik: gasolina-
zerbitzuguneak, hornikuntza-parkeak, banaketarako instalazioak edo antzekoak.  
5.- Ibilgailu-gordetegiak.  
6.- Zerbitzu-jarduerak, hala nola haurtzaindegiak, ikastetxeak, osasun-zentroak, farmaziak, 
albaitari-klinikak, polizia-etxe eta segurtasun-zentroak, bulegoak, ile-apaindegiak, masaje-
aretoak eta ehorztetxeak.  
7.- Hotelak eta komunitate-egoitzak, adinekoen egoitzak, ostatuak eta antzeko 
establezimenduak.  
8.- Ostalaritzako establezimenduak, jatetxeak eta ikuskizun publiko edo jolas-jardueretako 
establezimenduak, sailkatutako jardueren aldez aurreko lizentzia behar ez dutenak.   
9.-  Abere-ustiategi txikiak eta etxeko oilategi eta eskortak.  
10.- Transformazio-zentroak.  
11.- Informazioaren tratamendu eta komunikazio zerbitzuak (kalkulu-zentroak, datu-bankuak, 
irrati eta telebista errepikagailuak, satelite bidezko errepikagailuak, antenak eta telefonia 
mugikorreko deien banaguneak, informazioaren tratamendu elektroniko edo informatikorako 
zentroak, irrati-telefono eta irrati-telegrafoko estazioak, irrati- eta telebista-igorgailuak eta 
alarmen kontrol guneak) eta antzekoak.  
12.- Instalazio osagarriak:  

12.1. – Galdara-gela.  
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12.2.- Aire girotuaren instalazioak.  
12.3.- Hotz-ganberen instalazioak.  
12.4.- Erradiodiagnostiko medikurako instalazioak, hau da, X izpien ekipoak eta 
instalazioak, erradiodiagnostiko medikoa egiteko xedea dutenak, aplikagarria den 
araudiaren arabera.  

13.- Hilerriak eta errausketa-laberik gabeko beilatokiak.  
14.- 3/1998 Legearen 55. artikuluaren arabera, osasun eta ingurumenean antzeko eraginak izan 
ditzaketen bestelako jarduerak.  
 
 
JARDUERA LIZENTZIA BEHAR DUTEN JARDUERETARAKO TRAMITAZIOA (Euskal 
Herriko Ingurumena Zaintzeari buruzko 3/1998 Lege Orokorraren A Eranskina) 
 
1.) Jarduera lizentziaren eskabidea aurkeztu baino lehen, jardueraren sustatzaileak kontsulta 
egin dezake Udalean, lizentziaren betekizun juridiko eta teknikoei buruzko eta neurri 
zuzentzaileen inguruko informazioa eman diezaioten, baita jardueraren bideragarritasun 
formalari buruzkoa ere. 
 
2.) Lizentziaren eskabidearekin batera, Jarduera Proiektua aurkeztu behar da, eskumena duen 
teknikari batek sinatuta.  
 
3.) Hirigintza planean edo udal ordenantzetan oinarritzen diren udal eskumeneko arrazoiak 
direla-eta, jarduera lizentzia berariaz ukatzeko arrazoirik ez badago, Udalak, 15 eguneko epean, 
jarduera ezartzeko eskaerari dagokion espedientea jendaurrean jarriko du Lurralde Historikoko 
Aldizkari Ofizialaren bidez eta pertsonalki jakinaraziko die kokatu behar den tokiaren ondoko 
auzoei. 
 
4.) 15 eguneko epean egongo da jendaurrean jarrita, horren eraginpean daudenek alegazioak 
aurkezteko aukera izan dezaten.  
 
5.) Era berean, espedienteari osasun txostena erantsiko zaio; txosten hori nahitaezkoa eta 
loteslea izango da, eta horrez gain, jardueraren arabera beharrezkoak diren txosten teknikoak 
gehitu beharko dira.   
 
Osasun txostena eta gainerako txosten teknikoak gehienez ere 15 eguneko epean egingo dira, 
jendaurrean jarrita dagoen epea amaitu ondoren.  
 
6.) Goian azaldutako tramiteak egin ondoren, Udalak, jarduera hori ezartzeari buruzko txosten 
arrazoitua egingo du, gehienez ere 10 eguneko epean. 
 
7.) Aurkeztutako dokumentazioa aztertu eta azaldutako udal jarduerak egin ondoren, eta Udalak 
jarduera lizentzia eman aurretik, Autonomia Erkidegoko ingurumen organoak edo foru-organo 
eskumendunak, hala badagokio, eskatutako jarduera ezartzeko edo handitzeko proiektuari 
neurri zuzentzaileak ezartzen dizkion txostena emango du, gehienez ere 15 eguneko epean. 
Txosten hori loteslea izango da udal agintaritzarentzat, baldin eta jarduera lizentzia ematearen 
aurkakoa bada eta neurri zuzentzaileak ezarri beharra adierazten badu. 
 
7.) Neurri zuzentzaileei buruzko txostena jaso ondoren, Udalak 6 hilabeteko epea izango du, 
hasierako eskabidetik hasita, sailkatutako jarduerari lizentzia emateko. Udalean lizentzia 
eskabidea aurkeztu zenetik 6 hilabete igarota, berariazko ebazpenik ematen ez bada, lizentzia 
emanda dagoela ulertuko da administrazio-isiltasuna dela eta, Autonomia Erkidegoko 
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ingurumen organoak edo foru-organo eskumendunak kontrako txostenik eman ez badu 
behintzat.  
 
8.) Jardueraren prestaketarako obrak egin beharra balego, ez da obra lizentziarik emango harik 
eta jarduera lizentzia eman arte. Obra lizentzia lortzeko, dagozkion izapideak egin beharko dira, 
aplikagarria den araudiaren arabera.  
 
9.) Sailkatutako jardueraren lizentzian zehaztutako neurri zuzentzaileak ezarri eta instalazioak 
egokitu ondoren, jarduera abian jarri nahi bada, Sustatzaileak jarduera hasierako Jakinarazpena 
egin beharko du Udalaren aurrean, eta horrekin batera, teknikari eskumendun batek egindako 
jardueraren egokitzapen Ziurtagiria aurkeztu, betiere, sektorearen arabera behar diren lizentziak 
edo baimenak erantsita (instalazioei buruzko buletinak, osasun-agiriak, etab.).  
 
10.- Jakinarazpena egin ondoren, jarduera abian jarri daiteke aurkeztu den egunean bertan.  
 
Jardueraren hasiera horren titularren eta ziurtagiriak egin dituzten teknikarien erantzukizun 
osoaren pean egingo da; nolanahi ere, horrek ez du esan nahi, sektoreko araudiaren arabera, 
jarduera hasteko gaitasuna ematen duten administrazio-tituluak edo aurretiko kontrolak eduki 
behar ez direnik. 
 
11.) Lizentziak ofizioz aldatu daitezke sektoreko araudi berri bat indarrean sartzen denean edo 
ingurumenari, pertsonei edo haien ondasunei eragin ahal dien kaltea dela-eta, ezarri diren neurri 
zuzentzaileak nahikoa ez direla egiaztatzen bada. Aldaketa horrek ez du ematen inolako kalte-
ordainik jasotzeko eskubiderik.  
 
 
ALDEZ AURREKO JAKINARAZPENA BEHAR DUTEN JARDUEREN TRAMITAZIOA 
(Ingurumena Zaintzeari buruzko Euskal Herriko 3/1998 Legearen B Eranskina) 
 
1.) Jarduera gauzatu ahal izateko obrak egin behar badira, lehenik eta behin horien izapideak 
egin beharko dira, aplikagarria den araudiaren arabera (obra lizentzia edo obrei buruzko 
jakinarazpena).  
 
2.) Jarduera hasierari buruzko jakinarazpena aurkeztu aurretik edo are establezimendua 
egokitzeko obrak egiten hasi baino lehen, jardueraren sustatzaileak kontsulta egin dezake 
Udalean, lizentziaren betekizun juridiko eta teknikoei buruzko eta neurri zuzentzaileen inguruko 
informazioa eman diezaioten, baita jardueraren bideragarritasun formalari buruzkoa ere. 
 
3.) Jarduera ireki ahal izateko, Sustatzaileak jarduera hasierako Jakinarazpena egin beharko du 
Udalaren aurrean, behin instalazioak jardunean hasteko egokituta daudenean, eta, betiere, 
sektorearen arabera behar diren lizentziak edo baimenak eduki beharko ditu (instalazioei 
buruzko buletinak, osasun-agiriak, etab.). Hasierako Jakinarazpen horrekin batera, jardueraren 
Txostena eta teknikari eskumendun batek emandako jardueraren egokitzapen Ziurtagiria 
aurkeztu beharko dira. 
 
4.- Jakinarazpena egin ondoren, jarduera abian jarri daiteke aurkeztu den egunean bertan. 
 
Jardueraren hasiera horren titularren eta ziurtagiriak egin dituzten teknikarien erantzukizun 
osoaren pean egingo da; nolanahi ere, horrek ez du esan nahi, sektoreko araudiaren arabera, 
jarduera hasteko gaitasuna ematen duten administrazio-tituluak edo aurretiko kontrolak eduki 
behar ez direnik. 
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5.) Funtzionatzen ari den bitartean, aldez aurreko jakinarazpena behar duen jarduera batek 
3/1998 Legearen II. eranskineko B atalean ezarritako atariren bat gaindiko balu, sailkatutako 
jardueraren lizentzia erregimenaren arabera egin beharko da jarduera horren tramitazioa.  
 
 
EDUKIA 
 
Memoria 
 
Jarduera proiektuak memoria hartzen du barne, eta horretan honako datuak jasoko dira: 
• Jardueraren kokalekua. 
• Lokalaren deskribapena, guztizko azalerak eta partzialak, eta lokalaren alde bakoitzak duen 

erabilera. 
• Gauzatuko den jardueraren azalpen ahalik eta zehatzena. 
• Jarduera horretan lan egingo dutenen kopurua. 
• Lokalean jarriko diren makinen eta instalazioen azalpena, haien potentzia zehaztuta. 
• Aurreikusita dauden erregaiak. 
• Lokalaren aireztapena justifikatzea. 
• Hondakin-urak. 
• Hondakinak (hiri-hondakinak, beste batzuk, etab.). 
• Kontsumorako urak. 
• Aurreikusitako higiene-instalazioak. 
• Airerako isurpenen aurreikuspena. 
• Suteen aurkako babes-neurriak betetzearen justifikazioa, batez ere lokalak duen su-

kargaren kalkulua. 
• Erabilpenaren segurtasun baldintzak betetzearen justifikazioa. 
• Zarataren aurkako babes-baldintzak betetzearen justifikazioa. 
• Proiektatu diren argi-instalazioen efizientzia energetikorako baldintzen justifikazioa: s/ DB 

HE 3 (merkataritzako lokaletan). 
• Gauzatu nahi den jarduerarako aplikazio espezifikoa duen sektoreko araudiaren 

justifikazioa. 
 
Dokumentazio grafikoa 
 
Jarduera proiektuak jarduera definitzeko behar diren planoak eduki beharko ditu. Gutxienez 
honako planoak hartuko ditu barne: 
• Kokaleku/kokapen planoa, obra non kokatuta dagoen argi eta garbi erakusten duena. 
• Oinplanoko banaketa. 
• Altxaera eta/edo ebaketa planoa. 
• Instalazioen/makinen planoa. 
 
 
Oharrak 
 
Jarduera proiektuak ez du aurrekonturik eduki behar, ez duelako barne hartzen obrak egitea. 
Jarduera gauzatzeko baldintzak bete behar direla-eta, obraren bat egin beharra badago, obrak 
tramitatu ahal izateko Udalak ezartzen dituen beharkizunak bete behako dira, dagokion obra 
proiektua aurkeztuta edo obra txiki moduan tramitatuta. 
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Obra proiektua eta jarduera proiektua batera aurkezten badira, txostena eta jarduera 
justifikatzen duten planoak obra Proiektuaren zati bezala sartu ahalko dira. 
 
 
APLIKATU DAITEZKEEN ARAUAK 
 
Orokorra 
 
Estatuko araudia 
 
2414/1961 Dekretua, Egintza Nekagarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei buruzko 
Araudia onartzen duena. 
 
34/2007 Legea, airearen kalitatea eta atmosfera babesten duena. 
 
17/2009 Legea, zerbitzuen eskuragarritasun eta erabilera askatasunari buruzkoa. 
 

12/2012 Legea, merkataritza eta zenbait zerbitzu liberalizatzekoa 
 
Autonomia Erkidegoko Araudia 
 
171/1985 Dekretua, etxebizitzetarako hiri-lurretan jartzekoak diren Egintza Nekagarri, 
Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuekin erabili beharreko Arau Teknikoak onartzen dituena. 
 
Euskal Herriko Ingurumena Zaintzeari buruzko 3/1998 Lege Orokorra. 
 
165/1999 Dekretua, Euskal Herriko Ingurumena Zaintzeari buruzko 3/1998 Lege Orokorrean 
aurreikusten diren jarduera lizentziak lortzetik salbuetsitako jarduera zerrenda ezartzen duena 
(lege hori indargabetuta dago eta bakarrik balio du jarduerak tramitatzeko aurkeztu beharreko 
dokumentazio teknikoak izan behar duen gutxienezko edukiaren ondoreetarako, IV. eranskinean 
jasota dagoenez). 
 
7/2012 Legea, EAEko zenbait lege aldatu eta 2006/123/EE Zerbitzuei buruzko Zuzentarauari 
egokitzekoa (Euskal Herriko Ingurumena Zaintzeari buruzko 3/1998 Lege Orokorra aldatzen du) 
 
Udal ordenantzak 
 
 
Suteen aurkako babesa 
 
Estatuko araudia 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. II. zatia. Oinarrizko dokumentuak: 
• DB SI Sute kasuetako Segurtasuna. 
 
1942/1993 Errege Dekretua, suteen aurkako babeserako instalazioei buruzko Araudia onartzen 
duena. 
 
Abenduaren 3ko 2267/2004 Errege Dekretua, establezimendu industrialetarako suteen kontrako 
Segurtasun Araudia onartzen duena (akatsen zuzenketekin). 
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312/2005 Errege Dekretua, eraikuntzako produktuak eta eraikinen elementuak suaren aurreko 
erreakzio nahiz erresistentzia propietateen araberako sailkapena onartzen duena (aldaketekin). 
 
 
KONTSULTARAKO DOKUMENTAZIOA 
 
Udalsarea 21 Sailkatutako Jardueren Araudia 1. zatia. IHOBE. 2008ko urtarrila. 
 
Udalsarea 21 Sailkatutako Jardueren Araudia 2. zatia. IHOBE. 2008ko urtarrila. 
 
 
TRESNA PROFESIONALAK 
 
CTE 1.5. Txostenak idazteko Aplikazio Informatikoa. Eraikuntzaren Kode Teknikoari egokitutako 
obra eta jarduera proiektuak idazteko tresna. Bizkaiko Aparailari eta Arkitekto Teknikoen Elkargo 
Ofizialak argitaratua. 2009ko urria. Eusko Jaurlaritzaren Eraikal programaren bidez diruz 
lagundua. Doakoa. www.coaatbi.org 
 
 
DOKUMENTAZIOAREN AUTOKONTROLERAKO CHECKLIST-AK 
 
Memoria 
Jardueraren kokapena  
Parte hartzen duten alderdien identifikazioa (sustatzailea eta teknikaria)  
Lokalaren deskribapena, azalerak eta area bakoitzaren zertarakoa  
Jardueraren deskribapen zehatza  
Makinen eta instalazioen azalpen zehatza, duten potentzia adierazten duena  
Aurreikusita dauden erregaiak  
Lokalaren aireztapena justifikatzea  
Hondakin-urak  
Hondakinak (hiri-hondakinak, beste batzuk, etab.)  
Kontsumorako urak  
Aurreikusitako higiene-instalazioak  
Atmosferara egingo diren isurpenen aurreikuspena  
Suteen aurkako babes-neurriak betetzearen justifikazioa, eta lokalak duen su-
kargaren kalkulua 

 

Erabilpenaren segurtasun baldintzak betetzearen justifikazioa  
Zarataren aurkako babes-baldintzak betetzearen justifikazioa  
Argi-instalazioen efizientzia energetikorako baldintzen justifikazioa, DB HE 3 
Oinarrizko Dokumentuaren arabera (merkataritzako lokaletan bakarrik) 

 

Jarduerari aplika dakiokeen sektoreko araudiaren justifikazioa  
Beste araudi batzuen justifikazioa (autonomia erkidegokoak, tokikoak, etab...)  
 
Dokumentazio grafikoa 
Kokaleku / kokapen planoa  
Oinplanoko banaketa-planoa/k  
Altxaera eta ebaketa planoa/k  
Instalazioen/makinen planoa/k  
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Jarduera proiektuek ez dute eduki behar 
Neurketarik eta Aurrekonturik  
Egin beharreko obrei buruzko aipamenik  
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AUTOBABESERAKO PLANA 

 
 
DEFINIZIOA 
 
Jarduera jakin batzuetarako aurreikusten den esparru organiko eta funtzionala ezartzen duen 
dokumentua, pertsonentzako eta ondasunentzako arriskuei aurre hartzeko eta larrialdi 
egoeretan erantzun egokia emateko, ekintza horiek larrialdietan arreta emateko sistema 
publikoekin bateratzen direla bermatuz. 
 
Jardueraren titularrak du Autobabeserako Plana prestatu, ezarri, mantendu eta berrikusteko 
ardura. 
 
Kontuan hartzekoa. 2012ko irailetik hasita, norbera babesteko planak egiteko eskumena duten 
teknikariek Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Sailak egindako egiaztagiri espezifikoaren jabe izan 
behar dute, Herrizaingo Sailburuak emandako 2012ko abuztuaren 3ko Aginduaren arabera; izan 
ere, agindu horrek arautzen du norbera babesteko planak egiteko eskumena duten teknikarien 
egiaztagiria. 
 
 
EDUKIA 
 
Autobabeserako Plana ondoren azaltzen den edukiari jarraituz egituratu beharko da, eraikinei 
nahiz instalazioei edo jarduerei aplikatzen zaizkien kapituluen arabera. 
 
0. Orrialdeen aurkibidea 
 
1. Titularren identifikazioa eta jardueraren kokapena 
 
1.1 Jarduera dagoen tokiaren Posta helbidea. Jardueraren izendapena, izena eta /edo marka. 
Telefonoa eta Faxa. 
 
1.2 Jardueraren titularren identifikazioa. Izena eta/edo Egoitza Soziala. Posta helbidea, 
telefonoa eta faxa. 
 
1.3 Autobabeserako Planaren Zuzendariaren izena eta larrialdietan esku hartzeko planaren 
zuzendariaren izena, desberdinak baldin badira. Posta helbidea, telefonoa eta faxa. 
 
2. Jardueraren deskribapen zehatza eta hura gauzatzen den ingurune fisikoarena 
 
2.1 Planaren xede diren jarduera guztien azalpena. 
 
2.2 Zentroaren edo establezimenduaren deskribapena, baita planaren xede diren jarduerak 
gauzatzeko erabiltzen diren tokiena eta instalazioena ere. 
 
2.3 Erabiltzaileen sailkapena eta deskribapena. 
2.4  Jarduera gauzatzeko erabiltzen diren eraikinak, instalazioak eta sailak dauden hiri-
ingurunearen, ingurune industrialaren edo naturalaren deskribapena. 
 
2.5 Sarbideen deskribapena. Kanpoko laguntza iristeko sarbideen baldintzak. 
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Kapitulu hau idatzizko dokumentazioz osatuko da eta, gutxienez, honako dokumentazio grafikoa 
erantsiko da: 

• Kokaleku-planoa, gertuko hiri-ingurunea, ingurune industriala edo naturala hartzen 
duena; sarbideak eta komunikazioak agertu beharko dira. 

• Eraikinen, instalazioen eta jarduera gauzatzen den sail guztien deskribapen-planoak. 
 
3. Arriskuen inbentarioa, azterketa eta ebaluazioa 
 
Kontuan hartu behar dira, gutxienez, sektoreko araudien bidez araututa dauden arriskuak. 
Kapitulu honek honakoak hartuko ditu barne: 
 
3.1 Larrialdi egoeraren bat sortu edo egoera kaltegarriren eragin bat dezaketen elementuen, 
instalazioen, ekoizpen-prozesuen eta abarren deskribapena eta kokapena. 
 
3.2 Jarduerak berak dituen arriskuen eta kanpotik eragin dezaketen arriskuen identifikazioa, 
azterketa eta ebaluazioa. (Babes Zibileko planetan aurreikusten diren arriskuak eta hurbileko 
arrisku-jarduerak). 
 
3.3 Jarduerari atxikita egonik edo egon gabe, jarduera gauzatzen den eraikinetara, 
instalazioetara eta guneetara sartzen diren pertsonen identifikazioa, zenbatekoa eta tipologia. 
 
Kapitulu hau idatzizko dokumentazioz osatuko da eta, gutxienez, honako dokumentazio grafikoa 
erantsiko da: 
1 Arrisku elementu eta/edo instalazioen kokagune-planoak solairuz solairu, norberarenak izan 

nahiz besterenak izan. 
 
4. Autobabeserako neurrien eta baliabideen inbentarioa eta deskribapena 
 
4.1 Antzemandako arriskuak kontrolatzeko, larrialdi egoerei aurre egiteko eta Kanpoko Larrialdi 
Zerbitzuen esku-hartzea errazteko, erakundeak dituen neurrien eta baliabideen –giza 
baliabideen nahiz materialen- inbentarioa eta deskribapena. 
 
4.2 Segurtasun alorreko arau espezifikoak aplikatzeko eskura dauden neurriak eta giza 
baliabideak nahiz baliabide materialak. 
 
Kapitulu hau idatzizko dokumentazioz osatuko da eta, gutxienez, honako dokumentazio grafikoa 
erantsiko da: 
• Autobabeserako neurrien kokagune-planoak, UNE araudiaren arabera. 
• Ebakuazio-bideen eta konfinamendu guneen planoak, ebakuatu edo guneka konfinatu 

beharreko pertsona kopurua adierazita, indarrean dagoen araudiak finkatutako irizpideen 
arabera. 

• Arrisku guneak edo sektoreak konpartimendutan zatitzeko planoak. 
 
5. Instalazioen mantentze-lanerako programa 
 
5.1 Arrisku-instalazioen prebentziozko mantentze-lanaren azalpena, instalazio horien kontrola 
bermatzeko. 
 
5.2 Arrisku-instalazioen prebentziozko mantentze-lanaren azalpena, instalazio horien 
eraginkortasuna bermatzeko. 
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5.3 Segurtasun-ikuskapenak egitea, indarrean dagoen araudiaren arabera. 
Kapitulu hau idatzizko dokumentazioz osatuko da eta orrialde zenbakituak dituen koaderno bat 
erantsiko zaio, egin diren mantentze-lan guztiak eta segurtasun-ikuskapenak jasotzeko, 
instalazioei buruz indarrean dagoen araudiaren arabera. 
 
6. Larrialdietan jarduteko plana 
 
Ekintza plan bat zehaztu behar da larrialdiak hasieratik kontrolatzeko, eta alarma, ebakuazioa 
eta sorospena bermatzeko. Honakoak hartuko ditu barne: 
 
6.1 Larrialdien identifikazioa eta sailkapena: 
• Arrisku-motaren arabera. 
• Larritasunaren arabera.  
• Hartzen duen gunearen eta giza baliabideen arabera. 
 
6.2 Larrialdietan jarduteko prozedurak: 
a) Antzematea eta Alerta. 
b) Alarma-mekanismoak. 

b.1) Abisuak emango dituen pertsona identifikatzea. 
b.2) Larrialdietan Arreta emateko Babes Zibileko Koordinazio Zentroa identifikatzea. 

c) Larrialdiaren aurrean erantzuteko mekanismoak. 
d) Ebakuazioa eta/edo Konfinamendua. 
e) Lehen Laguntzak ematea. 
f) Kanpoko Laguntzak jasotzeko moduak. 
 
6.3 Larrialdietan jarduteko prozedurak gauzatuko dituzten pertsonen eta taldeen identifikazioa 
eta eginkizunak. 
 
6.4 Larrialdietan Jarduteko Plana abiaraziko duen Arduraduna identifikatzea. 
 
7. Autobabeserako plana goragoko mailan dauden planetan txertatzea 
 
7.1 Larrialdiaren berri emateko protokoloak 
 
7.2 Autobabeserako Planaren zuzendaritza eta azken hau txertatuko den Babes Zibileko 
Planaren zuzendaritzaren arteko koordinazioa. 
 
7.3  Autobabeserako Antolakuntzak Babes Zibileko sistema publikoaren planekin eta ekintzekin 
elkarlanean jarduteko dituen moduak. 
 
8. Autobabeserako Plana ezartzea 
 
8.1 Plana ezartzeko arduraduna identifikatzea. 
 
8.2 Autobabeserako Planean parte-hartze aktiboa izango duten langileen prestakuntza eta 
trebakuntza programa. 
 
8.3 Autobabeserako Planari buruz langile guztiei prestakuntza eta informazioa emateko 
programa. 
 
8.4 Erabiltzaileei informazio orokorra emateko programa. 
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8.5 Bisitarien jokabideetarako seinaleak eta arauak. 
 
8.6 Baliabide materialak eta bitartekoak hornitzeko eta egokitzeko programa. 
 
9. Autobabeserako Plana eraginkor eta eguneratuta mantentzea 
 
9.1 Prestakuntza eta informazioa birziklatzeko programa. 
 
9.2 Baliabideak eta bitartekoak ordezkatzeko programa. 
 
9.3 Ariketak eta simulazioak egiteko programa. 
 
9.4 Autobabeserako Plana osatzen duen dokumentazio guztia berrikusi eta eguneratzeko 
programa. 
 
9.5 Ikuskapen eta azterketa programa. 
 
Eranskinak 
 
I. Eranskina. Komunikaziorako direktorioa. 
1. Larrialdietako langileen telefonoak. 
2. Kanpoko laguntzarako telefonoak. 
3. Beste komunikazio-mota batzuk. 

 
II. Eranskina. Larrialdiak kudeatzeko inprimakiak. 
 
III. Eranskina. Planoak. 
 
 
APLIKATU DAITEZKEEN ARAUAK 
 
Estatuko araudia 
 
393/2007 Errege Dekretua, larrialdi egoerak eragin ditzaketen jardueretan ari diren zentroen, 
establezimenduen eta tokien Autobabeserako Oinarrizko Araua onartzen duena. 
 
393/2007 Errege Dekretua (1468/2008 Errege Dekretu bidez aldatu zena), larrialdi egoerak 
eragin ditzaketen jardueretan ari diren zentroen, establezimenduen eta tokien Autobabeserako 
Oinarrizko Araua onartzen duena. 
 
Autonomia Erkidegoko Araudia 
 
277/2010 Dekretua, larrialdi egoerei aurre egiteko zenbait jarduera, zentro edo establezimenduri 
eskatzen zaizkien autobabeserako betebeharrak arautzen dituena. 
 
2012ko abuztuaren 3ko Agindua, Herrizaingo Sailburuarena, norbera babesteko planak egiteko 
eskumena duten teknikarien egiaztagiria arautzen duena. 
 
 
KONTSULTARAKO DOKUMENTAZIOA 
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Argitalpenak 
 
Elaboración de un plan de emergencia en la empresa. Azcuénaga Linaza, Luís Mª. FC. 2001. 
 
La coordinación eficaz con los servicios externos en la aplicación del plan de emergencia. 
Osalan. 2006. 
 
Web orriak 
 
Eusko Jaurlaritzako larrialdiak. www.interior.ejgv.euskadi.net 
  
 
Prebentziorako Ohar Teknikoak 
 
Prebentziorako 818. Ohar Teknikoa. Autobabeserako Oinarrizko Araua. Laneko Segurtasun eta 
Higienerako Institutu Nazionala. 
 
 
TRESNA PROFESIONALAK 
 
Autobabeserako Planak idazteko tresna espezifikoak daude merkatuan. 
 
 
DOKUMENTAZIOA EGIAZTATZEKO CHECKLIST-A 
 
Aurkibidea 
Orrialdeen aurkibidea  
 
Titularren identifikazioa eta jardueraren kokapena 
Jarduera dagoen tokiaren Posta helbidea. Jardueraren izendapena, izena eta /edo 
marka. Telefonoa eta Faxa 

 

Jardueraren titularren identifikazioa. Izena eta/edo Egoitza Soziala. Posta 
helbidea, telefonoa eta faxa 

 

Autobabeserako Planaren Zuzendariaren izena eta larrialdietan jarduteko 
planaren zuzendariaren izena, desberdinak baldin badira. Posta helbidea, 
telefonoa eta faxa 

 

 
Jardueraren deskribapen zehatza eta hura gauzatzen den ingurune fisikoarena 
Planaren xede diren jarduera guztien azalpena  
Zentroaren edo establezimenduaren deskribapena, baita planaren xede diren 
jarduerak gauzatzeko erabiltzen diren tokiena eta instalazioena ere 

 

Erabiltzaileen sailkapena eta deskribapena  
Jarduera gauzatzeko erabiltzen diren eraikinak, instalazioak eta sailak dauden hiri-
ingurunearen, ingurune industrialaren edo naturalaren deskribapena 

 

Sarbideen deskribapena. Kanpoko laguntza iristeko sarbideen baldintzak  
Kokaleku-planoa, gertuko hiri-ingurunea, ingurune industriala edo naturala hartzen 
duena; sarbideak eta komunikazioak agertu beharko dira 

 

Eraikinetako solairu guztien, instalazioen eta jarduera gauzatzen den sailen 
deskribapen-planoak 
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Arriskuen inbentarioa, azterketa eta ebaluazioa 
Larrialdi egoeraren bat sortu edo egoera kaltegarriren bat eragin bat dezaketen 
elementuen, instalazioen, ekoizpen-prozesuen eta abarren deskribapena eta 
kokapena 

 

Jarduerak berak dituen arriskuen eta kanpotik eragin ditzaketen arriskuen 
identifikazioa, azterketa eta ebaluazioa. (Babes Zibileko planetan aurreikusten 
diren arriskuak eta hurbileko arrisku-jarduerak) 

 

Jarduerari atxikita egonik edo egon gabe, jarduera gauzatzen den eraikinetara, 
instalazioetara eta guneetara sartzen diren pertsonen identifikazioa, zenbatekoa 
eta tipologia 

 

Arrisku elementu eta/edo instalazioen kokagune-planoak solairuz solairu, 
norberarenak izan nahiz besterenak izan 

 

 
Autobabeserako neurrien eta baliabideen inbentarioa eta deskribapena 
Antzemandako arriskuak kontrolatzeko, larrialdi egoerei aurre egiteko eta 
Kanpoko Larrialdi Zerbitzuen esku-hartzea errazteko, erakundeak dituen neurrien 
eta baliabideen –giza baliabideen nahiz baliabide materialen- inbentarioa eta 
deskribapena 

 

Segurtasun alorreko arau espezifikoak aplikatzeko eskura dauden neurriak eta 
giza baliabideak nahiz baliabide materialak 

 

Autobabeserako baliabideen kokagune-planoak, UNE araudiaren arabera  
Ebakuazio-bideen eta konfinamendu guneen planoak, ebakuatu edo guneka 
konfinatu beharreko pertsona kopurua adierazita, indarrean dagoen araudiak 
finkatutako irizpideen arabera 

 

Arrisku guneak edo sektoreak konpartimendutan zatitzeko planoak  
 
Instalazioen mantentze-lanerako programa 
Arrisku-instalazioen prebentziozko mantentze-lanaren azalpena, instalazio horien 
kontrola bermatzeko 

 

Babes-instalazioen prebentziozko mantentze-lanaren azalpena, instalazio horien 
eraginkortasuna bermatzeko 

 

Segurtasun-ikuskapenak egitea, indarrean dagoen araudiaren arabera  
Orrialde zenbakituak dituen koadernoa, egin diren mantentze-lan guztiak eta 
segurtasun-ikuskapenak jasotzeko, instalazioei buruz indarrean dagoen 
araudiaren arabera 

 

 
Larrialdietan jarduteko plana 
Larrialdien identifikazioa eta sailkapena 

Arrisku-motaren arabera  
Larritasunaren arabera  
Hartzen duen gunearen eta giza baliabideen arabera  

Larrialdietan jarduteko prozedurak 
Antzematea eta Alerta  
Alarma-mekanismoak. Abisuak emango dituen pertsona identifikatzea. 
Larrialdietan Arreta emateko Babes Zibileko Koordinazio Zentroa 
identifikatzea 

 

Larrialdietan erantzuteko mekanismoak  
Ebakuazioa eta/edo Konfinamendua  
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Lehen Laguntzak ematea  
Kanpoko Laguntzak jasotzeko moduak  

Larrialdietan jarduteko prozedurak gauzatuko dituzten pertsonen eta taldeen 
identifikazioa eta eginkizunak 

 

Larrialdietan Jarduteko Plana abiaraziko duen Arduraduna identifikatzea  
 
Autobabeserako plana goragoko mailan dauden planetan txertatzea 
Larrialdiaren berri emateko protokoloak  
Autobabeserako Planaren zuzendaritza eta azken hau txertatuko den Babes 
Zibileko Planaren zuzendaritzaren artean koordinatzea 

 

Autobabeserako Antolakuntzak Babes Zibileko sistema publikoaren planekin eta 
ekintzekin elkarlanean jarduteko dituen moduak 

 

 
Autobabeserako Plana ezartzea 
Plana ezartzeko arduraduna identifikatzea  
Autobabeserako Planean parte-hartze aktiboa izango duten langileen 
prestakuntza eta trebakuntza programa 

 

Autobabeserako Planari buruz langile guztiei prestakuntza eta informazioa 
emateko programa 

 

Erabiltzaileei informazio orokorra emateko programa  
Bisitariek nola jokatu behar duten jakiteko seinaleak eta arauak  
Baliabide materialak eta bitartekoak hornitzeko eta egokitzeko programa  
 
Autobabeserako Plana eraginkor eta eguneratuta mantentzea 
Prestakuntza eta informazioa birziklatzeko programa  
Baliabideak eta bitartekoa ordezkatzeko programa  
Ariketak eta simulazioak egiteko programa  
Autobabeserako Plana osatzen duen dokumentazio guztia berrikusi eta 
eguneratzeko programa 

 

Ikuskapen eta azterketa programa  
 
Eranskinak 
I. Eranskina. Komunikaziorako direktorioa. Larrialdietako langileen telefonoak. 
Kanpoko laguntzarako telefonoak. Beste komunikazio-mota batzuk 

 

II. Eranskina Larrialdiak kudeatzeko inprimakiak  
III. Eranskina Planoak  
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ERABILERA ETA MANTENTZE-LANERAKO JARRAIBIDEAK 

 
 
DEFINIZIOA 
 
Dokumentu honetan jasotzen dira obratik sortutako elementua edo elementuak (eraikina, lokala, 
eraikuntza-elementua, urbanizazioa, etab.) zuzen erabiltzeko zehaztapen guztiak, baita egoki 
kontserbatzeko egin behar diren mantentze-lanak eta aldizkako azterketak ere. 
 
 
EDUKIA 
 
Eraikuntza-elementu edo eraikineko instalazio bakoitzetik honako hauek zehaztu beharko 
dira: 
 
Erabilera 
• Ardurak. 
• Aginduak. 
• Debekuak. 
 
 
Mantentze-lana 
• Erabiltzaileak egin beharrekoa. 
• Langile espezializatuek egin beharrekoa. 
• Mantentze-lanen aldizkakotasuna. 
 
Berariaz jasota egon behar du erabilera desegokiak eta aipatutako mantentze-lanak ez 
egiteak bermeak galtzea ekar dezakeela. 
 
 
APLIKATU DAITEZKEEN ARAUAK 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. I. zatia. 
 
 
KONTSULTARAKO DOKUMENTAZIOA 
 
Manual de uso y mantenimiento de la vivienda. Erailur. 2005. 
 
Fitxa teknikoen eskuliburua. Guía de recomendaciones de seguridad para los usuarios de la 
vivienda. ICCL. 2008. 
 
 
TRESNA PROFESIONALAK 
 
Softwarea. Libro del Edificio del País Vasco. V.2. Bertsioa. Eusko Jaurlaritza. 2011. Doakoa. 
 
Merkatuan dauden neurketa eta aurrekontu programa gehienek erabilera eta mantentze-
lanerako jarraibideak sortzeko aukera ematen dute, merkatu-prezioen datu-baseetan oinarrituta. 
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DOKUMENTAZIOAREN AUTOKONTROLERAKO CHECKLIST-AK 
 
Erabilera eta mantentze-lana 
Erabilera-ardurak  
Erabilera-aginduak  
Erabilera-debekuak  
Erabiltzaileak egin beharreko mantentze-lana  
Langile espezializatuek egin beharreko mantentze-lana  
Mantentze-lanen aldizkakotasuna  
 



 

 99 

 
ERAIKINAREN LIBURUA 

 
 
DEFINIZIOA 
 
Dokumentu honetan jasotzen da eraikinaren ezaugarri fisikoak eta teknikoak eta dagokion 
erregimen juridikoa ezagutzeko informazioa. 
 
Sustatzailearen betebeharra da Eraikinaren Liburua prestatzea eta eraikina eskuratzen 
dutenei ematea, erabiltzen duten eraikina ezagutu dezaten eta modu egokian erabili eta 
mantentzeko behar duten dokumentazioa eta informazioa izan dezaten. 
 
Eraikinaren Liburua egitea ez da sartzen obra zuzendaritzaren zereginetan. Legez, 
sustatzaileari dagokio liburua egin eta izenpetzeko betebeharra, gero, eraikinaren azken 
erabiltzaileei eman ahal izateko. 
 
Hala ere, sarritan, obra zuzendaritzan jardun duten teknikariek hartzen dute Eraikinaren 
Liburua prestatzeko ardura, betiere obra zuzendaritzatik aparte dagoen jarduera profesional 
gisa. 
 
Alabaina, gogoratu behar da, Euskal Autonomia Erkidegoan, etxebizitzari dagokion 
Eraikinaren Liburuari buruzko 250/2003 Dekretuaren aplikazio eremuan, Eraikinaren Liburua 
osatzen duten dokumentuetako bat, hots, eraikinaren Zehaztapen Teknikoei buruzko 
Dokumentua, teknikari eskumendunak izenpetu behar duela. 
 
 
EDUKIA 
 
Eraikinaren liburua honakoek osatzen dute: 
• Proiektua, behar bezala onartutako aldaketak jasotzen dituena, halakorik balego. 

(Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko Legea). 
• Hartze-akta. (Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko Legea). 
• Eraikuntza prozesuan esku hartu duten eragileen zerrenda. (Eraikuntzaren 

Antolamenduari buruzko Legea). 
• Eraikina bera eta bertako instalazioak erabiltzeko eta mantentzeko jarraibideak 

(Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko Legea); horrekin batera doa eraikina mantentzeko 
plana eta eraikina eta bertako instalazioak mantentzeko programatu eta planifikatu diren 
lanak. (Eraikuntzaren Kode Teknikoa). 

• Obraren Azken Ziurtagiria. 
• Kalitate Kontroleko Ziurtagiria. 
• Obran jaso diren produktu, ekipo eta sistemen Hartze-kontrolari buruzko dokumentazioa.  

(Eraikuntzaren Kode Teknikoa). 
• Eraikinaren bizitza erabilgarrian egin diren konponketa, berritze edo birgaitze guztiei buruzko 

dokumentazioa. (Eraikuntzaren Kode Teknikoa). 
• Bukatutako eraikinaren efizientzia energetikoari buruzko ziurtagiria. 47/2007 Errege 

Dekretua, eraikuntza berriko eraikinen efizientzia energetikoa ziurtatzeko oinarrizko 
Prozedura onartzen duena). 

• Azpikontratazio liburuaren kopia. 1109/2007 Errege Dekretua, Eraikuntza Sektoreko azpi-
kontratazioari buruzko 32/2006 Legea garatzen duena). 
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EAE-KO ERAIKINAREN LIBURUA 
 
Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuari dagokionez, koadro honetan laburbiltzen da edukia. 
 
I. ERREGISTRORAKO KOADERNOA 
 
A. HASIERAKO DATUAK 
 
1.- Eraikinaren identifikazioari eta eraikuntzari dagozkion datuak: 
Helbidea eta, hala badagokio, izena, eta katastroko erreferentzia zenbakia. 
Eraikuntzari buruzko datuak, eta obren hasiera-, bukaera- eta hartze-datak. 
Kokapen-planoa. 
Fatxadaren argazkia. 
 
2.- Eraikuntza prozesuan esku hartu dutenen datuak: 
Sustatzailea. 
Proiektuaren egilea. 
Obraren Zuzendaritza Fakultatiboa. 
Industrialari instalatzaileak. 
Azpikontratistak. 
Kalitate kontrolerako Laborategiak eta Erakundeak. 
 
3.- Lizentzia, obra berriaren deklarazioa eta eraikinaren erregimen juridikoari buruzko datuak: 
Lizentziak. 
Obra berriaren deklarazioa. 
Jabetza erregimena. 
Karga errealak. 
Okupazio unitateen zerrenda. 
 
4.- Bermeei buruzko datuak: 
Sustatzaileak emandako bermeei buruzkoak. 
Instalazioen berme espezifikoei buruzkoak. 
 
5.- Oharrak. 
 
B. GERTAKARIEN ERREGISTROA 
 
1.- Sustatzaileak eskuratzaileari Eraikinaren Liburua emateko ekitaldia. 
2.- Jabetzaren titulartasun aldaketak. 
3.- Eraikinaren erreformak, birgaitzeak eta erabilera aldaketak. 
4.- Eraikinari emandako laguntzak eta onurak. 
5.- Kontratatu diren aseguruak. 
6.- Hasierako datuen edozein aldaketa. 
7.- Segimendu-ikuskapenen erregistroa. 
 
C. MANTENTZE ETA KONPONKETA LANEN ERREGISTROA: 
 
1. Egindako mantentze eta konponketa-lan guztien xehetasunak. 
2.- Eraikinaren Ikuskapen Teknikoak. 
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II. ZEHAZTAPEN TEKNIKOEN DOKUMENTUA (ZTD) 
 
A. OBRA AMAIERAKO PROIEKTUA (AS BUILT) 
 
Oinplano, altxaera eta ebaketa planoak, gutxienez 1/100 eskalan. 
Azterketa geoteknikoa. 
Zimendu eta Egitura planoak, gutxienez 1/100 eskalan, eraikuntza-xehetasunak barne; 
kalkulurako kontuan hartu diren kargen egoera, zimendu-mota eta lursailaren lan-tentsioa. 
Instalazioen eta segurtasun sistemen eskemak. 
Erabilitako materialen eta eraikuntza soluzioen azalpena, eta, hala badagokio, Kalitate 
Kontrolaren Ziurtagiriak. 
 
B. ERABILERA ETA MANTENTZE-LANERAKO JARRAIBIDEAK 
 
Teknikari aditu batek idatzi beharko ditu eta horien artean bi jarraibide-mota bereizi daitezke: 
erabilera eta mantentze-lanetarako jarraibide orokorrak, hau da, tipologia eta eraikuntza- 
elementu arruntei dagozkienak, eta eraikin zehatz bati dagozkion jarraibide espezifikoak. 
 
Eraikinaren osagai berezien erabilera eta funtzionamendua azaldu beharko da, baita 
mantentze-lanak eta berrikuspenak noiz eta nola egin behar diren. 
 
Berariaz jasota egon behar du erabilera desegokiak eta aipatutako mantentze-lanak ez 
egiteak bermeak galtzea ekar dezakeela. 
 
C. LARRIALDI EDO EZBEHARRETARAKO JARRAIBIDEAK 
 
Gutxienez honako kasuak aurreikusiko dira: suteak, ur-isuriak, leherketak, igogailuetan 
harrapatuta gelditzea, jatorri atmosferikoa dutenak, eusten duen egituraren mugimendu 
esanguratsuak, kanpoko aldera elementuak erortzea eta higiezinaren barruan izan litezkeen 
istripuak. 
 
Eskuragarri egon behar du honako hauei buruzko informazio grafiko guztia: kontroleko 
lokalak, giltzen armairuak, jarduteko elementuak, instalazioen  kontrolerako panelen 
eskemak, etab. 
 
D. FORMATUA 
 
ZTDren dokumentazioa DIN A4 tamainako kutxetan gordeko da, etiketaz identifikatuta. 
 
 
III. DOKUMENTUEN ARTXIBOA 
 
A. ARTXIBO KUTXA 
 
Dokumentuak DIN A4 tamainako artxibo-kutxetan gordeko dira, eta dokumentuak 
artxibatzeko eta ordenatzeko argibideak izango ditu. 
 
Artxiboan dauden dokumentuak originalak edo originalen kopia onartuak izango dira. 
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IV. ETXEBIZITZEN ESKULIBURUAK 
 
A. BANAN-BANAKO ESKULIBURUAK: 
 
Horiek dira etxebizitza bakoitzaren jabeek jasoko dituzten dokumentuak; honakoak hartzen 
dituzte barne: 
• Etxebizitzaren erabilera eta funtzionamendua azaltzen duen eskuliburua, nahitaez egin 

beharreko mantentze-lanak eta berrikuspenak jasotzen dituena, eta behar bezala 
zaintzeko gomendioak ematen dituena. 

• Etxebizitza bakoitzaren banako ekipoen bermeak eta eskuliburuak. 
• Plantaren planoa, 1/50 eskalan. 
• Elementu pribatiboen (garajeak, trastelekuak, etab.) planoa 1/100 eskalan, etxebizitza 

bakoitzari dagozkionak adierazita. 
 
Banan-banako dokumentu horiek Eraikinaren Liburuan dagoen gainerako dokumentazioaz 
aparteko eranskinak dira. 
 
 
APLIKATU DAITEZKEEN ARAUAK 
 
Estatuko araudia 
 
38/1999 Legea, Eraikuntzaren Antolamenduari buruzkoa. 
 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa. I. zatia. 
 
47/2007 Errege Dekretua, eraikuntza berriko eraikinen efizientzia energetikoa ziurtatzeko 
oinarrizko Prozedura onartzen duena. 
 
1109/2007 Errege Dekretua, Eraikuntza Sektoreko azpi-kontratazioari buruzko 32/2006 
Legea garatzen duena. 
 
Autonomia Erkidegoko Araudia 
 
250/2003 Dekretua, etxebizitzarako Eraikinaren Liburuari buruzkoa. 
 
2003ko urriaren 22ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailburuarena, etxebizitzarako 
Eraikinaren Liburua osatzen duten dokumentu-ereduak onartzen dituena. 
 
2010eko ekainaren 16ko Agindua, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailburuarena, 
etxebizitzarako Eraikinaren Liburua osatzen duten dokumentu-ereduak onartzen dituen 2003ko 
urriaren 22ko Aginduaren eranskina aldatzen duena. 
 
 
KONTSULTARAKO DOKUMENTAZIOA 
 
El libro del edificio. Euskal Autonomia Erkidegoan etxebizitzarako eraikinaren liburua arautzen 
duen 250/2003 dekretuari buruzko jardunaldia. Erailur. 2004. 
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TRESNA PROFESIONALAK 
 
Softwarea. Libro del Edificio del País Vasco. V.2. Bertsioa. Eusko Jaurlaritza. 2011. 
 
 
 
DOKUMENTAZIOAREN AUTOKONTROLERAKO CHECKLIST-AK 
 
EAEko Eraikinaren Liburua 
 
I. Erregistrorako Koadernoa 
 
Hasierako datuak 
1.- Eraikinaren identifikazioari eta eraikuntzari dagozkion datuak 
Helbidea eta, hala badagokio, izena, eta katastroko erreferentzia zenbakia  
Eraikuntzari buruzko datuak, eta obren hasiera-, bukaera- eta hartze-datak  
Kokapen-planoa  
Fatxadaren argazkia  
2.- Eraikuntza prozesuan esku hartu dutenen datuak 
Sustatzailea  
Proiektuaren egilea  
Obraren Zuzendaritza Fakultatiboa  
Industrialari instalatzaileak  
Azpikontratistak  
Kalitate kontrolerako Laborategiak eta Erakundeak  
3.- Lizentzia, obra berriaren deklarazioa eta eraikinaren erregimen juridikoari buruzko 
datuak 
Lizentziak  
Obra berriaren deklarazioa  
Jabetza erregimena  
Karga errealak  
Okupazio unitateen zerrenda  
4.- Bermeei buruzko datuak 
Sustatzaileak emandako bermeei buruzkoak  
Instalazioen berme espezifikoei buruzkoak  
5.- Oharrak 
Oharrak  
 
Gertakarien erregistroa 
Sustatzaileak eskuratzaileari Eraikinaren Liburua emateko ekitaldia jasotzen duen 
atala 

 

Jabetza titulartasunaren aldaketak jasotzen dituen atala  
Eraikinaren erreformak, birgaitzeak eta erabilera aldaketak jasotzen dituen atala  
Eraikinari emandako laguntzak eta onurak jasotzen dituen atala  
Kontratatutako aseguruak jasotzen dituen atala  
Hasierako datuen edozein aldaketa jasotzen duen atala  
Segimendu-ikuskapenen erregistroa jasotzen duen atala  
 
Mantentze eta konponketa-lanen erregistroa: 
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Egindako mantentze eta konponketa-lan guztien xehetasunak jasotzen dituen 
atala 

 

Eraikinaren Ikuskapen Tekniko guztiak jasotzen dituen atala  
 
 
II. Zehaztapen Teknikoen Dokumentua (ZTD) 
 
Obra amaierako proiektua (as built) 
Oinplano, altxaera eta ebaketa planoak, gutxienez 1/100eko eskalan  
 Azterketa geoteknikoa  
Zimendu eta egitura planoak, gutxienez 1/100 eskalan, eraikuntza-xehetasunak 
barne; kalkulurako kontuan hartu diren kargen egoera, zimendu-mota eta 
lursailaren lan-tentsioa 

 

Instalazioen eta segurtasun sistemen eskemak  
Erabilitako materialen eta eraikuntza-soluzioen azalpena, eta, hala badagokio, 
kalitate kontrolaren ziurtagiriak 

 

 
Erabilera eta Mantentze-lanerako jarraibideak 
Erabilera eta mantentze-lanetarako jarraibide orokorrak, tipologia eta 
eraikuntza-elementu arruntei dagozkienak, eta eraikin zehatz bati dagozkion 
jarraibide espezifikoak 

 

Eraikinaren osagai berezien erabilera eta funtzionamenduaren azalpena, baita 
mantentze-lanak eta berrikuspenak noiz eta nola egin behar diren 

 

Berariaz jaso behar da erabilera desegokiak eta aipatutako mantentze-lanak ez 
egiteak bermeak galtzea ekar dezakeela 

 

 
Larrialdi edo ezbeharretarako jarraibideak 
Sute kasuetarako jarraibideak  
Ur-isuria gertatzen denerako jarraibideak  
Leherketa kasuetarako jarraibideak  
Igogailuetan harrapatuta gelditzen diren kasuetarako jarraibideak  
Jatorri atmosferikoa duten larrialdietarako jarraibideak  
Eusten duen egituraren mugimendu esanguratsuak dauden kasuetarako 
jarraibideak 

 

Kanpoko aldera elementuak erortzen diren kasuetarako jarraibideak  
Higiezinaren barruan gerta litezkeen istripu kasuetarako jarraibideak  
Beharrezkoa den informazio grafikoa honakoei buruz: kontroleko lokalak, 
giltzen armairuak, jarduteko elementuak, instalazioen kontrolerako panelen 
eskemak, eta abar 

 

 
Formatua 
ZTD teknikari aditu batek idatzita dago  
ZTDko dokumentazioa DIN A4 tamainako kutxetan gordeta dago  
ZTDko dokumentazioa etiketaz identifikatuta dago  
 
 
III. Dokumentuen Artxiboa 
 
Artxibo-kutxa 
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Dokumentuak DIN A4 tamainako artxibo-kutxetan gordeko dira, eta dokumentuak 
artxibatzeko eta ordenatzeko argibideak izango ditu 

 

Artxiboan dauden dokumentuak originalak edo originalen kopia onartuak dira  
 
 
IV. ETXEBIZITZAREN ESKULIBURUA 
 
Banakako eskuliburua 
Eskuliburu bana prestatu da etxebizitza jabe bakoitzarentzat  
Etxebizitzaren erabilera eta funtzionamendua azaltzen duen eskuliburua, nahitaez 
egin beharreko mantentze-lanak eta berrikuspenak jasotzen dituena, eta behar 
bezala zaintzeko gomendioak ematen dituena 

 

Etxebizitza bakoitzaren banakako ekipoen bermeak eta eskuliburuak  
Plantaren planoa, 1/50 eskalan  
Elementu pribatiboen (garajeak, trastelekuak, etab.) planoa 1/100 eskalan, 
etxebizitza bakoitzari dagozkionak adierazita 

 

Eskuliburuak Eraikinaren Liburuan dagoen gainerako dokumentazioaz 
apartekoak dira 
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TXOSTENA, IRIZPENA ETA ZIURTAGIRIA 

 
 
DEFINIZIOAK 
 
Txostena – prezioak, eraikina, dokumentuak eta abar aztertu direnean edo beste zerbait 
kontuan hartu denean ikusitako inguruabarrei buruzko idatzizko azalpena, azalpen teknikoak, 
ekonomikoak eta abar barne hartzen dituena. 
 
Irizpena – kontuan hartu den eta txostenean oinarritu den arazoari buruz teknikariak emandako 
iritziaren idatzizko adierazpena. 
 
Ziurtagiria – eraikuntzarekin edo lurzoruarekin zerikusia duen egitate eta/edo inguruabarren 
egiazkotasuna ziurtatzen duen dokumentua, hirugarren batzuen aurrean jasota gera dadin. 
 
Txostenak, irizpenak eta/edo ziurtagiriak aparteko jarduera bat izan daitezke edo beste jarduera 
profesional batzuen baitan egon; esate baterako, Obra Zuzendaritza, Obraren Exekuzio 
Materialaren Zuzendaritza, Segurtasunaren eta Osasunaren Koordinazioa obra fasean, etab. 
 
Jarduera profesional-mota honen tipologia era askotakoa izan daiteke, eta kasu bakoitzean jaso 
den aginduaren xedeari edo teknikariak lortu nahi duen helburuari egokitu beharko zaio horren 
prestaketa. 
 
 
TIPOLOGIA OHIKOENA 
 
• Eraikuntza-patologien edo akatsen txostena. 

 
• Aditu judizialen txostena edo arbitrajea. 

 
• Eraikinen Ikuskapen Teknikoaren txostena. 

 
• Baliabide osagarrien txostena (aldamioak eta material-jasogailuak). 

 
• Hipoteka-balioztatzearen eta/edo tasazioaren txostena. 

 
• Baliabide osagarrien ziurtagiria (aldamioak eta material-jasogailuak, etab.). 

 
• Neurri zuzentzaileak betetzeari dagokion txostena. 
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ERAIKUNTZA PATOLOGIEN EDO AKATSEN TXOSTENA 

 
 
DEFINIZIOA 
 
Eraikinean, lokalean, urbanizazioan eta abarretan antzeman diren patologiak edo akatsak 
aztertu eta jasotzen dituen txostena. 
 
Agindu hori jasotzeko arrazoiak era askotakoak izan litezke. Besterik gabe, patologiak agertu 
direla jasota uzteko izan liteke; horien erantzule direnen aurrean erreklamazio prozesu bati 
hasiera emateko; arazo baten aurrean konponbide teknikoa bilatu behar delako, etab. 
 
 
EDUKIA 
 
Txostenaren hasieran honako datu orokorrak jasotzea gomendatzen da: 
• Teknikariaren identifikazioa. 
• Noren aginduz egin den. 
• Txostenak duen xede zehatza. 
• Aginduaren xede den eraikinaren eta/edo elementuaren kokapena. 
• Txostenaren xede diren patologiak edo eraikuntza-akatsak non dauden. 
• Aurrekariak (halakorik balego). 
 
Datu orokorrak eman ondoren, patologia edo eraikuntza-akats guztien deskribapen ahalik eta 
zehatzena egingo da. 
 
Horrelako txostenetan ohikoa izaten da teknikariaren irizpena agertzea; irizpen horretan 
patologien jatorrian dauden kausak aztertzen dira. 
 
Ohikoa da, halaber, teknikariak patologien konponbideak azaltzea; konponketa horien gutxi 
gorabeherako balorazioa ere agertu daiteke. 
 
Oso gomendagarria da, bestalde, azaldutako patologiak hobeto ulertzeko dokumentazio 
grafikoa eranstea txostenetan, baita eraikinaren zein tokitan dauden ere. Dokumentazio 
grafikoan honakoak jasoko dira: planoak, argazkiak, krokisak eta antzekoak. 
 
Horrez gain, gomendagarria da txostenaren edukia justifikatu edo argituko duen edozein eratako 
dokumentazioa eranskin gisa txertatzea. 
• Jabeak aurretiaz emandako dokumentazioa. 
• Fitxa teknikoak. 
• Azaldutako arrazoiak justifikatzeko dokumentuak. 
 
 
KONTSULTARAKO DOKUMENTAZIOA 
 
Patología de cerramientos y acabados. Egilea: Juan A. Carrió. 1994. 
 
Práctica de la peritación. García Palacios, Alberto. Agrícola E.1996. 
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Cerramientos y acabados. Curso de Rehabilitación. AAVV. COAM. 1998. 
 
Conceptos y patología en la edificación. Egilea eta editorea: Manuel Muñoz Hidalgo. 1998. 
 
Patología y técnicas de intervención. Fachadas y cubiertas. Tratado de Rehabilitación. 
Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas. UPM. Ed. Munilla-Lería. 1999. 
 
Puntos críticos en la estanqueidad al agua de fachadas y cubiertas. AAVV. Monografías 
INTEMAC nº 2. 1999. 
 
Patología de la Edificación. El lenguaje de las grietas. F. Serrano Alcudia. Fundación Escuela 
de la Edificación. 1999. 
 
Patología de instalaciones en la edificación. F. Valeriano Carles. Cuadernos INTEMAC nº 38. 
2000. 
 
Siniestros mas frecuentes en la construcción de edificios. Alfonso Rodríguez de Trío. MUSAAT. 
2000ko iraila. 
 
Reconocimiento, diagnosis e intervención en fachadas. R. Bellmunt i Ribas, A. Paricio i 
Casademunt y N. Vila i Martínez. ITeC. 2000. 
 
Siniestros más frecuentes en la construcción de edificios. Egilea: Alfonso Rodríguez del Trió. 
MUSAAT. 2000. 
 
Manual para la redacción de informes técnicos en construcción. INTEMAC. 2003. 
 
Influencias, daños y tratamientos de las humedades en la edificación. Muñoz Hidalgo, Manuel. 
2004. 
 
Curso: síndrome, patología y terapéutica de las humedades según CTE. Tomo I. Patología de la 
Edificación, 2. Lozano Martínez-Luengas, Alfonso. COAAT Gran Canaria. 2006. 
 
Prevención de humedades en cubiertas y en edificaciones enterradas. Prevención de 
humedades I. Cuervo, Lino. COAAT Tarragona. 2009. 
 
Prevención de humedades en fachadas. Protección frente a la humedad de condensación en 
los edificios. Prevención de humedades II. Cuervo, Lino. COAAT Tarragona. 2009. 
 
Cómo evitar errores en proyectos y obras. 100 casos prácticos. Muñoz Hidalgo, Manuel. 2009. 
 
Informes periciales en edificación. Juan Felipe Pons Achell. 2011. 
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ADITU JUDIZIALEN TXOSTENA / ARBITRAJEA 

 
 
DEFINIZIOA 
 
Alderdietako batek edo epaileak aginduta, auzi batean erabiltzen den txostena. 
 
Peritazio judiziala – jarduera profesional hau aditu batek epaileari emandako iritzia da, auzitan 
dagoen bere eskumeneko gai bati buruz; horretarako, eraikin baten ikuskapen partziala edo 
orokorra egin eta dokumentu teknikoak aztertzen ditu, eta lortutako datuen izaera eta 
inguruabarren analisia egin ondoren, iritzi hori osatzeko ondorioak ateratzen ditu. 
 
Arbitrajea – jarduera profesional hau Arkitekto Teknikoen espezialitateko gaiak laudo bidez 
ebaztean datza, Zuzenbide Pribatuko Arbitraje Legean ezarritakoaren arabera, auzian interesa 
duten alderdiek arbitrajepean jarri ondoren. 
 
 
Peritazio motak: 
 
Peritazio Zibilak 
• Eraikuntzen kalteak edo patologiak (ohikoenak izaten dira). 
• Istripuen ondorioz eraikinetan izandako kalteak. 
• Aurria. 
• Lursailen mugaketak. 
• Jabeen erkidegoetan jabeen artean dauden auziak. 
• Interdiktuak. 
 
Peritazio zibilak bi eratakoak izan daitezke: 
• “Alderdi” bateko perituak – auzilarietako batek izendatzen duen peritua, dituen ezagutza 

zientifiko, tekniko eta/edo praktikoak direla-eta, bere arrazoien alde egin dezan. 
• Peritu judizialak – alderdietako batek edo biek eskaturik, epaimahaiak (auzitegiak?) 

izendatzen duen peritua; eskaera horretan azaldu egin behar da irizpena zertaz emango 
duen, eta justifikatu egingo dira eskaera bera eta eskatutako irizpenaren erabilgarritasuna. 

 
Peritazio Penalak 
• Eraikinetako segurtasuna. 
• Eraikuntzako lan-istripuak. 
• Enpresen porrota eta administratzaileen erantzukizuna. 
 
Administrazioarekiko auzietako peritazioak 
• Desjabetzea. 
• Lurzoruaren kalifikazioak. 
• Hirigintzako aprobetxamendua. 
• Plangintzako figurak. 
 
 
EDUKIA 
 
Txosten horiek ezaugarri bereizgarriak dituzte besteekin konparatuta: 
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• Horien edukia epaileak edo bezeroak espresuki eskatzen duenari lotuko zaio. 
• Narrio-aitorpena erantsi behar da. 
• Perituaren zina erantsi behar da. 
 
Txostenaren hasieran honako datu orokorrak jasotzea gomendatzen da: 
• Teknikariaren identifikazioa. 
• Noren aginduz egin den. 
• Perituaren txostenak duen xede zehatza. 
• Aginduaren xede den eraikinaren eta/edo elementuaren kokapena. 
• Aurrekariak (halakorik balego). 
 
Datu orokorrak eman ondoren, txostenaren edukia garatuko da. Eraikuntzaren patologiak edo 
akatsak baldin badira, patologia edo eraikuntza-akats guztien azalpen ahalik eta zehatzena 
egingo da, txostenaren xede den eraikinean zein tokitan dauden adierazita. 
 
Horrelako txostenetan ohikoa izaten da teknikariaren irizpena eskatzea; irizpen horretan 
patologien jatorrian dauden kausak aztertzen dira. 
 
Ohikoa da, halaber, patologia horien konponbideak eskatzea; konponketa horien gutxi 
gorabeherako balorazioa ere eskatu daiteke. 
 
Oso gomendagarria da, bestalde, azaldutako patologiak hobeto ulertzeko dokumentazio 
grafikoa eranstea txostenetan, baita eraikinean zein tokitan dauden ere. Dokumentazio 
grafikoan honakoak jasoko dira: planoak, argazkiak, krokisak eta antzekoak. 
 
Horrez gain, gomendagarria da txostenaren edukia justifikatu edo argituko duen edozein eratako 
dokumentazioa eranskin gisa txertatzea. 
• Aurretik emandako dokumentazioa. 
• Fitxa teknikoak. 
• Azaldutako arrazoiak justifikatzeko dokumentuak. 
 
Akats-aitorpena 
 
Perituak aitorpena egin beharko du prozedura honetarako akats-arrazoirik ez duela ziurtatuz. 
 
Prozedura Zibilaren 1/2000 Legearen 343 artikuluaren arabera, judizialki izendatutako peritua 
izan behar da ezetsia izateko. Alabaina, ezin ezetsi daitezkeen perituei akatsa egotzi ahalko 
zaie, honako egoeraren batean baldin badaude: 
• Alderdietako baten edo haren abokatu nahiz prokuradore baten ezkontidea edo senidea 

izatea, odolkidetasun edo ezkontza-ahaidetasunaren laugarren gradu zibileraino. 
• Gai horretan edo beste antzekoren batean zuzeneko edo zeharkako interesa izatea. 
• Alderdietako batekin edo haren abokatu nahiz prokuradoreekin interesen mendekotasun 

egoeran edo erkidegoan edo kontrajarrita egotea edo egon izana. 
• Alderdietako batekin edo haren abokatu nahiz prokuradoreekin adiskidetasun mina edo 

etsaitasuna izatea. 
• Arlo profesionalean balioa kentzen dien inguruabarren bat egotea, betiere behar bezala 

egiaztatuta. 
 
Akatsen bat egozteak prozeduran perituaren txostena eta adierazpena ez onartzea ekar dezake. 
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Zina 
 
Prozedura Zibilaren 1/2000 Legearen 335.2 artikuluaren arabera, irizpena ematean, peritu orok 
zinpean edo hitza emanez adierazi behar du ahalik eta objektibotasun handienaz jokatu duela 
edo, hala badagokio, jokatuko duela, kontuan hartuta betiere, alderdietako edozeini mesede 
nahiz kalte egin diezaiokeela, eta peritu gisa dagokion betebeharra betetzen ez badu, badakiela 
nolako zigorrak jaso ditzakeen. 
 
 
APLIKATU DAITEZKEEN ARAUAK 
 
Prozedura Zibilaren 1/2000 Legea. 
 
 
KONTSULTARAKO DOKUMENTAZIOA 
 
Diagnosis y causas en patología de la edificación. Egilea eta editorea: Manuel Muñoz Hidalgo. 
1994. 
 
Patología de cerramientos y acabados. Egilea: Juan A. Carrió. 1994. 
 
Práctica de la peritación. García Palacios, Alberto. Agrícola E.1996. 
 
Cerramientos y acabados. Curso de Rehabilitación. AAVV. COAM. 1998. 
 
Conceptos y patología en la edificación. Egilea eta editorea: Manuel Muñoz Hidalgo. 1998. 
 
Patología y técnicas de intervención. Fachadas y cubiertas. Tratado de Rehabilitación. 
Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas. UPM. Ed. Munilla-Lería. 1999. 
 
Puntos críticos en la estanqueidad al agua de fachadas y cubiertas. AAVV. Monografías 
INTEMAC nº 2. 1999. 
 
Patología de la Edificación. El lenguaje de las grietas. F. Serrano Alcudia. Fundación Escuela 
de la Edificación. 1999. 
 
Patología de instalaciones en la edificación. F. Valeriano Carles. Cuadernos INTEMAC nº 38. 
2000. 
 
Siniestros mas frecuentes en la construcción de edificios. Alfonso Rodríguez de Trío. MUSAAT. 
2000ko iraila.  
 
Reconocimiento, diagnosis e intervención en fachadas. R. Bellmunt i Ribas, A. Paricio i 
Casademunt y N. Vila i Martínez. ITeC. 2000. 
 
Siniestros más frecuentes en la construcción de edificios. Egilea: Alfonso Rodríguez del Trió. 
MUSAAT. 2000. 
 
Manual para la redacción de informes técnicos en construcción. INTEMAC. 2003. 



 

 112 

 
Influencias, daños y tratamientos de las humedades en la edificación. Muñoz Hidalgo, Manuel. 
2004. 
 
Curso: síndrome, patología y terapéutica de las humedades según CTE. Tomo I. Patología de la 
Edificación, 2. Lozano Martínez-Luengas, Alfonso. COAAT Gran Canaria. 2006. 
 
Prevención de humedades en cubiertas y en edificaciones enterradas. Prevención de 
humedades I. Cuervo, Lino. COAAT Tarragona. 2009. 
 
Prevención de humedades en fachadas. Protección frente a la humedad de condensación en 
los edificios. Prevención de humedades II. Cuervo, Lino. COAAT Tarragona. 2009. 
 
Cómo evitar errores en proyectos y obras. 100 casos prácticos. Muñoz Hidalgo, Manuel. 2009. 
 
Informes periciales en edificación. Juan Felipe Pons Achell. 2011. 
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ERAIKINEN IKUSKAPEN TEKNIKOAREN TXOSTENA 

 
 
DEFINIZIOA 
 
Eraikinaren Ikuskapen Teknikoa teknikari eskumendunak emandako irizpena da; horren bidez 
eraikin baten egoera orokorra nolakoa den jakin daiteke, begiz egindako azterketan oinarrituta. 
 
Ikuskapenaren txostenak eta irizpenak osatzen dute, hau da, eraikinaren baldintzei buruzko 
iritzia eta esku hartzeko irizpideak. 
 
Honako hau da Eraikinen Ikuskapen Teknikoaren xedea: 
• Kanpoko nahiz barruko eragileek, akatsek, okerrek edo mantentze ezak sortutako kalteak 

identifikatzea. 
• Eraikinaren kontserbazio egoerari buruz aurretiko diagnosi zuzena egitea. 
• Eragindako kalteak larritasunaren arabera sailkatzea, esku-hartzeak egokituz. 
• Kaltearen garrantzia ebaluatu eta esku-hartzeari buruzko irizpena ematea. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, Eraikinen Ikuskapen Teknikoaren Txostenean 
eraikinaren alderdi hauek aztertzen dira: 
• estalkiak. 
• zimenduak eta egitura. 
• fatxadak. 
• ura hornitzeko eta kanporatzeko sareak. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoru eta Hirigintza Legearen arabera, Txosten hau egin 
beharrekoa da 50 urtetik gorako eraikin guztientzat, eta 10 urterik behin berritu egin behar da. 
 
 
EDUKIA 
 
Txostena/galdera-sorta 
 
Eraikinaren erabiltzaileek bete beharreko inkesta  
 
Irizpena 
 
Teknikari ikuskatzaileak duen iritziaren azalpena, eraikinaren kontserbazio, segurtasun, 
estankotasun eta egitura sendotzeari buruzkoa, eta egin beharreko obren hasierako 
adierazpena.  
 
Irizpen horretan argi azaldu behar dira antzemandako kalteen garrantzia eta arriskua, eta 
ikuskatzaileen iritziz zeintzuk diren egin beharreko esku-hartzeak.  
 
Irizpenaren egitura:  
 
a. Egituraren eta zimenduen egoera orokorra.  
b. Fatxaden egoera orokorra.  
c. Estalkien egoera orokorra.  
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d. Eraikinaren iturgintza- eta saneamendu-sare komunen egoera orokorra.  
e. Antzemandako matxura eta kalteen kausa posibleak, eta gomendatzen diren neurriak 

(eraikina utzaraztea, eskoratzea, aldizka berrikustea, etab.).  
f. Esku hartzeko proposamen orokorra; bertan adieraziko da zein langilek esku hartu behar 

duten, eta, beharrezkoa balitz, zer-nolako segurtasun neurriak hartu behar diren.  
g. Aurretik egindako ikuskapenen ondorioz hartutako neurrien exekuzio-maila eta 

eraginkortasuna, halakorik egin bada.  
h. Konponketa lanak egiteko proiektu teknikorik behar ote den balioestea.  
i. Esku-hartzeak gauzatzeko epea.  
j. Esku-hartze mota ezberdinen izaera:  

• 1. maila.- Berehalakoa: gehienezko epea: 24 ordu.  
• 2. maila.- Guztiz presazkoa: gehienezko epea: hiru hilabete.  
• 3. maila.- Presazkoa: gehienezko epea: hamabi hilabete.  
• 4. maila.- Epe ertainean egin beharrekoa: gehienezko epea: urtebete baino gehiago.  
• 5. maila.- Mantentze-lana: aldian behingoa. 

 
Ikuskapena egin ondoren, fitxa-eredu normalizatuetan jasoko dira emaitzak: 
 
Bai txostena/galdera-sorta, bai Irizpena, eredu ofizialei jarraituz beteko dira; eredu horiek Euskal 
Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa arautzen duen 241/ 2012 Dekretuaren III. 
eranskin gisa atxiki dira. 
 

• 0.a fitxa.- hasierako datuak eta sailkapenerakoak.  
• 0.b.- fitxa.- aurreko EITei buruzko datu historikoak.  
• 0.c fitxa.- datu grafikoak.  
• 1.a fitxa – estalkia. 
• 1.b fitxa – zimenduak eta egitura. 
• 1.c fitxa – fatxadak. 
• 1.d fitxa – ur-hornidura eta urak kanporatzea. 
• 2. fitxa – irizpena (ondorioak eta gomendatzen den esku-hartze mota). 
• 3. fitxa – datu estatistikoak. 

 
 
APLIKATU DAITEZKEEN ARAUAK 
 
Estatuko araudia 
 
8/2011 Legegintzako Errege Dekretua, hipoteka-zordunei laguntzeko, gastu publikoa 
kontrolatzeko eta tokiko erakundeek enpresekin eta autonomoekin dituzten zorrak kitatzeko, 
enpresa-jarduera sustatzeko eta administrazioa birgaitzeari eta errazteari bultzada emateko 
neurriei buruzkoa. 
 
Autonomia Erkidegoko Araudia 
 
2/2006 Legea, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa. 
 
241/2012 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa arautzen 
duena. 
 
Udal ordenantzak.  Udal batzuek beren udal Ordenantzak dituzte, udalerrian egin behar diren 
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Eraikinen Ikuskapen Teknikoaren Txostenen ezaugarriak eta baldintzak zehazten dituztenak. 
 
 
KONTSULTARAKO DOKUMENTAZIOA 
 
Guía Metodológica para la Inspección Técnica de Edificios (I.T.E.). Eusko Jaurlaritza eta Euskal 
Herriko Arkitekto eta Aparailari eta Arkitekto Teknikoen Elkargoak. 2006. 
 
Manual de inspección técnica de edificios. Monjo Carrió, Juan. Munilla-Lería. 2002. 
 
Informes periciales en edificación. Juan Felipe Pons Achell. 2011. 
 
 
TRESNA PROFESIONALAK 
 
Softwarea. EIT. Eraikinen Ikuskapen Teknikoa. Eraikinen ikuskapenen teknikoaren txostena 
egiteko programa informatikoa. Eusko Jaurlaritza. 2011 
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OBRAKO BALIABIDE LAGUNGARRIEN TXOSTENA 

 
 
DEFINIZIOA 
 
Dokumentu honetan obrako instalazio lagungarri baten ezaugarriak azaltzen dira, hitzez eta 
grafikoki, bertan jarri aurretik; horren xedea da instalazio-lizentzia eskatzea. 
 
Obrako baliabide lagungarriei dagokienez, aldamioei buruzko txostena da Arkitekto Teknikoei 
gehien eskatzen zaien jarduera profesionala (gehienetan, aldamioak eta material-jasogailuak 
jartzeko). 
 
Bereizi egin behar dira obrako baliabide lagungarrien txostena eta obrako baliabide lagungarrien 
ziurtagiria (adibidez, aldamioen ziurtagiria); izan ere, azken horretan obrako instalazio bat 
jartzea ziurtatzen da, behin jarri eta gero. Sarritan nahastu egiten dira honako kontzeptu hauek: 
aldamioen txostena, aldamioen ziurtagiria eta aldamioen proiektua. 
 
Zenbait udalerritan, bide publikoan behin-behineko instalazioak jarri ahal izateko (karpak, 
eszenatokiak, estalpeak, etab.), obrako baliabide lagungarrien txosten honen antzeko 
dokumentu  bat eskatzen da, erabiltzen diren egiturak eta materialak oso antzekoak direlako. 
 
Bestalde, udalerri batzuetan antzeko dokumentua eskatzen da bide publikoan dauden 
eraikinetako fatxadetan edo teilatuetan lanak egiteko; esaterako, lan bertikaletako tekniken 
bidez egiten direnak edo langileak jasotzeko plataforma mugikorrez egiten direnak. Dokumentu 
horretan justifikatu egin behar dira obrak irauten duen bitartean jarri beharreko babesak. 
 
Gainera, aipatu behar da, baliabide lagungarrien txostenaz gain, zenbait Udalek teknikaria obran 
bertan egoteko eskatzen dutela, instalazioaren zuinketa, muntatzea eta desmuntatzea 
gainbegiratu eta segimendua egin dezan, lanean ari diren bitartean. 
 
Beste Udal batzuek txosten horri Osasun eta Segurtasun arloko Azterlana edo Oinarrizko 
Azterlana eransteko eskatu ohi dute, bai aldamioei dagokiena, bai egin beharreko lanei 
buruzkoa; hala ere, Osasun eta Segurtasun arloko araudiak proiektua duten obretara mugatzen 
du Segurtasun arloko Azterlana edo Oinarrizko Azterlana. 
 
Azkenik, lanak bukatu ondoren, udalerri batzuetan obraren benetako iraupena adierazten duen 
ziurtagiria eskatzen dute, baita instalazioak bide publikoan okupatu duen azalera ere, dagozkion 
udal tasak likidatzeko. 
 
 
EDUKIA 
 
Dokumentazio idatzia 
 
Obrako baliabide lagungarrien Txostenak, gutxienez, honako datuak jaso behar ditu: 
 
• Txostena idatzi duen teknikariaren identifikazioa. 
• Obra horren sustatzailearen identifikazioa. 
• Txostena eskatu duen bezeroaren identifikazioa (sustatzailea ez den beste norbait denean). 
• Enkargu profesionalaren edukia. 
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• Obra dagoen tokia eta kokapena. 
• Exekutatu beharreko obraren azalpen orokorra. 
• Lanen iraupena, gutxi gorabehera. 
• Instalatu beharreko baliabide lagungarrien (aldamioak eta/edo jasogailuak) ezaugarriak: 

dimentsioak, altuera, beharrezko homologazioak, etab… 
• Instalazioak eta obrarako behar diren tresnek okupatuko duten bide publikoaren azalera. 
• Instalazioaren oinarrian egongo den euskarriaren ezaugarriak. 
• Instalatu beharreko seinaleak eta/edo babesak. 
• Irisgarritasun-araudiaren justifikazioa. 
• Oinezkoentzat aurreikusi diren segurtasun-neurriak (biserak, balizak, etab…). 
• Instalazioa egoki muntatzeko, erabiltzeko, mantentzeko eta desmuntatzeko segurtasun 

neurriak. 
• Txostena idatzi duen teknikariak aipamen zehatza egingo du instalazioa muntatzeko eta 

desmuntatzeko lanen ikuskapenaz eta lanen segimenduaz (hala badagokio). 
 
 
Dokumentazio grafikoa 
 
• Obraren kokaleku eta kokapen-planoa. 
 
Kokaleku-planoan obra gauzatuko den udalerriko ingurunea islatu beharko da; kokapen-
planoan, berriz, instalazioa ezarriko den kaleko puntu zehatza jasoko da, baita inguruetako 
kaleei buruzko zehaztasunak ere. 
 
 
• Altxaera-planoak, oinplanoak eta ebaketa-planoak. 
 
Mugak zehaztuta eta honakoak irudikatuta egon behar dute: 

• eraikinaren barruan obraren xede diren elementuak. 
• Instalazioaren kokapen zehatza. 
• instalazioak oinplanoan duen okupazioa. 
• mugatu beharreko segurtasun-eremuak. 
• Irisgarritasun-araudiaren justifikazioa. 
• aurreikusitako babes kolektiboak (biserak, sareak, pasabideak, etab…). 
• instalazio publikoek jasan ditzaketen eraginak (aireko lineak, kutxatilen tapak,...), hiri-

altzariak, lorategiak, bideak, etab. 
 
• Obraren kokalekuaren eta ingurunearen argazkiak. 
 
 
APLIKATU DAITEZKEEN ARAUAK 
 
1627/1997 Errege Dekretua, eraikuntza lanetan aplikatu behar diren gutxieneko segurtasun eta 
osasun xedapenak ezartzen dituena. 
 
1215/1997 Errege Dekretua aldatzen duen 2177/2004 Errege Dekretua; horren bidez ezartzen 
dira, aldi jakin batean altueran gauzatzen diren lanetarako langileek erabili ohi dituzten 
segurtasun eta osasunerako gutxieneko xedapenak. 
 
VIV/561/2010 Agindua, urbanizatutako eremu publikoetara sartu eta horiek erabiltzeko 
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irisgarritasun eta diskriminaziorik gabeko baldintza orokorren dokumentu teknikoa garatzen 
duena. 
 
68/2000 Dekretua, hiri-inguruneen, eremu publikoen, eraikinen eta informazio eta 
komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena. 
 
Udal ordenantzak. 
 
 
KONTSULTARAKO DOKUMENTAZIOA 
 
Argitalpenak 
 
Guía Técnica para la evaluación y prevención de riesgos relativos a la utilización de equipos de 
trabajo. Laneko Segurtasun eta Higienerako Institutu Nazionala. 2011ko azaroa. www.insht.es 
 
 
Guía práctica de andamios tubulares apoyados. Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako 
Euskal Erakundea. www.osalan.euskadi.net 
 
Guía para el correcto montaje y desmontaje de andamios. Asociación de empresas montadoras 
de andamios. 2006. www.asociacionaema.com 
 
UNE-EN 12810 − Andamios de fachada de componentes prefabricados. 
 
UNE-EN 12811 − Equipamiento para trabajos temporales de obra. 
 
Guía sobre seguridad y salud en trabajos verticales. Asociación Nacional de Empresas de 
Trabajos Verticales. 
 
Montaje, dirección e inspección de andamios apoyados.  1.zatia eta 2. zatia. Fundación Laboral 
de la Construcción. 2008. 
 
Guía para la verificación de maquinaria: adquisición, utilización y mantenimiento. Fundación 
Laboral de la Construcción. 2008. 
 
Web orriak 
 
Laneko Segurtasun eta Higienerako Institutu Nazionala. www.insht.es 
 
Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea. www.osalan.euskadi.net 
 
Asociación de empresas montadoras de andamios. www.asociacionaema.com 
 
Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales. www.anetva.org 
 
Asociación Nacional Alquiladores de Plataformas Aéreas de Trabajo. www.anapat.es 
 
Prebentziorako Ohar Teknikoak 
 
NTP 669. Aurrefabrikatutako lanerako aldamioak (I): Eraikitzeko arauak. 
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NTP 670. Aurrefabrikatutako lanerako aldamioak (II): Muntaketa eta erabilera. 
 
NTP 255. Jasogailuak. Egiturazko ezaugarriak. (indargabetuta dauden lege-erreferentziak 
jasotzen baditu ere, bertan jasotzen diren irizpide teknikoak baliagarriak dira). 
 
NTP 682. Lan bertikaletarako segurtasuna (I): ekipoak. 
 
NTP 683. Lan bertikaletarako segurtasuna (II): instalazio-teknikak. 
 
NTP 684. Lan bertikaletarako segurtasuna (III): jarduteko teknikak. 
 
 
DOKUMENTAZIOAREN AUTOKONTROLERAKO CHECKLIST-AK 
 
Memoria 
Txostena idatzi duen teknikariaren identifikazioa  
Obra-sustatzailearen identifikazioa  
Enkargua egin duenaren identifikazioa (obra sustatu duena bera ez bada)  
Enkargu profesionalaren edukia  
Obra dagoen tokia eta kokapena  
Exekutatu beharreko obraren azalpen orokorra   
Lanen iraupena, gutxi gorabehera  
Instalatu beharreko baliabide lagungarriaren (aldamioak eta/edo material-
jasogailua) ezaugarriak (dimentsioak, altuera, beharrezkoak diren homologazioak, 
etab.) 

 

Instalazioak eta obrarako behar diren tresnek bide publikoan okupatuko duten 
azalera 

 

Instalazioaren oinarrian egongo den euskarriaren ezaugarriak  
Instalatu beharreko seinaleak eta/edo babesak  
Irisgarritasun-araudiaren justifikazioa  
Oinezkoentzat aurreikusi diren segurtasun-neurriak (biserak, balizak, etab…)  
Instalazioa modu egokian muntatu, erabili, mantendu eta desmuntatzeko 
segurtasun-neurriak 

 

Instalazioa muntatzean eta desmuntatzean egin beharreko ikuskapena  
 
Dokumentazio grafikoa 
Kokaleku / kokapen planoa  
Altxaera-planoak, oinplanoak eta ebaketa-planoak  

•  Kota nagusiak  
•  Eraikinaren barruan obraren xede diren elementuak  
•  Instalazioaren kokapen zehatza  
•  Instalazioak oinplanoan duen okupazioa   
•  Mugatu beharreko segurtasun-eremuak  
•  Irisgarritasun-parametroak  
•  Aurreikusitako babes kolektiboak (biserak, sareak, pasabideak, etab…)  
•  Instalazio publikoek jasan ditzaketen eraginak (aireko lineak, kutxatilen 

tapak,...), hiri-altzariak, lorategiak, bideak, etab. 
 

Obra dagoen tokiaren eta ingurunearen argazkiak  
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HIPOTEKA-BALIOZTATZEAREN / TASAZIOAREN TXOSTENA  

 
 
DEFINIZIOA 
 
Balorazio-txostena – lursail, orube, eraikuntza, lokal edo etxebizitza baten balioa zehazten duen 
dokumentua. 
 
Hipoteka-tasazioaren txostena – helburu jakin batzuetarako (hipoteka, katastroa, hirigintza) 
erabiltzen den balorazio berezia, irizpide zehatz batzuekin egin beharrekoa. 
 
 
EDUKIA 
 
Balorazioa 
Balorazioa honako hauek osatzen dute: Txostena, balorazioan eragina izango duten 
higiezinaren inguruabarrak jasotzen dituena; Irizpena, higiezinaren balioari edo balioei buruz 
tasatzaileak emandako iritzia jasotzen duena. 
 
Hipoteka-tasazioa 
Aurreko txostenaren antzekoa da, baina ECO/805/2003 Aginduak, ondasun higiezinen eta 
finantza-helburuak dituzten zenbait eskubideren balorazio-arauei buruzkoak, ezartzen dituen 
irizpideak jarraitu behar ditu nahitaez. 
 
Hipoteka-‐tasazioaren	   txostena	   homologatuta	   eta	   Espainiako	   Bankuaren	   Erregistro	   Berezian	  
inskribatuta	   dagoen	   tasazio-‐sozietate	   batek	   izenpetu	  behar	  du,	   eta	   horrekin	  batera,	   txostena	   egin	  
duen	  teknikariak. 
 
Hipoteka-tasazioa egiteko, ondoko metodoren bat jarraitu behar da: 
• Kostuaren Metodoa. 
• Konparaketa Metodoa. 
• Errentak eguneratzearen Metodoa. 
• Hondar-balioaren Metodoa. 

 
Lursailen tasazioa egiteko, Lurzoruaren Legearen balorazio Araudia onartzen duen 1492/2011 
Errege Dekretuan ezarritako irizpideak hartuko dira kontuan. 
 
 
APLIKATU DAITEZKEEN ARAUAK 
 
ECO/805/2003 Agindua, ondasun higiezinen eta finantza-helburuak dituzten zenbait 
eskubideren balorazio-arauei buruzkoa (aldaketa batzuekin). 
 
1492/2011 Errege Dekretua, Lurzoruaren Legearen balorazio Araudia onartzen duena. 
 
 
KONTSULTARAKO DOKUMENTAZIOA 
 
Tasaciones mercantiles, hipotecarias, catastrales y de mercado. Tasaciones periciales 
contradictorias. Peritaciones judiciales. Silvan Martínez, Luís José. Munilla-Lería. 1997. 
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Valoraciones inmobiliarias, tasaciones y peritaciones para Ingeniero de la Edificación con 
ejemplos resueltos. Curso de adaptación al grado de ingeniería de edificación. Sánchez Ramos 
de Castro, Francisco M. Munilla-Lería. 2010. 
 
 
TRESNA PROFESIONALAK 
 
Balorazioak eta tasazioak egiteko hainbat programa informatiko daude merkatuan. 
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OBRAKO BALIABIDE LAGUNGARRIEN ZIURTAGIRIA 

 
 
DEFINIZIOA 
 
Dokumentu horretan obrako baliabide lagungarrien instalazioak dituen ezaugarriak azaltzen dira 
eta/edo zuzen jarrita dagoela ziurtatzen da. 
 
Bereizi egin behar dira obrako baliabide lagungarrien ziurtagiria eta obrako baliabide 
lagungarrien txostena; izan ere, txostena instalazioa jarri aurretik egiten da, eta ziurtagiria, jarri 
eta gero. 
 
Udal batzuek teknikaria obran bertan egoteko eskatzen dute, instalazioaren zuinketa, muntatzea 
eta desmuntatzea gainbegiratu eta segimendua egin dezan, lanean ari diren bitartean. 
 
Lanak bukatu ondoren, obraren benetako iraupena adierazten duen ziurtagiria eskatzen dute 
batzuetan, baita instalazioak bide publikoan okupatu duen azalera ere, gero, dagozkion udal 
tasak likidatzeko. 
 
 
EDUKIA 
 
Dokumentazio idatzia 
 
Ziurtagiriaren edukia administrazioak eskatutakoari egokituko zaio. Hauek izaten dira normalean 
jasotzen diren datuak: 

• Ziurtagiria egin duen teknikariaren identifikazioa. 
• Obra horren sustatzailearen identifikazioa. 
• Txostena eskatu duen bezeroaren identifikazioa (sustatzailea ez den beste norbait 

denean). 
• Enkargu profesionalaren edukia. 
• Obra dagoen tokia eta kokapena. 
• Obraren azalpen orokorra. 
• Jarritako instalazioaren ezaugarriak: (elementuak, tipologia, dimentsioak, altuera 

homologazioak, material-jasogailua, etab). 
• Paramentuetako ainguraketen deskribapenak. 
• Instalazioak eta obrarako behar diren tresnek bide publikoan okupatzen duten azalera. 
• Instalazioaren oinarrian dagoen euskarriaren ezaugarriak. 
• Instalatu beharreko seinaleak eta/edo babesak. 
• Irisgarritasun-araudiaren justifikazioa. 
• Segurtasun eta osasun arloko araudiaren justifikazioa. 

 
 
Dokumentazio grafikoa 
 
• Instalazioaren kokaleku eta kokapen-planoa. 
 
Kokaleku-planoan obra gauzatzen ari den udalerriko ingurunea islatu beharko da; kokapen-
planoan, berriz, instalazioa ezarri den kaleko puntu zehatza jasoko da, baita inguruetako kaleei 
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buruzko zehaztasunak ere. 
 
• Altxaera-planoak, oinplanoak eta ebaketa-planoak. 
 
Mugak zehaztu eta honakoak irudikatu behar dituzte: 

• eraikinaren barruan obraren xede d(ir)en elementua(k). 
• instalazioaren kokapen zehatza. 
• instalazioak oinplanoan duen okupazioa. 
• mugatu diren segurtasun-eremuak. 
• irisgarritasun-araudiaren justifikazioa. 
• Jarri diren babes kolektiboak (biserak, sareak, pasabideak, etab…). 
• instalazio publikoek jasan ditzaketen eraginak (aireko lineak, kutxatilen tapak,...), hiri-

altzariak, lorategiak, bideak, etab. 
 
• Jarritako instalazioaren eta ingurunearen argazkiak. 
 
 
APLIKATU DAITEZKEEN ARAUAK 
 
1627/1997 Errege Dekretua, eraikuntza lanetan aplikatu behar diren gutxieneko segurtasun eta 
osasun xedapenak ezartzen dituena. 
 
1215/1997 Errege Dekretua aldatzen duen 2177/2004 Errege Dekretua; horren bidez ezartzen 
dira, aldi jakin batean altueran gauzatzen diren lanetarako langileek erabili ohi dituzten 
segurtasun eta osasunerako gutxieneko xedapenak. 
 
VIV/561/2010 Agindua, urbanizatutako eremu publikoetara sartu eta horiek erabiltzeko 
irisgarritasun eta diskriminaziorik gabeko baldintza orokorren dokumentu teknikoa garatzen 
duena. 
 
68/2000 Dekretua, hiri-inguruneen, eremu publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazio 
sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena. 
 
Udal ordenantzak. 
 
 
KONTSULTARAKO DOKUMENTAZIOA 
 
Argitalpenak 
 
Guía Técnica para la evaluación y prevención de riesgos relativos a la utilización de equipos de 
trabajo. Laneko Segurtasun eta Higienerako Institutu Nazionala. 2011ko azaroa. www.insht.es 
 
Guía práctica de andamios tubulares apoyados. Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako 
Euskal Erakundea.  www.osalan.euskadi.net 
 
Guía para el correcto montaje y desmontaje de andamios. Asociación de empresas montadoras 
de andamios. 2006. www.asociacionaema.com 
 
UNE-EN 12810 − Andamios de fachada de componentes prefabricados. 
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UNE-EN 12811 − Equipamiento para trabajos temporales de obra. 
 
Guía sobre seguridad y salud en trabajos verticales. Asociación Nacional de Empresas de 
Trabajos Verticales. 
 
Montaje, dirección e inspección de andamios apoyados. 1. zatia eta 2. zatia. Fundación Laboral 
de la Construcción. 2008. 
 
Guía para la verificación de maquinaria: adquisición, utilización y mantenimiento. Fundación 
Laboral de la Construcción. 2008. 
 
Web orriak 
 
Laneko Segurtasun eta Higienerako Institutu Nazionala. www.insht.es 
 
Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea. www.osalan.euskadi.net 
 
Asociación de empresas montadoras de andamios. www.asociacionaema.com  
 
Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales. www.anetva.org 
 
Asociación Nacional Alquiladores de Plataformas Aéreas de Trabajo. www.anapat.es 
 
Prebentziorako Ohar Teknikoak 
 
NTP 669. Aurrefabrikatutako lanerako aldamioak (I): Eraikitzeko arauak. 
 
NTP 670. Aurrefabrikatutako lanerako aldamioak (I): Muntaketa eta erabilera. 
 
NTP 255. Jasogailuak. Egiturazko ezaugarriak. (indargabetuta dauden lege-erreferentziak 
baditu ere, bertan jasotzen diren irizpide teknikoak baliagarriak dira). 
 
NTP 682. Lan bertikaletarako segurtasuna (I): ekipoak. 
 
NTP 683. Lan bertikaletarako segurtasuna (II): instalazio-teknikak. 
 
NTP 684. Lan bertikaletarako segurtasuna (III): jarduteko teknikak. 
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NEURRI ZUZENTZAILEAK BETETZEARI DAGOKION ZIURTAGIRIA / 

JARDUERA EGOKITZAPENAREN ZIURTAGIRIA 
 
 
DEFINIZIOA 
 
Lizentzia behar duten sailkatutako jardueren kasuan, teknikari eskumendunak sinatutako 
dokumentuak egiaztatzen du jarduera bat aurkeztu den jarduera Proiektuari egokitzen zaiola eta 
emandako jarduera lizentzian ezarritako neurri zuzentzaileak bete direla.  
 
Aldez aurreko jakinarazpena behar duten sailkatutako jardueren kasuan, teknikari 
eskumendunak sinatutako dokumentuak egiaztatzen du jarduera hori aurkeztutako 
dokumentazio teknikoari egokitzen zaiola eta ingurumen-baldintza guztiak betetzen dituela.  
 
Dokumentu ezberdinak badira ere, sarritan ziurtagiri hori eta Obra Bukaerako Ziurtagiria 
dokumentu bakarrean bateratzen dira, eta Obra Bukaerako Ziurtagiriaren ohiko edukiari 
jarduerari dagozkion puntu batzuk gehitzen zaizkio. 
 
Lizentzia behar duten sailkatutako jardueren kasuan, ziurtagirian erantsi behar dira jarduera 
Proiektua prestatu denetik egin diren aldaketa txikiak, eta, horrekin batera, jarduera-lizentzian 
ezarritako neurri zuzentzaile guztien justifikazioa.  
 
Ziurtagiri horri beste edozein dokumentazio erantsi ahal zaio; esaterako, ezarritako neurri 
zuzentzaileak benetan bete direla egiaztatzen duena edo jarduera horri aplikatzen zaizkion 
ingurumen-baldintzak (argazkiak, instalatzaileen buletinak, sektoreko baimenak, etab.). 
 
 
APLIKATU DAITEZKEEN ARAUAK 
 
Estatuko araudia 
 
2414/1961 Dekretua, Egintza Nekagarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei buruzko 
Araudia onartzen duena. 
 
34/2007 Legea, airearen kalitatea eta atmosfera babesten duena. 
 
17/2009 Legea, zerbitzuen eskuragarritasun eta erabilera askatasunari buruzkoa. 
 

12/2012 Legea, merkataritza eta zenbait zerbitzu liberalizatzekoa 
 
 
Autonomia Erkidegoko Araudia 
 
171/1985 Dekretua, etxebizitzetarako hiri-lurretan jartzekoak diren Egintza Nekagarri, 
Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuekin erabili beharreko Arau Teknikoak onartzen dituena. 
 
Euskal Herriko Ingurumena Zaintzeari buruzko 3/1998 Lege Orokorra. 
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165/1999 Dekretua, Ingurumena Zaintzeari buruzko Euskal Herriko 3/1998 Lege Orokorrean 
aurreikusten diren jarduera lizentzia lortzetik salbuetsitako jarduera zerrenda ezartzen duena 
(lege hori indargabetuta dago eta bakarrik balio du jarduerak tramitatzeko aurkeztu beharreko 
dokumentazio teknikoak izan behar duen gutxienezko edukiaren ondoreetarako, IV. eranskinean 
jasota dagoenez). 
 
7/2012 Legea, EAEko zenbait lege aldatu eta 2006/123/EE Zerbitzuei buruzko Zuzentarauari 
egokitzekoa (Ingurumena Zaintzeari buruzko Euskal Herriko 3/1998 Lege Orokorra aldatzen du). 
 
Udal ordenantzak  
 
 
KONTSULTARAKO DOKUMENTAZIOA 
 
Argitalpenak 
 
Udalsarea 21 Sailkatutako Jardueren Araudia 1. zatia. IHOBE. 2008ko urtarrila. 
 
Udalsarea 21 Sailkatutako Jardueren Araudia 2. zatia. IHOBE. 2008ko urtarrila. 
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JARDUERA PROFESIONALARI LOTUTAKO BETEBEHAR FORMALAK 
 
Ondoren, Arkitekto Teknikoek beren jarduera profesionalean dituzten betebehar formal nagusien 
laburpena ageri da. 
 
 
LANBIDEAN JARDUTEKO MODUAK 
 
Lanbide honetan jarduteak esan nahi du araututako funtzioak (Arkitekto Teknikoen atribuzio 
profesionalak erregulatzen dituzten arauetan jasotzen direnak) edo arautu gabekoak garatzen 
direla (lanbideari berari dagozkion ezagutzak edo gaitasunak). 
 
Funtzio horiek guztiak modu liberal edo autonomoan garatu daitezke (bezeroekin sinatzen 
diren zerbitzu-kontratuen bidez) edota soldatapean edo inoren kontura (enpresa batekin 
sinatutako lan-kontratuaren bidez). 
 
 
LANBIDEAN JARDUTEKO BALDINTZA NAGUSIAK 
 
Lanbidean jarduteko moduaren arabera, lege-baldintzak ere aldatu egiten dira. Ondoko 
koadroan ageri da baldintza horien laburpena; lehenik, jarduteko modu bakoitzaren baldintza 
espezifikoak azaltzen dira, eta, ondoren, bietarako baldintza komunak: 
 

 MODU LIBERALEAN JARDUTEKO  
(NORBERAREN KONTURA) 

SOLDATAPEAN JARDUTEKO  
(INOREN KONTURA) 

EZ
A

U
G

A
R

R
I 

ES
PE

ZI
FI

K
O

A
K

 

OGASUNEAN alta emanda egotea 
(JEZ / BEZ) 

 
LAN KONTRATUAREKIN, 
enpresariak langilearen kontura 
tramitatzen du: 
 
- ZERGEN ordainketa (PFEZ) 
- GIZARTE SEGURANTZAKO 
erregimenean alta eta kotizazioak 
 
 
 

GIZARTE 
AURREIKUSPENEKO 
SISTEMA batean alta 
emanda egotea. 
Aukeratu hauen artean: 
 

PREMAAT 

LAAB 

ZERBITZU PRESTAZIORAKO 
KONTRATUA sinatzea enkargu 
profesional bakoitzerako 

EZ
A

U
G

A
R

R
I 

B
A

TE
R

A
TU

A
K

 ELKARGOAN alta emanda egotea 

ERANTZUKIZUN ZIBIL PROFESIONALEKO ASEGURU poliza edukitzea 

Lana edo enkargu profesionala ELKARGOAN ERREGISTRATUTA edo IKUS-
ONETSITA egotea, legez eskatzen den kasuetan 

 
 
MODU LIBERALEAN JARDUTEKO BALDINTZA ESPEZIFIKOEN XEHETASUNAK 
 
Lanbidean modu liberalean jarduteko, baldintza jakin batzuk bete behar dira, bai jardueraren 
hasieran, bai jarduera garatzen den bitartean, eta, bereziki, zerbitzuak kontratatzen direnean. 
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Ondoko koadroetan ageri da baldintza nagusien laburpena: 
 
 
Zerga eta gizarte-aurreikuspeneko betebeharrekin lotuta daudenak 
 

 JARDUERA 
HASTEN DENEAN 

JARDUERA GAUZATZEN ARI DENEAN 

ZE
R

G
A

 
A

R
LO

K
O

A
K

  
Alta ERROLDETAN 
(JARDUERA 
EKONOMIKOAK) 
 

 
HIURU HILEAN BEHIN BEZ ordaintzea 
 
 
HIRU HILEAN BEHIN PFEZ ordaintzea (baldintza 
jakin batzuk betetzen direnean bakarrik) 
 

G
IZ

A
R

TE
-

A
U

R
R

EI
K

U
S

PE
N

EK
O

A
K

 

Alta ematea 
 
PREMAATen 
edo 
LAABen 

 
 
Aukeratu den sisteman HILEKO KUOTAK ordaintzea 

 
 
Zerbitzu profesionalak kontratatzearekin lotuta daudenak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enkargu 
bakoitzerako 
ZERBITZU 
PROFESIONALE
KO KONTRATU 
BAT sinatzea 

 
 
 
Kontratuaren edukia 
LIBREA da, baina 
komeni da puntu 
hauek argi eta garbi 
geratzea: 

SUBJEKTUAK. Kontratua sinatzen duten 
alderdiak eta horien datuak (izena, helbidea, 
IFK, ordezkaria...) 
XEDEA. Kontratatzen den lanaren edo lanen 
definizio zehatza 
PREZIOA. Lanagatik jaso beharreko 
ordainsaria, eta hala badagokio, jasanarazi 
behar diren gastuak 
BALDINTZAK. Lanaren gorabehera guztiei 
buruzko klausulak (dokumentazioa ematea, 
epeak, gerta daitezkeen ez-betetzeak...) 

ORDAINSARI PROFESIONALEN zenbatekoa LIBREA da eta 
bezeroarekin adostu beharko da 
 
 
Kontratatzeko 
unean ere kontuan 
hartu beharrekoak 
dira 

Lan batzuek ELKARGOAREN NAHITAEZKO 
IKUS-ONESPENA behar dute 
ENKARGU-OHARRA ETA AURREKONTUA 
da bezeroak eta elkargokideak sinatu behar 
duten dokumentua, ikus-onespena eskatzeko.  
Esku-hartze profesionalak erregistratzeko, 
ELKARGOAREN ERREGISTRO ETA 
KUDEAKETA inprimakia erabili behar da; 
dokumentu hori elkargokideak bakarrik 
sinatuko du 
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IRUZKINAK ETA IRADOKIZUNAK 
 
 
Gida honetan azaldutakoa hobetzeko edozein iruzkin, iradokizun edo zalantza onartzen da. 
Horretarako, Elkargoaren helbide elektroniko honetara bidali, info@coaatbi.org, gerora egin 
daitezkeen eguneratzeetan eta berrargitalpenetan txertatzeko. 
 
 


