H5 Urbanizazioko proiektuak izapidetzea

Saila

Hirigintza

Zer da / Zertarako
da

Urbanizazioko proiektuak urbanizazio-obren xehetasun teknikoak zehazten
dituzten obra-proiektuak dira. Ez daude lizentziaren mendean, baina izapide
berezi batzuk egin behar dira.

Nork eska dezake?

Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.

Aurkeztu beharreko
agiriak

1. Eskabide-idazkia, eskari orokorraren bidez.
2. Interesdunaren NANa.
3. Urbanizazioko proiektua. Proiektuak alderdi hauek eduki behar ditu: obren
ezaugarriak azaltzen dituen deskripziozko memoria, proiektuaren planoak eta
xehetasunezko planoa, neurketak, aurrekontua, obra eta zerbitzuen baldintzen
agiria, eta, horrez gain, segurtasuneko eta kalitateko azterketak, programak
eta planak. 2 Ale paperean eta beste bat CDan.

Non eskatzen da?

Udaletxeko sarrera erregistro orokorrean (San Bartolome 2, astelehenetik
ostiralera, 09:00etik 14:00era).
OHARRA: Aurrez aurre teknikariarekin bildu nahi ez gero ordutegia
astelehenetik ostiralera, 09:00etik 14:30era. Hitz ordua duen herritarrari
emango zaio lehentasuna.
Hitz ordua eskatzeko
telefono bidez: 943 697320 hirigintza@ibarra.eus

Zenbat kostatzen
da?

Ordenantza fiskaletan araututakoaren arabera. 2016 urtean 2.242,68 €
Egin beharreko argitalpen ofizialak eskatzailearen kontura izango dira.

Prozeduraren epea

-Legezko gehieneko epea: hiru hilabete hasierako onespena emateko + hogei
egun argitaratzeko + bi hilabete behin betiko onespena emateko (hasierako
onespena eman eta jendaurrean ikusgai jartzeko izapidea amaitzen denetik
aurrera).
- Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: ezestea hasierako onespenaren
izapidean / baiestea behin betiko onespenaren izapidean.

Araudi aplikagarria

- Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006
Legearen 194-196. artikuluak (EHAA, 138. zk., 2006/07/20).
- Indarrean dagoen udal plangintza.

Eskaera jaso
ondoren jarraitu
beharreko
prozedura

1. Eskabide-orria eta agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea eta
erregistratzea.
2. Eskatzaileari kopia zigilatu bat ematea, ziurtagiri gisa.
3. Hirigintza Sailari bidaltzea.

Geroagoko
izapideen laburpena

1. Txosten teknikoa egitea. Proiektua aztertu eta analizatzea, eta hirigintzako
araudiari ondo egokitzen zaion egiaztatzea.

3. Tokiko Gobernu Batzarrak hasierako onespena ematea.
4. Jendaurrean ikusgai jartzea.
5. Tokiko Gobernu Batzarrak behin betiko onespena ematea.
6. Kontu-hartzailetza Sailari bidaltzea.
7. Interesdunari jakinaraztea.
Agiri lagungarriak

HIRIGINTZAKO ESKAERA ORRIA

Nork onartu behar
du?

Tokiko Gobernu Batzarra

