
事業者等の皆さんへ

① ユニットハウス等は建築物として取り扱われます

これまで、物理的に土地に結合していないユニットハウス等が建築物かどうかについて検討し

てきましたが、最近の裁判事例や国の建築基準法の解釈などから、建築物として取り扱われます。

② 市街化調整区域では、ユニットハウス等の設置が法に基づき制限されま す

市街化調整区域内では、都市計画法に基づき市街化を抑制すべき区域として、開発行為(※1)や

建築行為(※2)が禁止されています。

※ただし、ユニットハウス等の設置が例外的に許可される場合があります。

資材置場や車輌置場などの既存の土地利用を適正に行うため最低限必要な管理施設は、

許可を受けて建築することができる場合があります。

③ 現地状況調査にご協力をお願いします

市街化調整区域における都市計画法等の適正運用の観点からユニットハウス等の現状などの調

査のため、県の職員が伺いますので、ご理解とご協力をお願いします。

Informe: sobre o enquadramento legal

das casas-contêiner e similares

※1 開発行為とは・・・建築物の建築等を目的とした造成行為等を言います。

※2 建築行為とは・・・建築物を新築、増築、改築、移転又は用途変更することを言います。

○富山県土木部建築住宅課 富山市新総曲輪１－７

電話：０７６－４４４－３３５９

○富山県高岡土木センター建築課 高岡市赤祖父２１１（高岡総合庁舎内）

電話：０７６６－２６－８４２６

問い合わせ先

O governo vinha discutindo se as casas-contêiner e similares, que não são fixadas ao solo,

deveriam ou não ser tratadas pela lei como “edificações”. Com base na jurisprudência e na

interpretação da Lei de Critérios para Edificações (Kenchiku Kijun Hô), concluiu-se que

as casas-contêiner e similares devem, sim, ser consideradas como “edificações”.

Nas Áreas de Urbanização Controlada (Shigaika Chôsei Kuiki), com base na Lei de

Planejamento Urbano (Toshi Keikaku Hô), são proibidas atividades de benfeitoria1 e de

construção2. Entretanto, há casos excepcionais em que se permite a instalação de

casas-contêiner e similares:

A instalação de casas-contêiner pode ser permitida para servir como unidade

administrativa, no nível mínimo necessário para a utilização adequada do terreno

existente como depósito de materiais, estacionamento de veículos etc..

1 benfeitoria = atividade com vista à construção futura de edificação. Ex.: terraplenagem.

2 construção: inclui ampliação, reforma, traslado ou alteração de uso de edificação.

Para assegurar a correta aplicação da Lei de Planejamento Urbano às Áreas de

Urbanização Controlada, funcionários do governo da província pesquisarão as condições

atuais das instalações de casas-contêiner. Contamos com sua colaboração.

Contato:

- Governo da Província de Toyama, Departamento de Obras Civis, Divisão de Construção e

Moradia - Toyama-shi, Shinsôgawa, 1-7. Telefone: 076-444-3359

- Centro de Obras Civis do Governo em Takaoka, Divisão de Construção - Takaoka-shi,

Akasofu, 211 (no edifício Takaoka Sôgô Chôsha). Telefone: 0766-26-8426

―１― ―２―



※ユニットハウス等は、物理的に土地に結合していなくとも、電線・電話線・給水管

等の引き込みの有無にかかわらず、事務機器の設置、物品の収納等の状況により事

務所、倉庫等の用途に継続的に使用されていると判断されるものについては、建築

物に該当します。

建築物に該当するユニットハウス等の例

＜コンテナ＞

＜プレハブ＞

＜ユニットハウス＞

Contêiner

“Unit-house”

edificação

pré-fabricada

Exemplos de casas-contêiner e similares

tratados pela lei como “edificações”

As casas-contêiner e similares, mesmo que não estejam fixadas ao solo, e

independentemente da existência ou não de ligações a rede elétrica, hidráulica ou de

telefonia, se constatada sua utilização contínua como escritório, depósito, etc., estão

enquadradas na definição de “edificações”.

―３― ―４―


