IRURAKO UDALA
SAILKATUTAKO JARDUERAREN AURRETIAZKO KOMUNIKAZIOA

Espediente zk:

ESKATZAILEA / SOLICITANTE:
IZEN-ABIZENAK edo MERKATU IZENA

NA zk.

JAKINARAZPENETARAKO HELBIDEA
HERRIA

P.-Ku

TELEFONOA

POSTA ELEKTRONIKOA.

ORDEZKARIA (Dokumentuak aurkezten duena eskaeraren izenduna ez denean bakarrik bete)
IZEN-ABIZENAK edo MERKATU IZENA

NA zk.

JAKINARAZPENETARAKO HELBIDEA
HERRIA

P.-Ku

TELEFONOA

POSTA ELEKTRONIKOA.

LOKALAREN DATUAK:
KALEA

ZK.

OINA

LOKALA

AZALERA

OHZ Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ordaingiriaren zk. Finkoa

JARDUERAREN DATUAK
Egingo den jarduera-mota :

“X” batez markatu eskabidearen gaia:

Berria jartzea

□

Eraberritzea

□

Egiten den jarduera legeztatzea

□

Goian aipatutako jardueraren sustatzaileak Irurako Udalaren aurrean agertu eta honakoa dio:
1.- Aditzera ematen dut goiburuan aipatutako jarduera egiten hasiko dela.
2.- Aditzera ematen dut, nire erantzukizunaren pean, jarduerak betetzen dituela hartan aritzeko eskubidea edo ahalmena aitor dakion
indarrean dauden arauek ezartzen dituzten betekizunak. Bestalde, hori egiaztatzeko eskabide honetan aipatutako dokumentu guztiak
aurkezten ditut eta hitz ematen dut aitortutako eskubide edo ahalmenak indarrean dirauen bitartean beteko ditudala lehen aipatutako
betekizunak, hala ere galarazi gabe Udalak egiaztatu, kontrolatu eta ikuskatzeko dituen ahalmenak.

Eskatzaile edo ordezkariaren sinadura

Iruran,______ (e)ko ____________ (a)ren _____ (a)

SAN MIGEL PLAZA, 1 - TEL. 943 691 333 – FAX 943 693 341–E-mail: irura@irura.net 20271 IRURA -GIPUZKOA

JARRI "X" DAGOKION LAUKITXOAN / SEÑALE CON UNA “X” LA/S QUE CORRESPONDA/N
JARDUERA
SAILKATUAREN
MERKATARITZA JARDUERAK 300 M2KO BAINO
AURREKOMUNIKAZIOA
BEHAR
DUEN 2
UTXIAGOKO
AZALERA
DUEN
JARDUERAK (INGURUGIROAREN BABESARI
ESTABLEZIMENDUAN (ABENDUAREN 26KO
BURUZKO
OTSAILAREN
27KO
3/1998
12/2012 LEGEKO ERANSKINEKO ZERRENDA)
LEGEKO II B ERANSKINEKO ZERRENDA)

1

□

□

3

□

IKUSKIZUN
PUBLIKO
ETA
JOLAS
JARDUEREN LOKALAK (AZAROAREN 10EKO
4/1995 LEGEA 9 BIS ATALA)

□

OBRA EGITEKO LIZENTZIA-ESKAERA

5

4

□

LIZENTZIA
BEHAR
DUTEN
JARDUERA
SAILKATUAK HASTEKO EDO IREKITZEKO
(INGURUGIROAREN
BABESARI
BURUZKO
OTSAILAREN 27KO 3/1998 LEGEKO II A
ERANSKINEKO ZERRENDA)

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK KASU GUZTIETAN
Titularraren N.A.Nren fotocopia.
Hala izanez gero, ordezkaritza egiaztatzen duen agiria; persona juridikoak (ad.sozietateak) edo ondasunen erkidegoak
direnean, ahalordea edo eskritura.
1., 2., 3. epigrafeetako jarduerak.
Memoria: Jarduera deskribatu behar du eta jarduera horrek ingurumenean, pertsonengan edo haien ondasunetan
eragin ditzakeen kalteak gutxitzeko ezarri diren neurriak azaldu.
Pertsona tekniko gaituak emandako ziurtagiria. Berak ziurtatuko du jarduera edota instalazioak bat datozela
aurkeztutako proiektuarekin eta dokumentazio teknikoarekin, eta ondo betetzen dituztela ingurumenarekiko betebehar
guztiak, baita, bete beharrekoak badira, ingurumen-inpaktuaren adierazpenean jasotakoak ere.
4. epigrafeko jarduerak.
Tekniko gaituak emandako ziurtagiria ere aurkeztu behar da, egiaztatzeko jarduerak edota instalazioak bat datozela
aurkeztutako eraikitze-proiektuarekin eta dokumentazio teknikoarekin, eta ezarri zaizkion neurri zuzentzaileak bete
dituela.
5. epigrafeko jarduerak.
Memoria, aurrekontua eta planoak
ERANSKINA
Interesunak du aurkezteko hamabost eguneko epea Aurretiazko Jakinarazpena hau aurkeztu eta gero honako
dokumentazioa ekartzeko:
A)
1.
2.
3.

1., 2., 3. epigrafeetako jarduerak.
Proiektu teknikoa
Boletin eta Ziurtagiri teknikoak
Bestelako baimenak (Osasun Saila, Ingurugirioa)

B) 4. epigrafeko jarduerak
Sailkatutako jarduera lizentzian eskatutako guztia.
Dokumentazioaren ale bat paperean eta bete bat euskarri elektronikoan (CD, USB) aurkeztu beharko dira
JARDUERA EGITEKO BALDINTZAK
1. Aurrekomunikazioa aurkeztu den egun berean jarduera hasi daieteke.
2. Diziplinako neurriak hartuko dira agiri honetan emandako datuak ez badira zehatzak, faltsuak badira edo funtsezko
datuak ez badira eman, obrak egiteko lizentziarik edo jarduteko lizentziarik ez badago, beharrezkoa denean, edo
bertako baldintzak ez badira betetzen, eta jarduera bertan behera uztea ere agindu daiteke.
OHARRA
Komunikazio honen ondorioz ematen diren administraziozerbitzuek lokalak jartzeagatik eta jarduera eta
instalazioengatik emandako zerbitzuen tasa sortuko dute
Datuen babesa: Dokumentu honetan agertzen diren datuak interesdunaren baimenarekin jasoko dira, tratamendu
automatizatua izango dute eta Azkoitiko udalaren fitxategi egokian sartuko dira. Datu horiek udal kudeaketarako baino
ez dira erabiliko, baina beste herri administrazio batzuei laga edo jakinarazi ahal izango zaizke. Datu pertsonalak
babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritako kasuetan, interesdunak nahi badu, datuak
eskuratzeko, zuzentzeko eta ezeztatzeko eskubidea erabilia ahal izango du aipatutako Legean ezarritako moduan.

