
                           

MERKATARITZA EDO ZERBITZU LOKALETAN OBRA XEHEA EGITEKO
LIZENTZIA

       

ESKATZAILEA
Izen-abizenak edo pertsona juridikoaren izena NA-IFK Sexua 

Helbidea Tel.

Udalerria Posta Kodea Probintzia 

E-posta 

ORDEZKARIA (norbere izenean arituz gero EZ BETE)
Izen-abizenak edo pertsona juridikoaren izena NA-IFK Sexua 

Helbidea Tel.

Udalerria Posta Kodea Probintzia

E-posta 

JAKINARAZPENAK JASOTZEKO DATUAK 
 Elektronikoki (ziurtagiri digitala behar da)        Posta arruntez 

         Eskatzailearen helbidera 
         Ordezkariaren helbidera 

                  MERKATARITZA EDO ZERBITZU LOKALAREN DATUAK 
Helbidea Eraikitako Azalera 

Lokalak ba al du, indarrean, Jarduera sailkatuaren lizentziarik edota aurretiazko 
komunikaziorik?

                 Bai                                       Ez                                             Ezezaguna 

Espediente zk. 

OHZ Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ordainagiriaren zk. Finkoa

EZARTZEKO JARDUERA-MOTA 

Jarduera sailkatuaren aurretiazko komunikazioa Egiten den jarduera legeztatzea

Jardueraren deskribapena 
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1. MERKATARITZA EDO ZERBITZU LOKALEAN EGIN BEHARREKO OBREN  DATUAK             
Deskribapena 

Aurrekontua 

Kokalekua 

 AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

- Berariazko dokumentazio teknikoa:
 Planoak, 1/50 eskalan, barruko banaketa obretan. Banaketa berriak indarrean dauden ebakuazio eta irisgarritasun baldintzak bete 

beharko ditu.
 Fatxada berriztatze-lanetarako, eta toldoak eta idazkunak ipintzeko, fatxadaren egungo egoera azaltzen duen kolorezko argazkia 

aurkeztu beharko da, eta beste bat egingo den berriztatzen lanaren simulazio edo muntaia agertuko duena, edo, hala badagokio, 
fatxadaren krokisa instalazio berriarekin.

 Obraren aurrekontu zehaztua.

2. BIDE PUBLIKOA OKUPATZEA     

Bide publikoa erabili behar bada, adierazi baimentzeko eskatzen den instalazioaren datuak

          Kale baten itxiera                                                                      Material bilketa                                                                        Besteak/

          Edukiontzia                                                                                Zama igogailua

Epeak Noiztik Noiz arte Egun Kopurua

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

 Hartuko den gunearen krokisa
 Erabili beharreko gailuak (Aldamioak, karga-jasogailuak…), indarrean dagoen araudira egokituta daudela bermatu beharko da eta ala 

badagokio,  industrian aurkeztutako dokumentazioaren kopia ere aurkeztu beharko da
 Bide publikoaren esparrua sotoen gainekoa bada, jabeen baimena lortu beharko da

Tokia eta eguna 

                                                                                   

                              

 

Eskatzailearen sinadura Ordezkariaren sinadura

Eskatzailearen  NAren kopia ekarri behar da Ordezkariak bere NA aurkeztu beharko du
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DATU PERTSONALEN BABESA

Tratamenduaren arduraduna: Azpeitiko Udala. Plaza Nagusia 5, Azpeitia (Gipuzkoa) 20730. Datuen babesaren ordezkaria: dbd@azpeitia.eus 
Helburua: Udalak bere eskumenen esparruan emandako lizentzia, baimen, erantzukizunpeko adierazpen eta baimen guztien kudeaketa eta kontrola, hirigintzakoak
eta bide publikoaren okupaziokoak barne.
Legitimazioa: abenduaren  5eko  3/2018,  Datu  Pertsonalen  Babeserako  eta  Eskubide  Digitalen  Bermerako  Lege  Organikoko  8.1  eta  2  artikuluak:  Lege-
betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoen jardunagatik datuak tratatzea.
Komunikazioen jasotzaileak: Datuak zerga-administrazio eskudunei eta arlo horretan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie.
Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubideak baliatzeko eskubidea du, informazio gehigarrian azaltzen den
bezala. Baita Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazioa aurkeztea ere.
Informazio  gehigarria: datuen  babesari  buruzko  informazio  gehigarri  eta  xehatua  kontsulta  dezakezu  gure  webguneko  datuen  babesari  buruzko  atalean:
https://azpeitia.eus/zerbitzuak-eta-tramiteak/datuen-babesa
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