
ETXEBIZITZETAN OBRA XEHEA EGITEKO AURRETIAZKO JAKINARAZPENA

   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 

OBRARI BURUZKO DATUAK 
Obraren lekua 

Obraren aurrekontua ≤ 15,000

 EGINGO DIREN OBRAK (Obrek ez dute eraginik izango barruko antolaketan, ezta egituran edo fatxadako itxuran ere) 

Etxebizitza barruko eraberritze-obrak  (zoru, sabai edo paramentuen akaberak konpontzeko edo berritzeko, instalazioak 
konpontzea edo eraberritzea eta elementu sanitarioak aldatzea)

Kanpoko ate eta leihoak aldatzea (eraikinaren gainerako zatian nagusi den tipologia, tamaina, ataltzea eta kolorea 
errespetatuz)

Lanen deskribapen laburra 
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AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTUAK 

 Aurrekontua

 Zergaren ordainketa agiria 

BIDE PUBLIKOA OKUPATZEA

Bide publikoa erabili behar bada, aparteko baimena eskatu behar da. (Bide publikoa okupatzearen baimena)

 Eskatzaileak, bere ardurapean, aitortu du jarduketak zehaztutako baldintzetan gauzatuko direla eta emandako datu guztiak 

 benetakoak  direla.

BALDINTZA OROKORRAK

1) Legearen edo planeamendu urbanistikoaren kontrako baimenak ez dira inoiz emantzat hartuko, Administrazioak eskaeraren
ebazpenik ematen ez badu ere. Ez dute eraginik izango agiri okerrekin, osatu gabeekin edo desegokiekin jakinarazitako jarduerek.
2) Gainerako jarduketak ohiko eskabide prozeduraren nahiz lizentzien ebazpenaren mende daude.
3) Titularrak aplikagarriak diren arauetan ezarritako betebehar fiskalak nahiz administratiboak zein erantzukizun zibilari  edo
penalari buruzkoak bete beharko ditu.

JAKINARAZITAKO JARDUKETAREN ONDORIOAK

1) “Obra txikiaren jakinarazpena” izeneko dokumentua lortzea jabetza-eskubidea salbu eta hirugarrenen kalterik gabe ulertuko da.
2) Aldez aurretiko jakinarazpen honek baimena ematen du bere xede dena egiteko, Udaleko Erregistro Orokorrean aurkezten den
egunetik.
3) Obrak egikaritzean egin nahi litzatekeen aldaketa oro Udalari jakinarazi beharko zaio aldez aurretik, eta dagokion administrazio-
prozedurapean jarriko da.
4) Eskakizunen bat ez betetzearen edo haren zehaztasunik ezaren ondoriozko gabeziak ikusten badira, udal-administrazioak gabezia
horiek zuzentzeko eskatu ahal izango du eta obrak hasteko epea eten egingo da.
5) Interesdunak udal zerbitzuen esku izango du eginbidetutako jakinarazpena duen inprimakia, eta zerbitzu horietako udal langileei
obran edo jardueran sartzeko baimena emango die, ikuskatzeko eta egiaztatzeko.
6) Lanak egiteko orduan eraikuntza-arloko jardunbide onak aholkatutako neurriak, eta Eraikuntza Obratako Segurtasunari eta
Osasunari buruzko legerian eta indarreko gainerako araudian aurreikusitakoak hartuko dira.
7) “Obra txikiaren jakinarazpena” dokumentuan hasierako eta amaierako eperik jartzen ez denean, hasierako epea 30 egunekoa
dela eta amaierako epea 6 hilabetekoa dela ulertuko da.

 Tokia eta eguna 

Eskatzailearen sinadura Ordezkariaren sinadura 

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

DATU PERTSONALEN BABESA

Jakinarazten  dizugu zure datu pertsonalak Azpeitiko  Udalaren (Plaza Nagusia  5,  Azpeitia)  ardurapeko datu tratamendu batean sartuko direla.  Datuak eskuratzeko,
zuzentzeko, kentzeko, aurkaratzeko eta tratamendua mugatzeko eskubideak gauzatu ahal izango dituzu, helbide horretara idatzi bat bidaliz.

Zure datuak tratatu egingo dira, udal zerbitzua emateko zuk egin duzun eskaria kudeatzeko eta erabakitzeko. 

Eskatzaileen datuak jakinarazi ahal izango zaizkie zerga administrazioari eta fiskalizazio organoei kontabilitate kontrola egiteko, eta banketxeei, ordainketak kudeatzeko.
Era berean, beste hirugarren batzuei jakinaraziko zaizkie, lege mailako araudian jasotzen diren kasuetan. 

Datuak gorde egingo dira zerbitzuen eskariaren eta egin daitezkeen gora-jotzeen ebazpen prozedura izapidetzen den bitartean.

Zure datu pertsonalen tratamenduari eta zure eskubideen erabilerari dagokienez, harremanetan jar zaitezke helbide honetan: olatz@azpeitia.eus
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