JARDUERAREN AURRETIAZKO JAKINARAZPENA

ESKATZAILEA
Izen-abizenak edo pertsona juridikoaren izena

NA-IFK

Helbidea

Sexua

Tel.

Udalerria

Posta Kodea

Probintzia

E-posta

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

NA-IFK

Helbidea

Sexua

Tel.

Udalerria

Posta Kodea

Probintzia

E-posta

JAKINARAZPENAK JASOTZEKO DATUAK
Elektronikoki (ziurtagiri digitala behar da)

Posta arruntez

Eskatzailearen helbidera
Ordezkariaren helbidera

LOKALAREN DATUAK
Helbidea

Eraikitako Azalera

OHZ Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ordainagiriaren zk. Finkoa

EZARTZEKO JARDUERA-MOTA
Berria jartzea

Eraberritzea

Egiten den jarduera legeztatzea

Jardueraren deskribapena
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Plaza Nagusia,5
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07:30-15:30

IFZ
P2001900F

www.azpeitia.eus/tramiteak

sarrera@azpeitia.eus
943157200

ZINPEKO AITORPENA
Goian aipatutako jardueraren sustatzaileak, Azpeitiko Udalaren aurrean agertuta, honakoa dio:
1.- Jakinarazten dut, goiburuan aipatutako jarduera irekiko dudala ( ondoko lege-arauan xedatzen denarekin bat eginda:
abenduaren 26ko 12/2012 Legea, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege orokorra aldatzen duena).
2.- Nire erantzukizunpean adierazten dut, goiburuan aipatutako jarduerak betetzen dituela indarrean dauden arauek ezartzen
dituzten betekizunak. Bestalde, hori egiaztatzeko, eskabide honetan aipatutako dokumentu guztiak aurkezten ditut eta hitza
ematen dut jardueraren iraunaldian beteko ditudala lehen aipatutako betekizunak, hala ere Udalak egiaztatu, kontrolatu eta
ikuskatzeko dituen ahalmenak kaltetu gabe.
3.- Aurretiazko komunikazioa egiten dela lokala egokitu edo berritzeko lanak egin eta gero, emandako lizentziaren
edota egindako komunikazioaren arabera.
4.- EZ da lokala egokitu edo berritzeko lanik egin.

Tokia eta eguna

Eskatzailearen sinadura

Ordezkariaren sinadura

Eskatzailearen Naren kopia ekarri behar da

Ordezkariak bere NA aurkeztu beharko du

OHARRA
Komunikazioa eginda dagoela, komunikazioa aurkeztu den egunetik bertatik has daiteke gauzatzen jarduera.
Jarduera hastea jardueraren titularren eta ziurtagiria eman duten teknikarien ardurapean egingo da, erabat; halere, jarduerak hasi
ahal izateko, beharrezkoa izango da sektorean aplikatzekoa den araudiaren arabera baimena edukitzeko beharrezko diren titulu
administratiboak aurretik eskuratzea edo egin beharreko kontrolak aurretik eginda edukitzea.
Aurreko atalean xedatutakoaz eta Udalaren ikuskaritza eta kontrol erregimenez gain, udal zerbitzu teknikoek dokumentu teknikoak
aztertu ondoren, Udalak jardueran behar bezala jarduteko bestelako neurri osagarriak ere betearaz ditzake.

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA
- Ziurtagiria, eskudun teknikariak emana, jarduera edota instalazioak aurkeztutako dokumentazio teknikoarekin bat datozela eta
indarrean dagoen araudiaren eskakizun guztiak bermatzen dituela diona.
- Ez balitz obrak egin beharrik izango, ezinbestekoa izango da jarduera proiektua eta zehaztuko den gainerako dokumentazioa
aurkeztea.
- Ziurtagiria aurkezten duen teknikariaren gaitasun teknikoa edo gaikuntza profesionala egiaztatu beharko da, ziurtagiri horri ez
badio dagokion elkargo profesionalak oniritzik eman.
- Jarduera Ekonomikoetako Zergaren alta (Gipuzkoako Foru Ogasuna).
- Dagokion zerga eta tasa ordainduta daudela ziurtatzen duen dokumentua.
- Izapide honekin lotura duen beste edozein dokumentazio.
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DATU PERTSONALEN BABESA

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

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.

Se informa que sus datos personales serán incluidos en un tratamiento de datos cuyo
responsable es el Ayuntamiento de Azpeitia (Plaza Nagusia 5, Azpeitia) y ante la cual
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición,
enviando un escrito dirigido a la misma.

Zure datuak tratatu egingo dira, udal zerbitzua emateko zuk egin duzun eskaria Sus datos personales serán tratados con la finalidad de gestión y resolución de su
kudeatzeko eta erabakitzeko.
solicitud de servicio municipal.
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.

Los datos relativos a las personas solicitantes podrían ser comunicados a la
administración tributaria, a órganos de fiscalización, para el control contable y a
entidades bancarias para gestionar los abonos. Igualmente, se comunicarán a otros
terceros en supuestos contemplados en normas de rango de ley.

Datuak gorde egingo dira zerbitzuen eskariaren eta egin daitezkeen gora-jotzeen Los datos serán conservados durante la tramitación del procedimiento de la resolución de
la solicitud de servicios y de las reclamaciones que se puedan formular.
ebazpen-prozedura izapidetzen den bitartean.
Zure datu pertsonalen tratamenduari eta zure eskubideen erabilerari dagokienez, Por lo que respecta a las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales y al
harremanetan jar zaitezke helbide honetan: olatz@azpeitia.eus
ejercicio
de sus derechos puede ponerse en contacto en esta dirección:
olatz@azpeitia.eus
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