
                           

JARDUERA LIZENTZIA BEHAR DUEN SAILKATUTAKO JARDUERA
HASIERAREN 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 du)        Posta arruntez 

         Eskatzailearen helbidera 
         Ordezkariaren helbidera 

  JARDUERAREN DATUAK 
Espediente  zk. Jarduera-mota 

Lekua
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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, Euskal
Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege orokorra).
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.- Adierazten dut aurretiazko komunikazioa egiten dela lokala egokitu edo berritzeko lanak egin eta gero, emandako lizentziaren
edota egindako komunikazioaren arabera.

                                                                                                Tokia eta eguna 

  

Eskatzailearen sinadura Ordezkariaren sinadura 

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

  AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 
-  Jakinarazpena horretarako eskumena duen teknikariak emandako egiaztagiriarekin  etorriko da,  eta egiaztagiri  horretan
kreditatuko du jarduera eta/edo instalazioak bat datozela eraikitze-proiektuarekin eta aurkeztutako dokumentazioarekin, eta
bete direla ezarritako  neurri zuzentzaileak.
- Jarduera-lizentzian eskatutako egiaztagiri eta gainerako baldintza guztiak.

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.

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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