
Oraingo titularra:

NAN-IFK

Helbidea Telf:

Udalerria Posta Kodea Probintzia

Ordezkoaren izen-abizenak NAN

Helbidea

Udalerria Posta Kodea Probintzia

Titular berria:
NAN-IFK

Helbidea

Udalerria Posta Kodea Probintzia

Ordezkoaren izen-abizenak NAN

Helbidea

Udalerria Posta Kodea Probintzia

Jardueraren datuak:

Kalea, plaza edo auzoa Zk Solairua Azalera

Erantsi beharreko agiriak

Ordezkapena egiaztatzen duten ahalmen agiri edo  eskriturak.

Jarduera baimenaren edo aurrekomunikazioaren  egiaztagiria.

Eskualdaketa aldebikoa ez bada, eta beraz oraingo  titularrak eta titular berriak ez badute batera parte  hartzen,
dokumentu bidez akreditatu beharko da lokalaren  eskualdaketaren legezkotasuna (jaraunspen onartzea, jabetza
eskritura, kontratua haustea, lokalaren alokairu kontratua...)

SAILKATUTAKO JARDUERAREN TITULARTASUN-ALDAKETAREN
KOMUNIKAZIOA

Telf:

Telf:

Telf:

Jarduera baimenaren edo aurrekomunikazioaren data (aurkeztu agiriaren kopia):

Izen-abizenak edo sozietatearen izena

Izen-abizenak edo sozietatearen izena

Jarduera-mota
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_____ /__ /__



Ohartarazpenak

1. Eskualdaketa honekin titular berriak bere gain hartzen  ditu jarduera lizentziari edo aurrekomunikazioari   lotutako
betebehar eta zama guztiak eta baita indarrean dagoen arautegiaren arabera eska daitezkeen gainerakoak ere.

2. Eskualdaketa honekin ezingo da egin inolako aldaketa  edo handitzerik indarrean dagoen jardueran, beharrezkoa
den lizentziarik ez badago behintzat,  edo dagokion  aurrekomunikazioa tramitatzen ez bada.

3. Lizentzia 171/1985 Dekretua indarrean jarri baino  lehenago lortu bazen (ikus lehen xedapen iragankorra)  titular
berriak, jarduera erregularizatzeko, teknikari  eskudunak idatzitako proiektua aurkeztu beharko du.  Proiektu horretan
egiaztatu beharko da jarduera  aipatutako dekretuak ezartzen dituen arau teknikoetara  egokitzen dela.

Proiektua aurkezteko epea sei hilabetekoa da,  eskualdaketaren egunetik aurrera.

Proiektua aurkezteko betebeharra bete ezean, Udalak beharrezko neurri zuzentzaileak hartzeko aginduko du eta,
egoki joz gero, kautelazko neurriak ere ezarriko ditu.

¹1985eko ekainaren 11ko 171/1985 Dekretua, etxebizitzetarako hiri-lurretan jartzekoak diren  Ekintzapide Nekagarri,
Osasunkaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuekin erabili beharreko Teknikazko Arauak ontzat ematen dituena Euskal Herriko
Agintaritzaren Aldizkaria).

Tokia eta eguna

Titular berriaren sinadura

Datuen Babesa

Zure eskabideari erantzun ahal izateko beharrezkoa den udal kudeaketa ahalbidetzeko, zure datuak fitxategietan
sartuko ditugu. Eskuratzeko, aldatzeko, deuseztatzeko eta aurkatzeko eskudeak gauzatu ditzakezu Azpeitiko Udalari
idatzi bat bidaliz.

Toki Erakundeen Zerbitzuei buruzko Araudiko 13. artikuluan xedatutako ondorioetarako eta
dagokien udal agiritegian jaso dadin, aditzera ematen da udal honek bere garaian emandako
jardueraren titulartasuna eskuz aldatu dela goian ageri diren datuen arabera
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