
        

AURRE KOMUNIKAZIOA BEHAR DUEN JARDUERA BATERAKO LOKALA
EGOKITZEKO OBRA 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 (zihurtagiri digitala behar da)        Posta arruntez 

         Eskatzailearen helbidera 
         Ordezkariaren helbidera 

 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

Jarduera deskribapena/

1. LOKALEAN EGIN BEHARREKO OBREN  DATUAK 
Deskribapena

Aurrekontua 
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AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

- Obra eta jarduera proiektua

              OBRA TXIKI BAT EXEKUTATZEAGATIK HONDAKINEN EKOIZLE MODUAN DITUEN BETEBEHARRAK

Eraikuntza eta eraispen hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzeko ekainaren 26ko 112/2012 Dekretuaren 9. artikulua kontuan izanik, 
eskatzaileak-hondakinen ekoizle moduan-honako betebeharrak izango ditu: 
Jatorrian bertan bereizi behar du obra txikietan sortutako eraikuntza eta eraispen-hondakinak, honako 
hiru frakzio hauetan, gutxienez:
1.- Harrizko hondakinak: Adreiluak, hormigoia, baldosak, harriak eta arroka (sabai aizunen igeltsua, moldurak eta panelak izan ezik, harrizko 
gainerako materialen zenbait ustiapen eragozten baitituzte). 
2.- Hondakin arriskutsuak: Amiantoa, pinturak, detergenteak, itsasgarriak, erretxinak, gehigarriak eta abar.
3.- Hondakin ez-arriskutsuak: beira, zura, metalezko hondakinak, PVC-ko elementuak, bestelako plastikoak eta abar. 

2.BIDE PUBLIKOA OKUPATZ  EA   

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

BIDE PUBLIKOA OKUPATUZ GERO BETE BEHARREKO OBLIGAZIOAK                                                         
OROKORRAK
- Bide publikoa okupatu aurretik, udaltzainekin jarri behar da harremanetan, eguna eta gune publikoaren antolakuntza zehazteko.
- Lanak gauzatzean, Osasun eta Segurtasunaren gaineko legedia aintzat hartuta, langileei eta bide publikoarekiko dagozkien segurtasun neurriak ezarri beharko dira.
-  Lanak egiteko erabili behar diren lan tresna eta makinaria, eskudun pertsona batek erabiliko ditu eta hauen lan eremua hesiz edo ballaz itxita egongo da. 
-  Jarriko den itxitura mugikorra izango da, hau da, lan orduetatik kanpo, bera kenduta izango da.
-  Behar izanez gero, babestutako pasaguneak egokitu behar dira bide publikoan.
-  Lan tresna eta makinariarekin erabiliko den eremuaren azpian lur-azpiko solairu edo sotorik balego gaidun tekniko batek sinaturiko txosten bat aurkeztuko da udal
honetan, non azaltzen duen forjatuaren karga eta erresistentziak eta segurtasun arauak betetzen direla.
-  Lanak amaitzen direnean, herriaren bide-zati hori eta/edo eragina jasotako herri altzariak garbitu egingo dira eta, egindako kalteak konpondu, beharrezko balitz.
Honen ondoren Udaltzaingoari emango zaio berri.

ESPEZIFIKOAK- OBRA EDUKIONTZIA
- Edukiontziak pintura distiratzailez pintatua egon beharko du, ondo ikusteko moduan izan dadin, eta, era berean, identifikazio zenbakia ere izan beharko du.
- Herriaren jabetzako bidean jarri behar den unean edozein hondakin kendu beharko da.
- Edukiontziak beti kontserbazio-egoera onean egon beharko du, bereziki kanpoaldeko aldeetan, eta erabat debekatua dago eskakizun hau betetzen ez duten edukiontziak
erabiltzea.
- Edukiontziak ez du lurra ukituko eta horretarako azpian egurrezko oholak jarriko dira.
- Edukiontzia behar bezala estaliko da normalean ontzi hori erabiltzen den lanorduetatik kanpo, eta barruan jasoko den kargak ezingo du ontziaren gainaldeko ertzek
muga-tzen duten plano horizontala gainditu.  Era berean, eta obra-hondakinak botatzerakoan hautsik ez dadin harrotu, ura botako zaio edota olana edo lona batez
estaliko da edukion-tzia (lanak egiten ari diren bitartean).
- Edukiontzia ezingo da erabili, inola ere, materiala gordetzeko.
- Edukiontziak ezingo du herri-bidean egon larunbateko 14:00 orduetatik edota jai-egunen bezperako 20:00 orduetatik hasi eta astelehen goizeko edota jai-egunaren
ondorengo eguneko 07:00ak artean eta, beraz, edukiontzia kendu egin beharko du baimenaren titularrak, behar den adinako aurrerapenarekin.
- Edukiontzia jarri aurretik (gutxienez egun bat aurretik) Udaltzainei emango zaie horren berri. Era berean, Udaltzainei jakinaraziko zaie edukiontzia behin betiko noiz
kenduko den ere.
- Herriaren bideari hartutako luze-zabalera guztiak hesi metaliko edo egurrezkoz, edota zintaz itxia egon beharko du beti.
- Lanak amaitzen direnean, herriaren bide-zati hori eta/edo eragina jasotako herri altzariak garbitu egingo dira (eta egindako kalteak konpondu, beharrezko balitz). 

 Tokia eta eguna 

Eskatzailearen sinadura Ordezkariaren sinadura

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

 

        Azpeitiko Udala                                                  
        Plaza Nagusia,5                       07:30-15:30             IFZ / NIF                           www.azpeitia.eus/tramiteak                                sarrera@azpeitia.eus
        20730 Azpeitia                                                        P2001900F                         www.azpeitia.eus/tramites                                   943157200



        

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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