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 AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 
- Obra Amaierako Egiaztagiria, obra horien zuzendariak emanda eta bisatua; horri, eranskin moduan, erantsiko zaio obrak egin
diren bitartean egindako aldaketen deskribapena, aldaketa horiek lizentzian jarritako baldintzekin bat datozela justifikatuz 
(314/2006 ED, II.3. Eranskina).

- Obra Berriaren Aitorpenaren eskrituraren borradorearen kopia osoa.

- Exekutatutako obraren azken likidazio edo egiaztagiri bisatua.

- Hondakinen eta Eraikuntzako Materialen Kudeaketaren azken txostena, obren zuzendari fakultatiboak sinatua (112/2012 
Dekretuaren 4.1.e artikulua).

- Telekomunikazioen obra amaierako egiaztagiria.

- Instalazioen tramitazio zuzena dokumentatu ahal izateko, honako instalazio hauen azken egiaztagirien, boletinen edo 
zerbitzuan jartzearen dokumentazioaren kopiak aurkeztuko dira, Industrian tramitatuak:

- Ur horniketa

- Argindarra

- Gasa edo berogintza

- Igogailuak

- Suteen aurkako babesa

- Eraikinaren fatxaden argazkiak.

- Hiri-lurrean, partzelaren behin betiko egoera aurkeztuko da udal kartografian, egindako eraikinekin eta altimetrian gertatu 
diren aldaketekin (kartografia-jasotze hori egin aurretik, Udal honetako Hirigintza bulegoarekin jarri beharko da 
harremanetan).

- Eraikitzeko lizentzia emateko erabakian eskatutako urbanizatze lanak eta gainerako baldintzek bukatuta egon beharko dute 
eta Udalari emanda, Lehenengo Erabilerarako Lizentzia eman aurretik, Udalak urbanizazioak hartu ahal izateko ezinbestekoa 
da eskariarekin batera urbanizazioaren Obra Amaierako Egiaztagiri bisatua ere aurkeztea.

- Urbanizazioaren behin betiko egoeraren jasotze topografikoa, eraikinari egindako hargune eta zerbitzuen kokapen 
zehatzarekin, edota hobi septikoaren kokapenarekin (jasotze hori egin aurretik, Udal honetako Hirigintza bulegoarekin jarri 
behar da harremanetan).

- Legeek eskatzen dituzten baimenak, kasu bakoitzean aplika daitezkeenak.

- Urbanizazio-obrak eta lizentziaren gainerako baldintzak burututa behar dute, eta obrek eragindako kalteak konponduta.

OHARRA:  Obra berriko eskritura eratzen denean, eskatzaileak ondasun higiezinen gaineko dokumentazioa (U4 eredua) aurkeztu 
beharko du, edota dokumentu horiek Gipuzkoako Foru Aldundian aurkeztu izanaren egiaztagiria, eta, edonola ere, obra berriaren 
dokumentu formalizatuaren kopia.

                                                                                              Tokia eta eguna 

                                                                                                   

                

Eskatzailearen sinadura Ordezkariaren sinadura 

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