
TXIKIAZKO MERKATARITZAN ETA HAINBAT ZERBITZU ESKAINTZETAN
OBRAK EGITEKO AURRE KOMUNIKAZIOA

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 da)  Posta arruntez 

 Eskatzailearen helbidera
 Ordezkariaren helbidera 

MERKATARITZA EDO ZERBITZU LOKALAREN DATUAK 
Helbidea Eraikitako Azalera 

ZK. Ekonomia jardueren gaineko zergaren epigrafea (Merkataritza eta hainbat zerbitzu liberalizatzeko premiazko
neurriak ezartzen dituen, abenduaren 26ko, 12/2012 Legean jasota egon behar du).
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MERKATARITZA EDO ZERBITZU LOKALEAN EGIN BEHARREKO OBREN  DATUAK 
Deskribapena 

Aurrekontua 

Jardueraren deskribapena 

Goian aipatutako obraren sustatzaileak, Azpeitiko Udalaren aurrean agertuta, honakoa dio:

1.- Goiburuan adierazitako lanen hasieraren jakitun jartzen zaituztet. Establezimenduaren jarduera edota zerbitzua jasota dago 
maiatzaren 25eko 12/2012 Erregearen Lege Dekretuko eranskinean.
2.- Neure erantzukizunpean adierazten dut:

 Establezimenduak EZ du 500 metro karratutik gorako azalera erabilgarririk salgaiak erakutsi edo jendeari saltzeko.

 Egin beharreko lanek ez dute eraginik ondare historiko-artistikoa babesteko arauek eragindako establezimendu batean
edo jabari publikoko ondasunak modu pribatiboan erabili edo okupatzen.

 Eraikuntza Antolatzeari buruz azaroaren 5ean onarturiko 38/1999 Legeaz bat, lan hauek ez daude behartuta proiekturik
erredaktatzera.

OHAR GARRANTZITSUA

- Ezarri beharreko jarduerak irekitze baimenik edo jardueraren aurrekomunikaziorik ez badu, hura tramitatu beharko da
establezimendua ireki aurretik.
- Euskal Herriko ingurugiroa babesteko 3/1998 Lege orokorraren arabera, aurrekomunikazioa eskumena duen teknikariak
sinatutako dokumentazioarekin eta ziurtagiriarekin osatu beharko da.

 Tokia eta eguna

Eskatzailearen sinadura Ordezkariaren sinadura 

Eskatzailearen  NAren kopia ekarri behar da Ordezkariak bere NA aurkeztu beharko du
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 AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 
- Berariazko dokumentazio teknikoa, neurri zuzentzaile proposamenak dituena eta eskudun tituludun teknikari batek idatzia eta 
sinatua; gutxienez honako hauek izan beharko ditu:

 Jardueraren memoria deskribatzailea, bai eta bere garapenerako ezarritako neurriena ere, indarrean dagoen araudia 
betetzen dela egiaztatuko duena.

 Kokapen eta kokaleku planoa, gaur egungo egoeraren eta berriztatutakoaren oinplanoak, instalazioen planoa/k, suteen 
aurkako babeserako planoak, sekzio eta fatxaden planoak.

 Obraren aurrekontu zehaztua.
- Ziurtagiria aurkezten duen teknikariaren prestakuntza teknikoa edo gaitasun profesionala egiaztatu beharko da, dagokion 
elkargo profesionalaren oniritzirik gabe badator.

 

  

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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