
JARDUERA SAILKATUAREN AURRETIAZKO KOMUNIKAZIOA
(SINPLIFIKATUTAKO PROZEDURA)

Sustatzailea:

NAN-IFK

Ordezkoa:
NAN-IFK

Jakinarazpenak bidaltzeko datuak:

Helbidea Telf:

Udalerria Posta Kodea Probintzia

Lokalaren datuak:
Zk Solairua Azalera

Prozedura honetan onartzen diren jarduerak

Prozedura erraztu hau bideratzen da, nagusiki, aurretik beste jarduera bat gauzatu izanagatik dagoeneko egokituak
dauden lokalentzat.

Prozedura erraztu horretan sartutako jarduerak honako ezaugarriak izan behar dituzte:

- Gehienezko azalera erabilgarria, 100 m².
- Egunezko funtzionamendu-ordutegia.
- Ostalaritzarako eta olgetazko jardueretarako establezimenduen udal ordenantzaren aplikazio-esparruan ez

egotea.
- Ez dira dantza, kantu edo musika jarduerak burutuko eta ez da musikako aparailurik edukiko.
- Produktu kimikoak biltegiratzeko Araudiaren (PKB) eta bere ITOen aplikazio-esparruan ez egotea.

- Lokala ondo egokitua egotea, bertan burutu nahi den jarduerarako beharrezkoak diren instalazioak edukitzea
eta obrarik egin beharrik ez izatea, banaketa, estaldura eta apaingarriei dagozkien aldaketa txikiak izan ezik.

- Jarduerak hondakin arrikutsurik ez sortzea.

Jardueraren datuak

Egingo den jarduera mota

"X" batez markatu eskabidearen gaia

Jarduera berria Jarduera berritzea edo/eta handitzea   Dagoen jarduera legeztatzea

Izen deiturak edo sozietatearen izena

Izen deiturak

Izen deiturak edo sozietatearen izena

Kalea, plaza edo auzoa

Aurretiko jakinarazpena jarduera edo instalazio publiko zein pribatu bat abian jartzeko eskubidea ematen duena,
Euskal Herriko Ingurumenaren Babeserako 3/1998 Legearen II Eranskinaren B) atalean daudenak apirilaren 23ko
7/2012 Legeak aldatua.
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Aurkeztu beharreko dokumentazioa

−

−

−

ERANTZUKIZUPENEKO ADIERAZPENA

Eskumena daukan teknikariak emandako ziurtagiria, egiaztatzeko jarduerak edota instalazioak bat datozela
indarrean dauden arauekin eta ondo betetzen dituztela ingurumenarekiko betebehar guztiak.

Dokumentazioaren idazlearen prestakuntza teknikoa edo gaikuntza profesionalaren egiaztagiria, baldin eta
proiektua dagokion Elkargo profesionalak bisatua ez badago.

− Planoa: solairuaren distribuzioa, sutearen aurkako neurriak eta establezimenduaren ebakuazioa barne dituela.

Argazkiak

Goiburuan aipatutako jardueraren sustatzaileak Azpeitiko Udalaren aurrean agertu eta honakoa dio:.

1. Jakinarazten dut, goiburuan aipatutako jarduera irekiko dudala (ondoko lege-arauan xedatzen denarekin bat eginda:
apirilaren 23ko 7/2012 Legea, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege orokorra aldatzen
duena).

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 hitz ematen dut jardueraren iraunaldian beteko ditudala lehen aipatutako betekizunak, hala era Udalak
egiaztatu, kontrolatu eta ikuskatzeko dituen ahalmenak kaltetu gabe.

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.

Tokia eta eguna Sinadura

Zure eskabideari erantzun ahal izateko beharrezkoa den udal kudeaketa ahalbidetzeko, zure datuak fitxategietan
sartuko ditugu. Eskuratzeko, aldatzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak erabil ditzakezu,  Azpeitiko
Udalari idatzi bat bidaliz.

Datuen Babesa:
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JARDUERA SAILKATUAREN AURRETIAZKO KOMUNIKAZIOA 
(SINPLIFIKATUTAKO PROZEDURA)
Sustatzailea:
  
NAN-IFK
Ordezkoa:    
NAN-IFK
Jakinarazpenak bidaltzeko datuak: 
Helbidea
Telf: 
Udalerria 
Posta Kodea  
Probintzia
Lokalaren datuak:  
Zk
Solairua 
Azalera
Prozedura honetan onartzen diren jarduerak
 
Prozedura erraztu hau bideratzen da, nagusiki, aurretik beste jarduera bat gauzatu izanagatik dagoeneko egokituak dauden lokalentzat. 
Prozedura erraztu horretan sartutako jarduerak honako ezaugarriak izan behar dituzte:

  -   
Gehienezko azalera erabilgarria, 100 m². 

  -   
Egunezko funtzionamendu-ordutegia. 

  -   
Ostalaritzarako eta olgetazko jardueretarako establezimenduen udal ordenantzaren aplikazio-esparruan ez egotea. 

  -   
Ez dira dantza, kantu edo musika jarduerak burutuko eta ez da musikako aparailurik edukiko.

  -   
Produktu kimikoak biltegiratzeko Araudiaren (PKB) eta bere ITOen aplikazio-esparruan ez egotea.

  -   
Lokala ondo egokitua egotea, bertan burutu nahi den jarduerarako beharrezkoak diren instalazioak edukitzea eta obrarik egin beharrik ez izatea, banaketa, estaldura eta apaingarriei dagozkien aldaketa txikiak izan ezik.
-
Jarduerak hondakin arrikutsurik ez sortzea.
Jardueraren datuak

  Egingo den jarduera mota   
 
   
"X" batez markatu eskabidearen gaia
  
Jarduera berria       
Jarduera berritzea edo/eta handitzea     
  Dagoen jarduera legeztatzea 
Izen deiturak edo sozietatearen izena
Izen deiturak
Izen deiturak edo sozietatearen izena
Kalea, plaza edo auzoa
Aurretiko jakinarazpena jarduera edo instalazio publiko zein pribatu bat abian jartzeko eskubidea ematen duena, Euskal Herriko Ingurumenaren Babeserako 3/1998 Legearen II Eranskinaren B) atalean daudenak apirilaren 23ko 7/2012 Legeak aldatua. 
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Aurkeztu beharreko dokumentazioa   

  -   

  -   

  -   
ERANTZUKIZUPENEKO ADIERAZPENA 
Eskumena daukan teknikariak emandako ziurtagiria, egiaztatzeko jarduerak edota instalazioak bat datozela indarrean dauden arauekin eta ondo betetzen dituztela ingurumenarekiko betebehar guztiak.
Dokumentazioaren idazlearen prestakuntza teknikoa edo gaikuntza profesionalaren egiaztagiria, baldin eta proiektua dagokion Elkargo profesionalak bisatua ez badago.

  -   
Planoa: solairuaren distribuzioa, sutearen aurkako neurriak eta establezimenduaren ebakuazioa barne dituela.
Argazkiak
Goiburuan aipatutako jardueraren sustatzaileak Azpeitiko Udalaren aurrean agertu eta honakoa dio:.
1. Jakinarazten dut, goiburuan aipatutako jarduera irekiko dudala (ondoko lege-arauan xedatzen denarekin bat eginda: apirilaren 23ko 7/2012 Legea, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege orokorra aldatzen duena). 
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 hitz ematen dut jardueraren iraunaldian beteko ditudala lehen aipatutako betekizunak, hala era Udalak egiaztatu, kontrolatu eta ikuskatzeko dituen ahalmenak kaltetu gabe.
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.
Tokia eta eguna  
Sinadura
Zure eskabideari erantzun ahal izateko beharrezkoa den udal kudeaketa ahalbidetzeko, zure datuak fitxategietan sartuko ditugu. Eskuratzeko, aldatzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak erabil ditzakezu,  Azpeitiko Udalari idatzi bat bidaliz.
Datuen Babesa:
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