
 EDOZEIN JARDUERAREN TITULARTASUNA ALDATZEKO 
AURRETIAZKO JAKINARAZPENA

ESKARIA AURKEZTEN DUEN PERTSONA EDO ENTITATEA 

1. abizena 2. abizena Izena NAN-AIZ-Pasaportea 

     Interesduna naiz 

 Honako hau ordezkatzen dut: 

 Ordezkatuaren NAN-AIZ-Pasaportea-IFZ:

JAKINARAZI HEMEN   Kalea Zk. Solairua Aldea 

Posta kodea Herria Lurraldea 

Telefonoa e-posta Mugikorra 

    ESTABLEZIMENDUAREN DATUAK  
Jarduera  Merkataritzako izena  

Kalea  Z.K. Solairua  Aldea  

Delako espedientearen aurreko titularra (Gaia zehaztu) 

AJTA 
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Data  Sinadura 

DATUEN BABESA 

Sinatzailea jakinean geratzen da inprimaki honetako datu pertsonalak Azkoitiko Udalak behar bezala baimendutako fitxeroetan 
sartuko dituela. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publikoei edo besteri 
laga edo jakinarazi ahalko zaizkie abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide 
digitalak bermatzeari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka 
egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Azkoitiko Udalera zuzenduta.



  Azkoitiko Udala    IFZ / NIF    www.azkoitia.eus   943 080080    azkoitia@azkoitia.eus
  P2001800H    Fax: 943 852140  Herriko plaza z.g. 

20720 Azkoitia

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

• Ordezkaritza kasutan: ordezkaritza agiria, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-
baimenaren fotokopiarekin

• Informazioa eskatzeko idatzia, eskari espezifikoaren bidez.
• Titular berriaren NAN aren fotokopia.
• Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren altaren fotokopia.
• Hala izanez gero, ordezkaritza egiaztatzen duen agiria; pertsona juridikoak (ad.sozietateak) edo ondasunen

erkidegoak direnean, ahalordea edo eskritura.
• Aurreneko titularrak eta titular berriak elkarren artean sinatutako lizentzia/aldez  aurretiazko jakinarazpena

eskualdatzeko  agiria edo aldaketaren zilegitasuna aski egiaztatzen duen bestelakoa (oinordetza, dohaintza,
jabetzaren eskritura, utzarazte, kontratuaren hutsaltze…).

• Jarduera-lizentziaren fotokopia edo erreferentzia edota irekitzeko lizentziaren fotokopia edo erreferentzia edota
aurretiazko jakinarazpenaren fotokopia.

• Administrazio-emakida edo Udalaren baimena beraren alde. Agiri hori derrigorrezkoa izango da establezimendua
herri jabariko edo herri ondareko titulartasuneko eremuan egonez gero.

Dokumentazio teknikoa
o Suteen aurkako instalazioaren mantentze kontratuaren kopia, titular berriaren izenean (kasu guztietan).
o OCA batek egindako instalazio elektrikoen azken ikuskapenaren ziurtagiria  (azkena egin zenetik 5 urte

igaro ez badira).
o Osasun baimenaren kopia, titular berriaren izenean.
o Jarduerak lizentzia edo baimena lortu badu

171/1985 Dekretua, ekainaren 11koa, etxebizitzetarako hiri-lurretan jartzekoak diren ekintzapide
nekagarri, osasunkaitz, kaltegarri eta arriskutsuekin erabili beharreko arau teknikoak onartzekoa (Euskal
Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 1985/06/29koa; 134 zk.) indarrean sartu baino lehen,
jakinarazpenarekin batera aurkeztu beharko da dokumentazio teknikoa, hain zuzen egiaztatzearren
jarduera egokitu egiten zaiela dekretu horrek ezartzen dituen arau teknikoei eta urriaren 16ko 213/2012
Dekretuak (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria,
2012/11/16koa; 222 zk.) aurreikusten dituenei.
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