
SAILKATUTAKO JARDUEREN AURRETIAZKO KOMUNIKAZIOA 

  E023 

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 Zk. Solairua Aldea 

Posta kodea Herria Lurraldea 

Telefonoa e-posta Mugikorra 

 JARDUERAREN DATUAK 
Kalea Zk. Solairua 

Merkataritzako izena Jarduera mota 

Adiezari “X” batekin aurretiko jakinarazpenaren helburua 

 Ezarpen berria           Eraberritzea 

Zabalpena  Lehendik dagoen jarduera legeztatzea 

Aurretiazko komunikazioa egiten da lokala egokitu edo beritzeko lanak 
egin eta gero, emandako lizentziaren edota komunikazioaren arabera. 

 Bai 

EZ da lokala egokitu edo berritzeko lanik egin beharrik izan.   Ez 

1.- Komunikazio honetan zehaztutako jarduera hasiko duela. 

2.- Adierazitako jarduera garatzeko indarreko arauetan ezarritako baldintzak bete eta hori ziurtatzeko agiriak dituela 
(baimenak, zerbitzuak martxan jarri izana…). 

3.- Hitza ematea jardueraren indarraldian baldintza horiek beteko dituela, eta lokala eta jarduera ikuskatzen utziko diela Udal 
zerbitzuei eta, egoki bada, Udalak adierazitako akatsak zuzenduko dituela horretarako jarritako epean. 

4.- Hitza ematen du Udalari jakinaraziko diola establezimenduan gertatzen edo egiten diren aldaketak, adierazpen honen xede diren 
inguruabarretan eragina daukatenean. Era berean, hitza ematen du aldaketak gertatu edo egin aurretik, horretarako obretarako 
lizentzia eskuratuko duela.

Kalea 
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5.- Jakinaren gainean dagoela jardueran BEDERATZI HILABETETIK gora jardun gabe egonez gero, agiri hau iraungi egingo dela eta, 
hortaz, jardueran aritzea debekatura egongo dela harik eta komunikazio berria aurkeztu arte.

6.- Adierazitako datu guztiak egiazkoak dira eta agiri guztiak komunikazio honi eransten dizkiodala, jakitun izaki edozein datu zein 
dokumentu bateko mamizko zehaztasunik ezak, faltsutasunak edo ez-egiteak, edo aldez aurreko jakinarazpena udalari ez 
aurkezteak, kasuan kasuko eskubidea baliatzen edo jarduera garatzen jarraitzeko ezintasuna eragindo du, gertakari horien berri izan 
orduko. Horrez guztiaz gain, erantzunkizun penalak, zibilak edo administratiboak ere izan daitezke Herri Administrazioetako 
Araubidea eta Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 4. atalak eta Jardueratarako 
ondorengo esku-hartze, kontrol eta egiaztapenerako rtki ordenantzaren 12. Atalak aurreikusitakoaren helburuetarako.

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.
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• Hala izanez gero, ordezkaritza egiaztatzen duen agiria; pertsona juridikoak (adib. sozietateak) edo ondasunen erkidegoak direnean,
ahalordea edo eskritura.

• Memoria: jarduera deskribatu behar du eta jarduera horrek ingurumenean, pertsonengan edo hauen ondasunetan eragin
ditzakeen kalteak gutxitzeko ezarri diren neurriak azaldu.

• Pertsona tekniko gaituak emandako ziurtagiria. Berak ziurtatuko du jarduera edota instalazioak bat datozela aurkeztutako
proiektuarekin eta dokumentazio teknikoarekin, eta ondo betetzen dituztela ingurumenarekiko betebehar guztiak, baita, bete
beharrekoak badira, ingurumen-inpaktuaren adierazpenean jasotakoak ere.

• Hala izanez gero, komunikazio horrekin batera edo aurretik, baimenerako edo obra komunikaziorako eskatutako dokumentazio
dena ekarriko da. Bestela aurretiazko komunikazioak ez du baliorik izango.

• Ale bat paperean aurkeztu beharko da eta beste bat formatu digitalean.

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

 Data Eskatzailearen sinadura
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