
OBRA-LIZENTZIA ESKAERA LIZENTZIA BEHAR DUEN 
JARDUERA SAILKATU BATERAKO

E024

 LOKALAREN DATUAK
Kalea Zk. Solairua 

Lokala Azalera 

OHZ Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ordianagiriaren zk. finkoa

 JARDUERAREN DATUAK 

Egingo den jarduera mota 

Aukeratu eskabidearen helburua

Berria jartzea 

Eraberritzea 

Egiten den jarduera legeztatzea

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 
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 OBRARIK EGINGO AL DUZU? 

Bai Ez

Obren deskribapena

Guztiko aurrekontua, BEZ gabekoa



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

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

• Teknikari gaitu batek idatzi eta sinaturiko proiektu teknikoa, neurri zuzentzaileak proposatuta, honako hauek jaso 
beharko dira:

o Ingurumen memoria: Jarduera eta berori garatzeko ezarritako neurriak azaltzen dituen memoria eta ingurumen
memoria, hauek barne:

o Lokalaren deskribapena, erabileren araberako azalera osoak eta partzialak (erabilgarriak eta eraikiak), eta,
horrez gain, lokalak zer kokapen duen eraikinaren barruan, zer sarbide dituen eta nola komunikatuta dagoen.

o Fatxad(ar)en argazkia(k) koloretan.
o Jardueraren deskribapena (helburua eta jardueraren garapenak edo ekoizpen prozesuak berezko dituen

ezaugarri teknikoak, makineria, erregaiak, instalazio higienikoak...) eta jarduerak ingurumenean, pertsonengan
edo haien ondasunetan izan dezakeen eragina gutxitzeko ezarritako neurrien deskribapena.

o Jardueraren funtzionamendurako beharrezkoa den makineriaren deskribapena eta ezaugarri teknikoak, eta,
hala badagokio, lokala aireztatzeko edo/eta girotzeko aurreikusitako instalazioena.

o Lokalaren edo jardueraren aurrekariak, BERRIA den edo lehendik dagoena BERRITU EDO LEGEZTATU egin den
zehaztuz eta azalduz.

o Udal aplikazioaren araudia betetzen dela egiaztatzen duen agiria (Arau Subsidiarioak, ordenantzak, zaratari
buruzko ordenantza, irisgarritasuna, suteen aurkako babes neurriak, osasun arauak eta abar).

o Araudi zehatzak dituzten instalazioetan (instalazio elektrikoa, instalazio termikoa, gas instalazioa, igogailua eta

abar), segurtasun industrialari buruzko araudietan ezarritako baimenak eta zerbitzuan jarri izanaren agiriak

aurkeztu beharko dira.

• Planoak:
o Jardueraren kokapena (gutxieneko eskala: 1:5000).
o Lokala edo eraikina zehazki non dagoen eta gainerako finkarekin erlazionatzen duen kokapen-planoa

(gutxieneko eskala: 1:5000).
o Oinplano bornatuak: lokala osatzen duten maila guztien gaur egungo egoeraren plano bornatuak, honako hau

adieraziz:
 Lokala osatzen duten bulego guztien banaketa eta erabilera, kotak eta azalerak zehaztuta (gutxieneko

eskala: 1:50), bai eta irisgarritasunari buruzko arauak betetzen direla egiaztatzen duen agiria ere.
 Instalazioak: aireztapena, girotzea, makineria, suteetatik babesteko neurriak, saneamendua,

iturgintza, elektrizitatea
(gutxieneko eskala: 1:50).

o Sekzio bornatuak, guneen eta erabileren altuerak, hodiak, instalazioak, makineriak eta abar erakusten dituzten
sekzioak (luzetara eta zeharretara) (gutxieneko eskala: 1:50). Bere sarbideak eta sestra-kotek trazatutako
sekzioa.

o Fatxadak, oraingo eta geroko egoeran (gutxieneko eskala: 1:50).
o Jarduerarako beharrezkoak diren beste xehetasunezko plano batzuk.

• Ingurumen-eraginari buruzko azterlana: ingurumenaren gaineko eragina ebaluatzeko prozedura bete behar duten 
jarduerak soilik.

• Proiektuaren idazlearen prestakuntza teknikoa edo gaikuntza profesionala egiaztatzea, baldin eta proiektua dagokion 
elkargo profesionalak ikus-onetsi ez badu.

• Agiri guztien hiruna ale aurkeztu beharko dira paperean, eta kopia bat erantsi ahalko da formatu digitalean.

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA
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