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JARDUERARI BURUZKO XEHETASUNAK
Jardueraren kokapena
Merkataritza lokalaren izena
Komunikazioaren xedea

Azalpena

Jarduera jakin baten hasiera
Jarduera sailkatuaren hasiera
Handitzea
Titulartasun aldaketa
Kokapen aldaketa

Azalera erabilgarria (m2): ………………….

Baja

Dokumentazio erantsia
Jardueraren azalpena batuko duen memoria eta baita ezarritako neurriena ere, jarduerak eragin txikiena izan dezan ingurumenean,
pertsonengan edo hauen ondasunetan
Teknikari eskudunaren egiaztagiria, jarduerak edota instalazioak eraikitako proiektuarekin eta aurkeztutako dokumentazio
teknikoarekin bat egiten dutela ziurtatuko lukeena, eta ingurumenaren gaineko baldintzak betetzen dituena, ingurumen eraginaren
aitorpenean batuta daudenak barne
Udal Diruzaintzak emandako dokumentua, tasaren ordainketa kreditatzen duena

ESKAERA
AURRETIAZKO KOMUNIKAZIO HAU egintzat ematea, jarduerari HASIERA/ HANDITZEA/ TITULARTASUN ALDAKETA/ BAJA EMATEA
datuekin bat, adierazitako zertzelada eta aurkeztutako dokumentuak kontuan izanda, eta Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 71.1 bis artikuluak eta Euskal Herriko Ingurumena Babesteko
otsailaren 27ko 3/98 Lege Orokorraren 62 bis artikuluak, apirilaren 23ko 7/2012 Legeak batua, Hainbat Legeren Aldaketari buruzkoa,
barne merkatuko zerbitzuei dagokien eta Europako Parlamentukoak eta Kontseilukoa den abenduaren 12ko 2006/123/CE artez araura
egokitzeko.
Jarduera lizentzia edota irekitzekoa duen lokalean aurretiaz garatu izan den jarduera azaltzea eta ahal dela hauen kopia atxikitzea
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 Apirilaren 27ko Euskal Herriko Ingurumena Babesteko 3/98 Lege Orokorrak xedatutakoaren arabera, apirilaren 23ko 7/2012
Legeak aldatua, sarrera erregistroa eman zaio eta, hortaz, Gernika-Lumoko Udala JAKITUN DAGO, aipatutako jarduera abian dela,
idazki honetan azaltzen diren baldintzen arabera.
 Udaleko ikuskaritzak frogatuko balu jarduera ez dagoela jarduera sailkatuaren aurretiazko komunikazioaren prozeduraren aplikazio
eremuan, ulertutzat joko da jarduerak ez duela lizentziarik, eta bertan behera geratzeko arriskua dago, dagozkien
erantzukizunetarako kalterik gabe.
 Jarduera sailkatuaren aurretiazko komunikazioari gehituko zaion dokumentazioan eskatzen diren datuak ezkutatu edo faltsutuz
gero, arau-hauste larritzat joko da, eta jarduera klausuratu edo itxi egin daiteke.
 Komunikazioa gauzatu egingo da, instalazioa jarduerari ekiteko prest dagoenean eta neurri zuzentzaileak hartuta daudenean.
Horretarako, sektoreko beharrezkoak diren lizentziak edo baimenak izan behar dituzte.
 Gernika-Lumoko Hiri Antolamenduaren Plan Orokorrak baimendu beharko du erabilera hori.
 Jardueraren aurretiazko komunikaziopean sailkatuta dauden jarduerak edo instalazioak 3/1998 Legearen II B Eranskinean,
apirilaren 30eko 7/2012 Legeak aldatutakoaren baitan daude.
 Indarrean dagoen araudiak hauxek izan behar ditu kontuan:
- Euskal Herriko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra.
- Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legea eta 68/2000 Dekretua.
- Lurzoru Kutsatua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legea, dagokionean.
- Martxoaren 17ko 314/2006 ED, zeinaren bitartez onartu egiten den Eraikuntzako Kode Teknikoa (EKT, suteen kontrako babesa,
osasungarritasuna,…).
- Eraikinetako Instalazio Termikoetako Araudia (ITA).
- Behe Tentsioko Araudi Elektroteknikoa 842/2002, abuztuaren 2koa.
- Ekainaren 11ko 171/1985 Dekretua, zeinaren bitartez arau tekniko orokorrak onartzen diren, eta jarduera gogaikarri,
osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuak aplikatu ahal zaizkion etxebizitzetarako hiri lurzoruari.
- Indarrean dagoen beste edozein xedapen.
 Jarduerari hasiera ematea jardueraren titularren eta egiaztagiria eman duen teknikarien ardurapekoa izango da soilik. Kontuan
hartu barik, jakina, jarduerari ekiteko beharrezkoa dela izatea administrazio titulu gaiduna edo aurretiazko kontrolak izatea,
derrigorrezkoak liratekeenak sektoreko aplikagarria den araudiaren arabera.
 Jabetzak eskualdatuko balira, aurreko eta egungo jabeak jakinarazi egin beharko diote idatziz Udalari; bestela, biak ala biak izango
dira jardueraren erantzuleak.
 Komunikazio honetan azaldutako jarduerak baino ezingo dira burutu. Aldaketarik nahi izatekotan, Udalak horren berri izan behar
du.
 Jardueraren indarraldian ezingo dira eskaturiko baldintzak gutxitu.
 Titularrak udaleko zerbitzu teknikoen eskura izan beharko du erregistratutako aurretiazko komunikazioa, eta establezimendura
sartzeko erraztasuna eman beharko diete udaleko langileei, araudi aplikagarria betetzen delako ikuskatzeak egin ditzaten.
 Ezin izango da inolaz ere jarduerarik burutu indarrean dagoen araudiaren edo Hirigintza Antolamenduaren aurka.

Norberaren datuen babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Legea betetzeko, honen bidez ohartarazten dizugu duen zure datuak fitxategi batean gordeko ditugula eta fitxategi horren titularra eta
erantzulea Gernika-Lumoko Udala dela.
Fitxategiaren helburua udal kudeaketari dagozkion lanak egin ahal izatea da, bere eskumenen barruan eta udal honek eskaintzen dituen zerbitzuak egoki betetzeko.
Indarreko legediaren arabera, eskubidea duzu datuok ikusteko, zuzentzeko, baliogabetzeko edota aurka egiteko. Horretarako, Gernika-Lumoko Idazkaritza Nagusira jotzea besterik ez duzu (Foru Plaza
3, behea; Gernika-Lumo-48300).
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