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JARDUERAREN DATUAK
IZEN KOMERTZIALA

JEZen EPIGRAFEA

JARDUERAREN HELBIDEA

IREKIERAREN ARRAZOIA:
POLIGONOA

Ezarri

PARTZELA

Eguneratu
AZALERA OSOA

JARDUERAREN DESKRIBAPENA 93/2006 FD

Aldatu

Handitu
ERABILITAKO AZALERA

JARDUERA EZ-SAILKATUA

JARDUERA SAILKATUA

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA
Behar bezala betetako eta sinatutako erantzukizun-aitorpena
Instalazioa onartutako proiektuari/memoria teknikoari atxikitzen zaiola egiaztatzen duen ziurtagiria, edo deklaratutako eraikuntza-lanak
Instalazioaren behin-betiko planoak
Jarduera-lizentzian ezarritako zuzentze-neurrien ezarpenaren ziurtatzea.
Egin diren neurketa eta egiaztatze praktikoen ziurtatzea.

Ziurtagiri guztiek horretarako eskumena duen teknikoak eginak izan behar dute, eta beharrezkoa balitz, horretarako ahalmena duen elkargo
profesionalak oniritzia emanda.

JARDUERA-HASIERAREN ERANTZUKIZUN-AITORPENA
JARDUERAREN TITULARRAREN DATUAK
IZEN-ABIZENAK/IZEN SOZIALA

IFZ, AIZ, PASAPORTEA

1 – Sinatzen duen titularrak honako ERANTZUKIZUN AITORPENA egiten du, martxoaren 5eko 5/2015 Foru Legearen
-zeinak hirigintza jasangarria, hiri-berritzea eta jarduera urbanistikoa bultzatzen duten neurriak sustatzen dituen eta
abenduaren 20ko Lurralde Antolamenduko eta Hirigintzako 35/2002 Foru Legea aldatzen duen- 189 ter eta 191 bis
artikuluekin bat etorrita.
448/2014 Foru Agindua, abenduaren 23koa, otsailaren 28ko 93/2006 Foru Dekretua garatzen duten arauak onesten
dituena, administrazioa bizkortzeko eta prozedurak errazteko arauak sartzeko asmoz, Foru Agindu honen I.
eranskinean jasotzen den moduan; aipatu Foru Dekretuak ingurumena babesteko esku-hartzeari buruzko martxoaren
22ko 4/2005 Foru Legea garatzen duen erregelamendua onesten du. 448/2014 Foru Aginduaren 32. artikuluan
ezarritako jarduera sailkatuen kasuan, espresuki zera adierazten du:
2 – Indarrean dagoen araudiak zehazten dituen baldintza guztiak betetzen dituela jarduera enpresarial edo
profesionala aurrera eramateko eta hori baieztatzen duen dokumentazioa daukala. Halaber, jarduerak irauten duen
denboran hau betetzeko konpromisoa hartzen du.
3 – Ez duela jardueran inolako aldaketarik eginen, ezta establezimendu edo instalazioetan ere, beharrezko den
prozedurarik egin gabe.
4 – Araudiak exijitzen dion erantzukizun zibileko asegurua dudala eta hau jarduerak irauten duen bitartean indarrean
egoteko konpromisoa hartzen du.
5 –Dagozkion tasen eta zergen (eraikinen gaineko, instalazioen eta eraikuntza-lanen lizentziak edo/eta zergak, kalea
okupatzeagatik ordaindu beharreko tasa etab.) ordainketak egiteko konpromisoa hartzen duela edo ordainketen
ziurtagiriak dituela.
Eta jasota gera dadin eta dagozkion xedeetarako eragina izan dezan, erantzukizun-aitorpen hau egin eta sinatzen dut,
datuen egiazkotasuna, emandako informazio eta datuak eta erantsitako dokumentazioa baieztatzeko.
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