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Burlatako Udala

Ayuntamiento de Burlada

OBREN ERANTZUKIZUNEKO AITORPENA
OBRAK JARDUERA SAILKATUAN
1.

OBRAK SAILKATU GABEKO JARDUERAN

BESTE OBRA BATZUK

TITULARRAREN DATUAK

IZEN-ABIZENAK EDO SOZIETATE-IZENA

NANa/IFZ

JAKINARAZPENETARAKO HELBIDEA

HERRIA

PK

JAKINARAZPENA:
HELBIDEA

HELBIDE ELEKTRONIKOA

HELBIDE

TELEFONO ZK.

ELEKTRONIKOA

2.

ORDEZKARIAREN DATUAK

IZEN-ABIZENAK EDO SOZIETATE-IZENA

NANa/IFZ

JAKINARAZPENETARAKO HELBIDEA

HERRIA

PK

JAKINARAZPENA:
HELBIDEA

HELBIDE ELEKTRONIKOA

HELBIDE

TELEFONO ZK.

ELEKTRONIKOA

3.

AURRETIAZKO KONTSULTA

AURRETIAZKO KONTSULTA AURKEZTU DA LOKAL ETA/EDO JARDUERA HONETARAKO

4.

BAI

AURKEZPEN EGUNA:

EZ

ERANTZUKIZUNEKO AITORPENAREN XEDE DIREN OBRA ETA INSTALAZIOEN DATUAK

KOKAPENA:

AURREKONTUA (*) (BEZa gabe):

OBRA BERRIA EDO ZAHARBERRITZEA
BAI

LEGEZTATZEA

EZ

BAI

OBRAK HASTEKO (AURREIKUSI DEN)
EGUNA

OBRAK BUKATZEKO (AURREIKUSI DEN)
EGUNA

EZ

TIPOLOGIA ("x" batekin markatu dagokien mota, atzeko aldeko jarraibideen arabera)
LOKALAK EGOKITZEAREKIN LOTUTAKO OBRAK, TXIKIZKAKO MERKATARITZAKO JARDUERA BETETZEKO EDO ZERBITZUAK EMATEKO. (12/2012 LEGEA. ERANSKINA)
GARRANTZI EDO TAMAINA TXIKIKO OBRAK, ETA OBRA TXIKIAK

A.1

A.2

A.3

B.1

B.2

B.3

B.4

C.1

C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

D.1

D.2

D.3

E

F

G

ITXITURAK ETA HESIAK
EREMU PUBLIKOTIK IKUSTEN AHAL DIREN PUBLIZITATE KARTELAK
ERAIKI AURREKO LANAK, ADIBIDEZ ZUNDAKETAK, PROSPEKZIOAK, LAGINAK ETA SAIAKUNTZAK
EGIN BEHARREKO OBRA ETA INSTALAZIOEN DESKRIBAPENA:

GARRANTZITSUA: Jabari publikoa edozein bitartekorekin (aldamioak, edukiontziak, etab.) okupatzen bada, edo aldi baterako lan batzuk altueran egiten edo garabiibilgailuak erabiltzen badira: egoki den lizentzia edo baimena eskaera, horretarako beharrezkoa den dokumentazioa erantsita.
5.

JARDUERA SAILKATURAKO BAIMENA (jarduera sailkatuaren kasuan bakarrik bete)

JARDUERARAKO LIZENTZIARIK BADU?
EZ
ERANTZUKIZUNEKO AITORPENIK BADU?
EZ

6.

BAI

BAI

ESPED. ZK.:

TOKIKO GOBERNU BATZARRA, HONAKO DATA
HONETAKOA:

AURKEZPEN EGUNA:

DOKUMENTAZIO TEKNIKORIK ESKATZEN BADA, ADIERAZI TEKNIKARIAREN DATUAK
PROFESIONALEN ELKARGOA:

IZEN-DEITURAK:

7.

AURKEZTEN DEN DOKUMENTAZIOA (markatu “x” bidez egoki diren laukiak)

NORTASUNARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA:
Pertsona fisikoa - eskaera aurkezten duen pertsonaren edo ordezkatutako pertsonaren NANaren fotokopia
Pertsona juridikoa - ordezkaritza frogatzen duen agiria.
OROKORKI, KASU GUZTIETARAKO, AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA:
Tributuen autolikidazioa, behar bezala betea eta kasu guztietarako ordainketa frogagiria izanik.
Erantzukizuneko aitorpena zer obretarako aurkezten den, horien memoria deskriptiboa.
Kontu-sailetan zehaztutako aurrekontua, materialak eta eskulana barne (BEZik gabe)
Obrek behar dituzten baimenak, kasu bakoitzean aplikatzekoa den araudiak eskatzen dituenak.
Obren zuzendaritzarako teknikari eskuduna kontratatu izanaren justifikazioa, baldin obrek egiturazko elementu txikiak unean-unean ukitzen badituzte (hala
nola teilatu hegalak, balkoietako lauzak, estalkiko petralak edo gisakoak), edo obrek hala behar badute.
OBREN DOKUMENTAZIO ESPEZIFIKOA: (egin beharreko obraren arabera eta inprimaki honen jarraibideetan adierazitakoarekin bat)
Teknikari eskudunak idatzitako ziurtagiria, frogatzen duena obrek betetzen dituztela ingurumeneko eta hirigintzako araudia, baita aplikatzekoak diren
gainerako arauak ere.
Lanak araudiaren arabera betetzeari buruzko azterlana / memoria / txosten teknikoa
Lurzatiaren planoa
Gaur egungo egoeraren planoak (planta, sekzioa eta aurretiko bistak, egoki dena)
Zaharberritzearen planoak (planta, sekzioa eta aurretiko bistak, egoki dena)
Argazkiak
Balkoiak ixten badira, B1 eredua, betea, jabeen elkarteak modeloa onesten duela agertzen duena
Balkoiak ixten badira, B2 eredua, betea, jabeen elkartearen baimena agertzen duena
Galdarak eta/edo fatxadako hodiak ezartzen badira, H1 eredua, betea, jabeen elkarteak modeloa onesten duela agertzen duena
Galdarak eta/edo fatxadako hodiak ezartzen badira, H2 eredua, betea, jabeen elkarteak baimena ematen duela agertzen duena
Kanpoko zura ordezten bada, V1 eredua, betea, jabeen elkarteak modeloa onesten duela agertzen duena
Kanpoko zura ordezten bada, V2 eredua, betea, jabeen elkarteak baimena ematen duela agertzen duena
Eraikinetako etxebizitzetan edo etxebizitza atxikietan eguzki-oihalak jartzen badira, T1 eredua, betea, jabeen elkartearen onespena agertzen duena, edo,
bestela, eraikineko edo etxebizitza atxikien multzoko bizilagunen ordezkari gehienen onespena agertzen duena.
Itxiturak eta hesiak jartzen badira: itxitura edo hesiaren modeloari buruzko dokumentazio teknikoa, adieraziz ezaugarriak, altuera, materialak, etab.
Eremu publikotik ikusten diren publizitate kartelak eta errotuluak jarri nahi badira: diseinua, tamaina eta kokapenaren xehetasunak, fatxadaren argazkiarekin
eta/edo krokisarekin, eta iraunen duen edo ez adieraztea.
Eraispen txikietan eta eraiki aurreko lanetan, adibidez zundaketa, prospekzio, lagin eta saiakuntzetan: Teknikari eskudunak idatzitako txostena, non
justifikatzen den horiek egin beharra.
Hondakinen kudeaketa betetzen dela agertzen duen frogagiria
BESTE AGIRI BATZUK:
Bestelako agiriak (zehaztu):

8.

ERANTZUKIZUNEKO AITORPENAREN ONDORIOAK ETA ERAGINKORTASUNA

1.

Erantzukizuneko aitorpena, aurretiazko komunikazioa eta kasu bakoitzerako eransten den dokumentazioa Burlatako Udaletxean aurkezten ahalko dira, baita Herri
Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan ezarritako edozein erregistro eta
bulegoetan ere.

2.

Erantzukizuneko aitorpena edo aurretiazko komunikazioa aurkezteak ez dakar berez establezimendua eta/edo egin beharreko obrak eta/edo jardueraren hasiera bat
datozenik aplikatzekoa den araudiarekin, eta ez du mugatzen Burlatako Udalari aplikatzeko den araudi sektorialak egiaztatzeko, ikuskatzeko eta zehatzeko eta,
orokorrean, kontrolatzeko ematen dizkion ahalmenen erabilera.

3.

Erantzukizuneko aitorpenak titularrari ahalmena emanen dio nahi duen eta eskaeran adierazi duen hirigintzako jarduera egiteko, legez eskatzen den dokumentazio osoa
Udalaren esku uzten den egunetik, tramitaziorako, eta obra egun horretatik aurrera has daiteke, galarazi gabe udal administrazioak egiaztatu, kontrolatu eta ikuskatzeko
esleituta dituen ahalmenak.

4.

Erantzukizuneko aitorpena edo aurretiazko komunikazioa behar izanik, halakorik aurkeztu gabe egiten badira jarduketak, edo jarduerak gauzatzen edo garatzen badira
kautelazko etetea edo behin betikoa deklaratu arren, ondorio guztietarako ulertuko da baimen edo lizentziarik gabeko jarduketak direla, eta lizentziarik gabeko jarduera
sailkatuen, obren eta erabileren lege-babes eta zehapen araubide bera aplikatuko zaie, kasu bakoitzean egoki dena.

5.

Administrazio eskudunari egindako erantzukizuneko aitorpenari eransten zaion edozein datu, adierazpen edo agiri, funtsean, ez-zuzena edo faltsua bada, edo zerbait falta
bada, edo erantzukizuneko aitorpena aurkezten ez bada, ez da segitzen ahalko ukitutako eskubide edo jarduerarekin, gertaera horien berri jakiten den unetik beretik,
deusetan galarazi gabe legokiokeen erantzukizun penal, zibil eta administratiboa.
Udalak ebazpena emanen du aipatutako inguruabarrak gertatu direla deklaratzeko eta erabakitzen ahalko du interesduna behartuta dagoela egoera juridikoa
lehengoratzera, harik eta jarduera, zerbitzua edo obra abiatu, garatu edo gauzatu aitzineko uneraino, eta orobat erabaki xede berarekin bertze erantzukizuneko aitorpen
bat aurkezteko ezintasuna, ezarritako epean, aplikatzekoak diren arauetan ezarri bezala.

6.

Jarduera edo zerbitzu beraren inguruan lokal berean hainbat jarduketa egin behar badira, bidezko diren erantzukizuneko aitorpenak eta/edo aurretiazko komunikazioak
batera tramitatuko dira.

7.

Burlatako Udaleko zerbitzu teknikoek ezartzen badute ezen erantzukizuneko aitorpenaren edo aurretiazko komunikazioaren bidez hasitako espediente bat tramitatu
beharko litzatekeela lizentziaren edo aurretiazko baimen baten menpeko prozeduraren bidez, aipatutako espedientea prozedura egokira birbideratuko da, alkatetzaren

ebazpenaren bidez, beharrezkoa izan gabe interesdunak berriz ere eskaera egitea, eta ebazpen hartan deklaratuko da ezin dela onartu erantzukizuneko aitorpen edo
aurretiazko komunikazio hori, eta adieraziko da ezin dela ukitutako eskubide edo jarduera gozatzen hasi behar den aginduzko lizentzia lortu gabe.
8.

Inola ere ez da ulertuko erantzukizuneko aitorpenaren edo aurretiazko komunikazioaren bidez hartzen direla legeriaren kontrako edo hirigintzako planeamenduaren
kontrako ahalik, eta legeriaren edo hirigintzako planeamenduaren kontrako erantzukizuneko aitorpenak eta aurretiazko komunikazioak erabat deusezak izanen dira, baldin
eraginkor izateko funtsezko beharkizunak betetzen ez baditu.

9.

Inola ere ez da ulertuko erantzukizuneko aitorpenaren menpe daudela aldamioak jartzea, edozein modutan eremu publikoa okupatzea, edo aldi baterako lan batzuk
altueran egitea, edo garabi-ibilgailuak erabiltzea. Erantzukizuneko aitorpena behar duen edozein obrak bide publikoa okupatzea independenteki tramitatuko da, egoki den
lizentziaren edo baimenaren bidez.

10. Jardueren eta establezimenduen ardura duten pertsonak beharturik daude horiek behar bezalako baldintzetan gauzatu eta mantentzera segurtasunari,
osasungarritasunari, irisgarritasunari eta ingurumeneko kalitateari dagokienez, espazio publikoetan izan litekeen eragina murriztuz eta aipatu baldintzak betetzeko behar
diren teknikarik hoberenak erabiliz, horiek eskura badira.
11. Erantzukizuneko aitorpenaren edo aurretiazko komunikazioaren bidez egiten den jarduera edo obraren ardura dutenek betebehar berariazkoa dute jarduera edo obrako
establezimenduan deklaratutako elementu eta beharkizunen frogagiriak gordetzeko, eta, behar denean, Udalaren esku jartzeko, baldin egiaztapen eta/edo ikuskapen
jarduketetarako eskatzen bada.
12. Arau-hausterik bada, arau-hausteen ERANTZULEAK izanen dira, inguruabarrak kontuan harturik, haien portaerarekin arau-hausteak egiten dituztenak, bereziki eta kasuen
arabera: jardueren titularrak, jardueraren ustiapen tekniko eta ekonomikoaren arduradunak, eta dokumentazio teknikoa sinatu duten teknikariak; hori dena, honako
honetan ezarritakoarekin bat: “Udal ordenantza, prozedura arautzen duena erantzukizuneko aitorpena eta aurretiazko komunikazioa egiteko, udal mugapeko jarduera
sailkatuetarako, obretarako eta era guztietako jarduerak abiarazteko”.
13. Erantzukizuneko aitorpenaren edo aurretiazko komunikazioaren menpe dauden jarduerak ikuskatzeko ofizialki izendatutako langileak agintaritzaren agentetzat hartuko
dira, berezko dituzten eginkizunak betetzeko, ikuskapenetarako ezarri den bezala hirigintzako eta/edo ingurumeneko legerian.
14. Baldin, behin obrak egiteko erantzukizuneko aitorpena aurkezturik, obrak ez badira 6 hilabeteko epean hasten, edo hasieratik ez badira hamabi hilabeteko epean
bukatzen, edo behar bezala eskatutako luzapenetan ezarritako epean, Udalak, alkatetzaren ebazpenaren bidez, erantzukizuneko aitorpena eten eginen du, eta
eraginkortasuna galduko du. Hortaz, obrak hasteko edo horiei segida emateko beharrezkoa izanen da erantzukizuneko aitorpen berri bat aurkeztea.
15. Burlatako Udalean indarrean diren ordenantza fiskalek arautuko dituzte erantzukizuneko aitorpena edo aurretiazko komunikazioa aurkezteak ekartzen dituen tributuak.
9.

ERANTZUKIZUNEKO AITORPENA

ERANTZUKIZUNA NIREA IZANIK, SINATZEN DUDAN HONEK HONAKO HAU DEKLARATZEN DUT:
1.

Aitorpen honetan alegatu bezala,

ordezkari

ahalordedun naizela (markatu egoki dena):

Ahalordedunaren edo pertsona juridikoaren ordezkaritzaren kasuan: Data hau duen eskritura publikoaren bidez: ……………………………………………
Pertsona fisikoen ordezkaritzaren kasuan: Ordezkaritza frogatzen duen agiriaren bidez. Ordezkariaren eta ordezkatuaren artean sinatu zen data honetan:
……………………………………………………………………………………………………………………
Beste kasu batzuetan, zehaztu egoki dena:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2.

Egin beharreko obrak:
∗ EZ dute inpakturik ondare historiko-artistikoan
∗ EZ dakarte berekin jabari publikoko ondasunen erabilera pribatiboa eta okupazioa.
∗ EZ dute obra proiektua behar, Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legeari jarraikiz.
∗ EZ dira Nafarroako Foru Gobernuaren eskumena eta ez dute behar haren aurretiazko kontrola.
∗ EZ daude hirigintzako plangintzan aurreikusitako antolamenduarekin bat EZ datozen eraikinetan, eta, zehazki, EZ daude antolamenduz kanpo deklaratutako
eraikinetan.
∗ EZ dira behin-behineko gisa sailkatutako obrak, sektoreko legeriak eta hirigintzako planeamenduak baimenduta daudelako, eten beharrekoak eta, edonola ere, eraitsi
beharrekoak, inolako kalte-ordainik jaso gabe, Udalak erabakitzen duenean.
∗ EZ dira eraikinen egitura eramailea (eskaileren ukipena eta behegainen eraikuntza barne) edo horien elementu komunak ukitzen dituzten obrak (salbu fatxada, estalki
eta instalazioetan egiten diren obra txikiak)

3.

Aipatutako jardueran aritzeko indarra duen araudiak ezarritako baldintzak betetzen ditu, eta badu hori frogatzen duen dokumentazioa, eta administrazio honen esku uzten
dut egiazta dezan, eta konpromisoa hartzen dut dokumentazio hori behar den denboraz administrazio honen esku uzteko, aitorpenerako edo nire eskubidea erabiltzeko.

4.

Hitza ematen dut aurkeztutako dokumentazioan ezarritako baldintza teknikoak betetzen segituko dudala jarduerak indarra duen bitartean, eta lokalaren eta jardueraren
ikuskapena erraztuko diedala udal zerbitzuei, eta Udalak akatsik adierazten badit, horiek zuzenduko ditudala ematen didaten epean.

5.

Hitza ematen dut Udalari emanen diodala establezimenduaren baldintzetan egiten den edozein aldaketaren berri, baita egin nahi dudan bertze edozein aldaketaren berri
ere, adierazpen honen inguruabarrei eragiten badie, eta behar diren lizentziak eskuratuko ditudala eta/edo aurretiazko komunikazioak eta erantzukizuneko aitorpenak
aurkeztuko ditudala, hala behar badu.

6.

Baldin obren helburua bada jarduera bat gauzatzeko lokal eta/edo eraikin bat egokitzea, JARDUERA HASI AURRETIK establezimendua abiarazteko erantzukizuneko
aitorpena aurkeztuko da, baita erantsi beharreko dokumentazioa ere, egoki den ereduaren arabera.

7.

Konpromisoa hartzen dut obren gauzatzea kontratatzeko Nafarroako Gobernuaren Ingurumen Departamentuko Erregistroan izen emandako eraikitzaile batekin.

8.

Geroko tramitazioa arinagoa izateko, baimena ematen dut adierazitako faxa, telefonoa edo posta elektronikoa erabiltzeko, abisu/jakinarazpen gisa (adierazi didate ezen,
jakinarazpen elektronikorako, beharrezkoa dela ziurtagiri elektronikoa izatea)

9.

Irakurri eta onartu ditut erantzukizuneko aitorpen honen ondorioak eta baldintzak, agiri honen 8. puntuan ageri direnak.

Burlatan, 20....(e)ko ..................................aren
..............(e)an.

(Eskatzailearen edo ordezkariaren sinadura)

Baimena ematen diot Burlatako Udalari beste administrazio publiko batzuetako informazioa eta/edo dokumentazioa eskatzeko,
erantzukizuneko aitorpen honen xede eta izaerarako behar dena.

