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Web: www.sanguesa.es  

E-mail: sanguesa@sanguesa.es 

Tfno: 948870005

CIF: P3121600E 

C/ Mayor 31Bis  - 31400  
Sangüesa - NAVARRA 

Ni,                                                                                                                      jauna/andrea,  
(e)ko                                                                                                          Elkargo Profesionaleko        
zenbakidun elkargokidea, 

LOKALA SAILKATU GABEKO JARDUERARAKO EGOKIA DELA EGIAZTATZEKO ZIURTAGIRIA ARGIBIDEAK: 
 
Eredu hau 12/2012 Legean aurreikusitako jarduerak eta sailkatu gabeko antzekoak hasteko erantzukizunpeko adierazpen
en kasuetan erabiliko da, bertan azaldutako mugen arabera, obrarik egingo ez denean. 
Eredu hau inprimaki-erakoa denez, ezin da aldatu; eremuak kasu bakoitzean dagozkion datuak idatziz bete behar dira.  
 

Jardueraren kokapena eta banaketa erantsitako dokumentazio grafikoan jasotakoak dira. 
-Lokalak lursail barruan duen tokia eta zein muga dituen adierazteko kokapen-planoa.  
-Lokalaren banaketa eta azalerak adierazteko oinplano-planoak. 

Lokaleko azalera eraikiak, solairuen arabera, honako hauek dira:  
 
Lokalak hornidura eta instalazio hauek ditu (aireztapenak eta ke-irteerak, suteen kontrako babesa, etab.): 
 

Jarduera SAILKATU GABEA da, ingurumena babesteko esku-hartzeari buruzko 93/2006 FDren arabera. 

Lokaleko aurreko jarduera honako hau zen:  
 

 (Deskribatu xehetasun nahikoz zein jarduera eta nola garatuko den). 
Jarduera 12/2012 ELDren aplikazio-eremuaren barruan dago edo antzeko ezaugarriak dituen merkataritza- edo zerbitzu-jarduera da: 
 
-Jendaurreko erakusketa- eta salmenta-azalera erabilgarriak 750 m2 baino gutxiago ditu. 
-Ez du eraginik ez ondare historiko-artistikoan ez jabari publikoko ondasunen erabilera pribatuan eta okupazioan. 
 

HONAKO HAU ZIURTATZERA NATOR: 
                                                                                                     jaunak/andreak (jarduera abian jarriko dela aditzera ematera datorren pertsonaren izena), 

honako jarduera hau:     
         ezarri               hedatu                 aldatu     (markatu dagokiona) nahi duela: 
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Lokalak makineria eta elementu mekaniko hauek ditu (erauzgailuak, klimatizazio-konpresoreak, hotz-ganberak, etab.):   
 
 
 
 
Bertako potentzia mekanikoak egiaztatuta, ez du gainditzen ingurumena babesteko esku-hartzeari buruzko 93/2006  
FDn jarduera sailkatutzat jotzeko ezarritako mugak. 
Lokalean, honako dokumentazio hau Administrazioaren eskura izango da:  

- Ezarritako jardueraren eta lokalaren ezaugarriei buruz adierazpen honekin batera aurkezturiko informazioa  
  osatzeko dokumentazio grafikoa. 
  Gutxienez: 
- Suteen kontrako babes-neurriak eta aireztapena-klimatizazioa adierazteko oinplano-planoak. 
- Sekzio-planoa(k) 
- Fatxad(ar)en argazkia(k) 
- Aplikatzekoa den araudia betetzen dela frogatzeko egiaztagiria. 
- Eraikuntzako materialen, ekipamenduen, sistemen eta elementuen ezaugarrien dokumentazioa, araudiak  
eskatutako probei, neurketei eta kontrolei dagokiena, eta ziurtagiri honetan adierazitakoa egiaztatzeko  
beharrezkoak Administrazioaren eskura izango dira establezimenduan. 
 

Lokala eta bertako instalazioak aztertuta, Udalerriko hirigintza-plangintzan eta Udal-ordenantzetan, Eraikuntzako  
Kode Teknikoan, behe-tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoan, eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelame
nduan, irisgarritasun-araudian, araudi higieniko-sanitarioan, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legean 
eta jarduera aipatu lokalean gauzatu ahal izateko aplikatzekoak zaizkion indarreko gainerako Araudi eta leg
e-xedapenetan ezarritako mota orotako baldintzak betetzen ditu. 

 
 

 
 
 
 
Horregatik guztiagatik, ZIURTASUNEZ DIOT lokalak eta bertako instalazioak egokiak direla  
                                                                                                                                            jarduera garatzeko. 
 
Zangozako Udalaren esanetara nago arrazoituta eskatzen didan edozein azalpen edo/eta justifikazio  
emateko.  

    Zangozan,                                                       (e)(a)n. 
       (teknikariaren sinadura) 
 
 
 
 
 

 

 
Jakinaren gainean,  
(jarduera-adierazpenaren egilearen sinadura, izena, bi abizen eta NANa adierazita)   

 

Erabileraren arduraduna: Zangozako Udala. Helburua: lizentzia emateko kudeaketa eta kontrola ahalbidetzea, tasak kobratzea. Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak, baita info
rmazio gehigarrian azalduta dauden beste batzuk ere. Informazio gehigarria gure bulegoetan eta Udalaren webguneko pribatutasun-politikan eskura daiteke. Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jarri 
nahi izanez gero, idatzi helbide honetara: dpd@sanguesa.es  
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