SARRERA zk.. ...........................................................................................................................................
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LASARTE-ORIA

Pasa bedi agiri hau tramitatua izateko HIRIGINTZAHIRIGINTZA-OBRAKOBRAK-INGURUMENAINGURUMENA-OSASUNA
Departamentura

UDALA-AYUNTAMIENTO

HV01 eredua

BIDE PUBLIKOA OKUPATZEKO BAIMENAREN ESKAERA

(1) INTERESATUAREN
INTERESATUAREN DATUAK
NAN/IFZ/AIZ/IFKren zk.

IZENIZEN-DEITURAK EDO IZEN SOZIALA

HELBIDEA
PROBINTZIA

PK

UDALERRIA

TELEFONOA(K)

POSTA ELEKTRONIKOA

(2) ORDEZKARIAREN
ORDEZKARIAREN DATUAK (kasua hala bada)
NAN/IFZ/AIZ/IFKren zk.

IZENIZEN-DEITURAK EDO IZEN SOZIALA
SOZIALA

HELBIDEA
PROBINTZIA

PK

UDALERRIA

TELEFONOA(K)

POSTA ELEKTRONIKOA

(3) BIDE PUBLIKOA OKUPATZEKO DATUAK
INSTALAZIOA (behar duzun instalazioa markatu X batez). Eskatu nahi dituzun instalazio ezberdinak adina inprimaki bete beharko dituzu.

EDUKIONTZIA

PLATAFORMA EDO IBILGAILU JASOTZAILEA

ALDAMIOA

ITXITURA

KARGAKARGA-JASOGAILUA

BESTE BATZUK _____________________________________________

KOKALEKUA
KOKALEKUA

OKUPAZIOA (unit., m edo m²)

IRAUPENA

BIDE PUBLIKOA OKUPATZEAREN ARRAZOIA

(4) AURKEZTEN
AURKEZTEN DUEN DOKUMENTAZIOA
ORDEZKARITZAREN AK
AKREDITAZIOA
1
KOKALEKUAREN ESKALAESKALA-PLANOA EDO KROKIS KOTADUNA

BERMEA EZARRI IZANA JUSTIFIKATZEN DUEN AGIRIA1
BESTE BATZUK ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________

Sinadura:
Sinadura
___________________________n, _________ko _______________________ren ________an

1

Ikus Tramitazioa” atala atzealdean

Lasarteasarte-Oriako Udaleko alkatelkate-lehendakari jn./and.
jn./and.

LasarteLasarte-Oriako Udala baimendua geratzen da dokumentu honetan jasotako datu pertsonalei tratamendu automatizatua emateko. Udala Datu Pertsonalak Babesteari buruzko
abenduaren
abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak ezarritakoa betetzera konprometitzen da. Interesatuek datuak eskuratzeko, kantzelatzeko, zuzentzeko eta oposatzeko eskubideak
baliatu ahalko dituzte LasarteLasarte-Oriako Udalaren aurrean.

Kale Nagusia 22, 20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa) |

0034 943 376055 |

udala@lasarte-oria.eus | IFZ/NIF P2009500F

INPRIMAKI
INPRIMAKI HAU BETETZEKO ARGIBIDEAK
(1) Atal hau interesatuaren datuekin beteko da. Interesatuak ordezkariaren bidez jardun ahalko du. Kasu horretan, lehenbiziko eta
bigarren atalak bete beharko ditu.
(2) Ordezkariari buruzko datuak halakorik izendatu denean bakarrik beteko dira. Ordezkaritza zuzenbidean balio duen eta
sinesgarritasunez jasota utziko duen edozein bide baliatuz akreditatu beharko da; edo, bestela, interesatua bera agertuta ordezkaria
zein den esanez.
(3) Atal honetan, bide publikoa okupatzeko datuak adierazi beharko dituzu. Instalazio ezberdin bakoitzeko eskaera-orri bat bete
beharko duzu, datu hauek adieraziz: instalazio-mota, instalazioa zein lekutan kokatu nahi den, zenbat okupatuko den (edukiontzia
bada, unitate kopurua –unit.– adierazi beharko duzu; itxituraren kasuan, zenbat metro koadro okupatuko diren –m²–; eta, gainerako
instalazioetan, metro linealak –m–), okupazioaren iraupena eta arrazoia.
(4) Atal honetan, inprimakiarekin batera zein agiri aurkezten dituzun markatu eta/edo adierazi beharko duzu.
Edozein kasutan ere, inprimakiak sinatuta joan beharko du, dela interesatuak, dela ordezkariak, kasua hala bada.
Inprimaki hau zu zeu agertuta aurkeztu ahalko duzu, behin bete eta sinatutakoan, Lasarte-Oriako Udaleko Sarreren Erregistro
Orokorrean (Okendo Plaza 1), astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 13:30era bitartean, edota azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 38.4
artikuluan ezarritako gainerako formen bidez.
Inprimaki hau Udalaren www.lasarte-oria.eus webgunetik eskura daiteke.

ARAUDI ERREGULATZAILEA
- 1372/1986 errege-dekretua, ekainaren 13koa, Entitate Lokalen Ondasunen Erregelamendua onesten duena (IV. kapitulua, 1. sekzioa)
- 1215/1997 errege-dekretua, uztailaren 18koa, langileek laneko ekipamenduak erabiltzerakoan segurtasunari eta osasunari dagokienez
bete beharreko gutxieneko baldintzak ezartzen dituena
- 68/2000 dekretua, apirilaren 11koa, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen
irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena
- Udalerriaren Planeamenduko Arau Subsidiarioen testu bateratua
- 1955eko ekainaren 17ko dekretua, Korporazio Lokalen Zerbitzuen Erregelamendua onesten duena (12. artikulua)
- Ordenantza Fiskalak (7. ordenantza, 20. tasa, 2. eta 3. tarifak)
- 2/2006 legea, ekainaren 30ekoa, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa (211. artikulua)
TRAMITAZIOA
Unitate arduraduna: Hirigintza, Obrak, Ingurumena eta Osasuna, Okendo Plaza 1 – 4. solairua, 
oria.eus

943 376189

hirigintza@lasarte-

Aurkeztu beharreko dokumentazioa: kasu guztietan, edukiontzia aparkalekuetan instalatzeko kasuan izan ezik, inprimaki honi erantsita
beste dokumentazio hau ere aurkeztu beharko duzu:
-

Instalazioaren kokalekuaren eskala-planoa edo krokis kotaduna, atariari edo eraikinaren elementu finkoei erreferentzia eginez.
Eskatutako instalaziorako ezarritako bermea jarri izana justifikatzen duen agiria (eranskin gisa doa)

BERMEA EZARTZEKO ERANSKINA

LASARTE-ORIA
UDALA-AYUNTAMIENTO

HV01 eredua

BIDE PUBLIKOA OKUPATZEKO BAIMENAREN ESKAERA

BIDE PUBLIKOA OKUPATZEAGATIK BERMEA EZARTZEA
BERMEA EZARTZEN DUENAREN IZENIZEN-DEITURAK EDO IZEN SOZIALA (bat etorri behar du baimenaren titularra izango den pertsonarekin)

NAN/IFZ/AIZ/IFKren
NAN/IFZ/AIZ/IFKren zk.:
KONTZEPTUA

BPO:
BPO:

BERMEAREN ZENBATEKOA
IBAN zk. (gero bermea itzultzeko
itzultzeko):
ko):

Bermea, ondasun publikoetan eragin litzakeen kalteak konponduko dituela bermatzeko garantiaren kontzeptuan, bide publikoa
okupatzeko baimenaren titularra izango den pertsona fisiko edo juridikoaren izenean jarri beharko da, eta NAN/IFZ/AIZ/IFK zenbakia,
kontzeptua (adierazi BPO: instalazio-mota), zenbatekoa eta IBAN zenbakia adierazi beharko dira gero bermea itzultzeko, hala
badagokio. Bermea honako banku-kontu hauetako batean ezarri ahalko da:
ES26 2095 5048 19 1061129721
ES95 3035 0036 11 0360900002

KUTXABANK
LABORAL KUTXA

Bermearen zenbatekoa instalazio-motaren araberakoa izango da, hala nola:
- Aparkalekuan ez doan edukiontzia:
300 €/unit.
- Aldamioak, karga-jasogailuak, ibilgailu jasotzaileak edo antzekoak (fatxadako metro linean bakoitzeko): 30 €/m, 2.400 €-ko
maximoarekin eta 100 €-ko minimoarekin.
- Itxiturak (okupatuko den azaleraren metro koadro bakoitzeko): 30 €/m², 2.400 €-ko maximoarekin eta 100 €-ko minimoarekin

LasarteLasarte-Oriako Udala baimendua geratzen da dokumentu honetan jasotako datu pertsonalei tratamendu automatizatua emateko. Udala Datu Pertsonalak Babesteari buruzko
abenduaren
abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak ezarritakoa betetzera konprometitzen da. Interesatuek datuak eskuratzeko, kantzelatzeko, zuzentzeko eta oposatzeko eskubideak
baliatu ahalko dituzte LasarteLasarte-Oriako Udalaren aurrean.

Kale Nagusia 22, 20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa) |

0034 943 376055 |

udala@lasarte-oria.eus | IFZ/NIF P2009500F

