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PROZEDURETATIK SALBUESTEKO JAKINARAZPENA
(Jarduera berria instalatzen denean, lurzoru berria hartuta lehendik dagoen jarduera zabaltzen denean, edo
LKJ bat eteten denean)
Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 25.1 a) art.

Lekuari buruzko datuak
Lekua (helbide osoa)

Azalera (m2)

Lekuak inbentarioan duen kodea1 (hala badagokio)

Komunikatzaileari buruzko datuak
Komunikatzailearen izen soziala / datuak

IFK/IFZ

Jakinarazpenetarako helbidea (lekuarena ez bada)
Harremanetarako telefono-zenbakia

Helbide elektronikoa

Lekuarekiko harremana
Etengo den jardueraren ordezkaria

Jarduera berriaren ordezkaria

Etengo den jarduerari buruzko datuak
Etengo den jardueraren titularraren izen soziala / datuak

Jabea

IFK/IFZ

Jakinarazpenetarako helbidea (lekuarena ez bada)
Etengo den jarduera (jakinez gero, idatzi EJSNko kodea)
Harremanetarako telefono-zenbakia

Helbide elektronikoa

Jarduera berriaren sustatzaileari buruzko datuak
Sustatzailearen izen soziala / datuak

IFK/IFZ

Jakinarazpenetarako helbidea (lekuarena ez bada)
Proiektatutako jarduera (jakinez gero, idatzi EJSNko kodea)
Harremanetarako telefono-zenbakia

Helbide elektronikoa

Lurzatiaren jabeari buruzko datuak
Jabearen izena

IFK/IFZ

Jakinarazpenetarako helbidea (lekuarena ez bada)
Harremanetarako telefono-zenbakia

Helbide elektronikoa

Ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 25.1 a) artikuluan xedatutakoa betez (4/2015 Legea, ekainaren 25ekoa, lurzorua
kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzekoa), eta ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 25.1 a) artikuluan jasotako
baldintza guztiak betetzen direla egiaztatzeko (4/2015 Legea, ekainaren 25ekoa, lurzorua kutsatzea saihestu eta
kutsatutakoa garbitzekoa), ez dagokio hasiera ematea lurzoruaren kalitatearen arloan arauak jasotzen dituen
deklarazio-prozedurei. Hori dela eta, hau JAKINARAZTEN dut:

1.

Leku horretan izan da, aurretik ere, ekainaren 25eko 4/2015 Legearen I. eranskinean aipatzen diren
lurzorua kutsa dezaketen jarduera horietakoren bat.
BAI

EZ

Erantzuna BAI bada, azken LKJk kutsatzeko ahalmen TXIKIA zuen, ekainaren 25eko 4/2015 Legearen
II. eranskinaren arabera.
BAI

EZ

Deskribatu azken jarduera (kutsatzeko ahalmen txikia duen LKJ) (jakinez gero, adierazi EJSNko
kodea):
……………………………………………………
-

Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuaren uztailaren 1eko 16/2002 Legeak eragin
diola jarduerari.
BAI

-

Kutsadura eragin dezaketen fokuak izan direla, estalpetik kanpo, eta leku horretan egiten den
jarduerarako behar bezala babestu gabeko lurzoruan
(adibidez, hormigoitu gabeko lurzoruan aire zabalean materiala metatzea).
BAI

-

EZ

Jarduerak betetzen ditu 9/2005 Errege Dekretuaren 3.2 artikuluko baldintzak.1
BAI

1

EZ

Lurzorua edo lur azpiko ura kutsa dezaketen substantzia arriskutsuak edo bestelako
substantziak dituen lurpeko instalazioak izan ditu.
BAI

-

EZ

EZ

Martxoaren 10eko 363/1995 Errege Dekretuan jasotako substantziaren bat edo batzuk urtean 10 tona baino kopuru handiagoan
sortzea, maneiatzea edo metatzea (errege-dekretu horren bidez onartzen da substantzia berrien jakinarazpenaren eta
substantzia arriskutsuen sailkapen, ontziratze eta etiketatzearen gaineko erregelamendua); eta norberak erabiltzeko erregaia
biltegiratzea, urriaren 1eko 1523/1999 Errege Dekretuaren arabera, urteko batez besteko kontsumoa 300.000 litro baino
gehiagokoa bada eta bildutako bolumena guztira 50.000 litrokoa edo handiagoa bada (errege-dekretu horren bidez, aldatu
egiten dira honako hauek: petrolio-instalazioen erregelamendua, zeina 1994ko urriaren 20ko 2085/1994 Errege Dekretuaren
bidez onartu baitzen; MI-IP03 instrukzio tekniko osagarria, zeina 1997ko irailaren 15eko 1427/1997 Errege Dekretuaren bidez
onartu baitzen; eta MI-IP04 instrukzio tekniko osagarria, zeina 1995eko abenduaren 28ko 2201/1995 Errege Dekretuaren bidez
onartu baitzen).

2.

Leku hori industriarako erabiltzen jarraituko dute, edo industriakoaren antzeko erabilera izango du,
ekainaren 25eko 4/2015 Legearen ondorioetarako.
BAI

EZ

Ez dakigu

Adierazi lekuaren kalifikazio urbanistikoa:
………………………………………………………………….
Jakinez gero, adierazi zein izango den ETORKIZUNEKO erabilpena.
……………………………………………….

3.

Jarduera berria instalatzeko, edo lehengoa zabaltzeko edo eteteko (kasuaren arabera), lurrak mugitu
behar dira, edo zolatak kendu.
BAI

EZ

Ez dakigu

Hortaz2,
BAI,

badago ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 25. artikuluko 1.a) ataleko salbuespen-egoera.

EZ,

ez dago ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 25. artikuluko 1.a) ataleko salbuespen-egoera.

ERANTSITAKO DOKUMENTAZIOA (erantsi bada)
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Data eta komunikatzailearen sinadura

2

Legearen 25. artikuluko 1.a) atalean xedatutakoaren arabera, salbuespena aplikagarri izateko, hiru baldintzak bete behar
dira.

