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UDALAREN TXOSTENA, JARDUERA INSTALATU EDO LEHENGOA LURZORU BERRIRA
ZABALDU NAHI DENEAN PROZEDURETATIK SALBUESTEKO JAKINARAZPENARI BURUZKOA
Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 25.1 a) art.

Lekuari buruzko datuak
Okupatuko den lekua (helbide osoa)

Azalera (m2)

Lekuak inbentarioan duen kodea1 (hala badagokio)

Jarduera berriaren sustatzaileari buruzko datuak (jakinez gero)
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 izen soziala / izena

IFK/IFZ

Jakinarazpenetarako helbidea (lekuarena ez bada)
Harremanetarako telefono-zenbakia

Helbide elektronikoa

Ikusita interesdunak aurkeztu duen PROZEDURETATIK SALBUESTEKO JAKINARAZPENA, lurzorua kutsa
dezaketen jarduerak dauzkaten lurzoruen inbentarioan argitaratutako informazioa 1, eta Udalak dauzkan gainerako
datuak, 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.
1

GeoEuskadi ikustailera daraman esteka, kutsa dezaketen jarduerak dituzten EAEko lurzoruak ikusteko:
http://www.geo.euskadi.net/s69-bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp (bilbe urdina)

Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten edo dauzkaten lurzoruen inbentarioa informazioa emateko
tresna bat baino ez da, eta EAEko udalek erabili behar dute eskatutako informazioa lortzeko tresna lagungarri gisa. Inbentario
horretako datuek, hain zuzen ere, argitaratzeko asmoz jaso ziren uneko egoeraren berri ematen dute eta, horrenbestez, ez dute
adierazten lekua nola dagoen harrezkero. Udalari dagokio informazio hori ematea.

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.2
BAI

2.

EZ

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

-

EZ

EZ

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 zertarako erabiliko den:
……………………………………………….

3.

Jarduera berria instalatzeko, edo lehengoa zabaltzeko, lurrak mugitu behar dira, edo zolatak kendu.
BAI

EZ

Ez dakigu

Hortaz3,

2

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.

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).
3
Legearen 25. artikuluko 1.a) atalean xedatutakoaren arabera, salbuespena aplikagarri izateko, hiru baldintzak bete behar
dira.

Proiektatutako jarduera EZ da berria leku horretan, baina agirietan jasota du Udalak otsailaren 4ko 1/2005
Legea indarrean sartu aurretik (2005eko maiatzak 16) garatzen dela bertan.
BAI

EZ

Erantzuna BAI bada, ez dago lurzoruaren kalitatearen arloko deklarazioaren prozedurari hasiera ematea eskatuko
luketen ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 23. artikuluan bildutako egoeretako bat ere.
NAHITAEZ ERANTSI BEHARREKO DOKUMENTAZIOA, behar bezala betetako txantiloi honekin
batera:
1.

Prozeduretatik salbuesteko jakinarazpena, interesdunak sinatutakoa.

2.

Udal teknikariaren txostena, lehengo jardueraren kutsatzeko ahalmen txikiari buruzkoa (bere garaian
hark bideratu zuen jarduera-proiektuaren arabera eta, hala badagokio, jarduera martxan egon bitartean
egindako ikuskapenen arabera).
Halakorik ezean, prebentzioaren eta lurzoruaren kalitatea leheneratzearen arloko erakunde egiaztatuak
sinatutako4 txostena, lehengo jardueraren kutsatzeko ahalmen txikiari buruzkoa.

3.

Dokumentazio grafikoa5: lurzatia kokatzeko planoak. Bi plano sartzea gomendatzen da: bata, gunea
udalerrian kokatzeko (1:5.000 edo 1:25.000 eskalakoa); eta bestea, berriz, xehetasun handiagokoa (1:1.000
edo 1:5.000 eskalakoa) (adib., kale-izendegia), lekua markatuta.

Data, eta Udalaren sinadura eta zigilua:

4

Azterketa historiko bat aurkez dezakete, urriaren 10eko 199/2006 Dekretuko II. eranskinean zehazturiko edukia bilduko duena
(199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, lurzoruaren kalitatea ikertu eta berreskuratzeko erakundeak egiaztatzeko sistema
ezartzen duen eta erakunde horiek lurzoruaren kalitatearen gainean egindako ikerketen edukia eta norainokoa zehazten
dituena).
5
Ez da beharrezkoa izango lizentzia bideratzen bada eta jarduera-lizentziaren proiektua eransten bada.

