
                           

JARDUERA LIZENTZIA BEHAR DUEN SAILKATUTAKO
JARDUERARENTZAKO OBRA LIZENTZIA

         

ESKATZAILEA 
Izen-abizenak edo pertsona juridikoaren izena NA-IFK Sexua 

Helbidea Tel.

Udalerria Posta Kodea Probintzia 

E-posta 

ORDEZKARIA (norbere izenean arituz gero EZ BETE)

Izen-abizenak edo pertsona juridikoaren izena NA-IFK Sexua 

Helbidea Tel.

Udalerria Posta Kodea Probintzia 

E-posta 

JAKINARAZPENAK JASOTZEKO DATUAK 
         Elektronikoki (ziurtagiri digitala behar da)        Posta arruntez

         Eskatzailearen helbidera
         Ordezkariaren helbidera 

EZARTZEKO JARDUERA-MOTA 
Jardueraren deskribapena 

LOKALAREN DATUAK 
Helbidea Eraikitako Azalera

OHZ Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ordainagiriaren zk. Finkoa

        Azpeitiko Udala                                                  
        Plaza Nagusia,5                       07:30-15:30                    IFZ                                     www.azpeitia.eus/tramiteak                                sarrera@azpeitia.eus
        20730 Azpeitia                                                                 P2001900F                                                                                                            943157200



LOKALEAN EGIN BEHARREKO OBRAK 
Deskribapena

Aurrekontua 

 AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 
- Horretarako eskumena duen teknikariak idatzitako eraikitze-proiektua,  jarduera burutzeko erabiliko den lokala  egokitzeko
ingurumen-baldintza guztiak jasoko dituena.
- Ziurtagiria aurkezten duen teknikariaren gaitasun teknikoa edo gaikuntza profesionala egiaztatu beharko da, ziurtagiri horri ez
badio dagokion elkargo profesionalak oniritzirik eman.

 Tokia eta eguna

Eskatzailearen sinadura Ordezkariaren sinadura 

Eskatzailearen  NAren kopia ekarri behar da Ordezkariak bere NA aurkeztu beharko du

DATU PERTSONALEN BABESA

Jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Azpeitiko Udalaren (Plaza Nagusia 5, Azpeitia) ardurapeko datu tratamendu batean sartuko direla. Datuak eskuratzeko,
zuzentzeko, kentzeko, aurkaratzeko eta tratamendua mugatzeko eskubideak gauzatu ahal izango dituzu, helbide horretara idatzi bat bidaliz.

Zure datuak tratatu egingo dira, udal zerbitzua emateko zuk egin duzun eskaria kudeatzeko eta erabakitzeko. 

Eskatzaileen  datuak jakinarazi  ahal  izango  zaizkie  zerga  administrazioari  eta  fiskalizazio  organoei  kontabilitate  kontrola  egiteko,  eta  banketxeei,  ordainketak
kudeatzeko. Era berean, beste hirugarren batzuei jakinaraziko zaizkie, lege mailako araudian jasotzen diren kasuetan. 

Datuak gorde egingo dira zerbitzuen eskariaren eta egin daitezkeen gora-jotzeen ebazpen-prozedura izapidetzen den bitartean. 

Zure datu pertsonalen tratamenduari eta zure eskubideen erabilerari dagokienez, harremanetan jar zaitezke helbide honetan: olatz@azpeitia.eus

  Azpeitiko Udala  
  Plaza Nagusia,5    07:30-15:30    IFZ    www.azpeitia.eus/tramiteak   sarrera@azpeitia.eus
  20730 Azpeitia    P2001900F    943157200
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