
MERKATARITZA EDO ZERBITZU LOKALETAN OBRA XEHEA
EGITEKO  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 

MERKATARITZA EDO ZERBITZU LOKALAREN DATUAK 
Helbidea Eraikitako Azalera 

Lokalak ba al du, indarrean, Jarduera sailkatuaren lizentziarik edota aurretiazko 
komunikaziorik?

 Bai  Ez  Ezezaguna 

Espediente zk. 

OHZ Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ordainagiriaren zk. Finkoa 

EZARTZEKO JARDUERA-MOTA 
Jarduera sailkatuaren aurretiazko komunikazioa Egiten den jarduera legeztatzea

Jardueraren deskribapena

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



                          
 

MERKATARITZA EDO ZERBITZU LOKALEAN EGIN BEHARKO OBREN  DATUAK                                   
Deskribapena

Aurrekontua 

 AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 
- Berariazko dokumentazio teknikoa:

• Planoak, 1/50 eskalan, barruko banaketa obretan. Banaketa berriak indarrean dauden ebakuazio eta irisgarritasun 
baldintzak bete beharko ditu.

• Fatxada berriztatze-lanetarako, eta toldoak eta idazkunak ipintzeko, fatxadaren egungo egoera azaltzen duen kolorezko 
argazkia aurkeztu beharko da, eta beste bat egingo den berriztatze lanaren simulazio edo muntaia agertuko duena, edo, 
hala badagokio, fatxadaren krokisa instalazio berriarekin.

• Obraren aurrekontu zehaztua.

                                                                                                 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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