JARDUERA SAILKATUA HASTEA
ESKATZAILEAREN DATUAK
IZEN-ABIZENAK
NAN, IFZ, AIZ
Zk.

HELBIDEA
ESKAILERA

SOLAIRUA

(EZABATU EZ DAGOKIZUNA)

TELEFONOA
ATEA

PK

BEREZ edo HURRENGO HONEN IZENEAN

IZEN-ABIZENAK EDO IZEN SOZIALA
FAXA

HERRIA

NAN,IFZ,AIZ,IFX

POSTA ELEKTRONIKOA

JAKINARAZPENETARAKO DATUAK
IZEN-ABIZENAK EDO IZEN SOZIALA
NAN, IFZ, AIZ
Zk.

HELBIDEA
ESKAILERA

FAXA

SOLAIRUA

TELEFONOA
ATEA

PK

HERRIA

POSTA ELEKTRONIKOA

JARDUERA MOTA ETA KOKALEKUA (katastroko erreferentzia osoa adierazi)

JARDUERA SAILKATUAREN HASIERA BADA (bete edo markatu X batez dagokiona)

□ JH.1. Nire erantzukizunpean adierazten dut jarduera sailkatu baten funtzionamenduari dagokion funtsezkoa ez den aldaketa hastera
noala. Jarduera sailkatuaren baimenaren espediente zenbakia zein den adierazi:
□ JH.2. Nire erantzukizunpean adierazten dut

jarduera sailkatu berria edo nabarmen aldatutako funtzionamendua hastera noala.
Jarduera sailkatuaren edo aldaketaren baimenaren espediente zenbakia (adierazi):………………………………….

AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA
NORBAITEN IZENEAN ARITUZ GERO, DOKUMENTAZIO PERTSONALA (bete edo markatu X batez dagokiona)

□ Pertsona fisikoa: ordezkatuaren nortasun agiriaren fotokopia.
□ Pertsona juridikoa: ordezkaritzaren egiaztagiria.
Eskatzailea baimen honen onuradun izanen den moduan, baimenarekin zerikusia duen zerga edo hirigintza betekizunen erantzule ere
izanen da.
AURKEZTUTAKO JARDUERAREN DOKUMENTAZIO DESKRIBATZAILE-JUSTIFIKATZAILEA

□ JH.1. Jarduera berri ez sailkatuko hasierarako edo jarduera sailkatuaren funtsezkoa ez den aldaketarako
ziurtagiri teknikoa.

□ JH.2. Obra amaierako ziurtagiri teknikoa.
□ JH.2. Dagozkion zergen ordainketaren ziurtagiriak.
□ JH.2. Ur-hornidura, kontratu zkia.:
BESTELAKO DOKUMENTAZIOA (beste erakundeetako baimen eta agiriak):

lokalaren gaitasunaren

ESKATZAILEAK BERE ERANTZUKIZUNPEAN ADIERAZTEN DU:
̵
Benetakoak direla izenpetzen dituen datuak eta aurkezten dituen dokumentuak.
̵
Indarrean dagoen legerian ezarritako betekizunak betetzen dituela, erantzukizunpeko adierazpen hau egiteko.
̵
Adierazitako jarduerak bat egiten duela, indarrean dagoen legerian aurreikusitakoarekin.
̵
Nahitaezko dokumentazio teknikoaren jabe dela.
̵
Konprometitzen dela baimen berria eskatzera edota beste erantzukizunpeko adierazpen berri bat egitera, eskaera honetan
adierazitako xehetasunetan inolako aldaketarik bada.
HORREN GUZTIAREN ONDORIOZ, JAKINARAZTEN DU ADIERAZITAKO JARDUERARI HASIERA EMANEN DIOLA
Beran, 201 ko

-ren (e)an

(eskatzailearen edo ordezkariaren sinadura)

Datuak babesteko araudia betetze aldera, jakinarazten dizugu Berako Udala dela datuak aurkeztea edo eskatzea ekarri duen
administrazio-prozedura izapidetzea kudeatzeko helburuarekin erabiliko diren datu pertsonalak tratatzearen arduraduna. Datuak ez
zaizkio beste inori utziko, legeak horretara behartzen badu izan ezik. Datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea duzu,
horretarako Udalaren bulegoetara jota. Datuen tratamenduaren zerrenda eta datuak babesteari buruzko informazio gehigarria eta
zehatza gure webgunean kontsultatu ditzakezu: www.bera.eus

