
JARDUERA LIZENTZIA BEHAR DUEN JARDUERA SAILKATUA HASTEKO 

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 

ESKATZAILEAREN DATUAK 

IZEN-ABIZENAK EDO ARRAZOI SOZIALA:  

NAN, IFZ, AIZ: HELBIDEA: 

PK.: HERRIA: TELEFONOA: POSTA ELEKTRONIKOA: 

NIRE IZENEAN  HURRENGO HONEN IZENEAN: (dagokiona markatu)

IZEN-ABIZENAK EDO ARRAZOI SOZIALA:  NAN, IFZ, AIZ, IFK : 

JARDUERA-MOTA ETA KOKAPENA (katastroko erreferentzia osoa idatzi) 

JARDUERA: 
KOKAPENA: 

JARDUERA SAILKATUA (bete edo markatu X batez dagokiona)

JARDUKETAREN XEDEA JARDUERA SAILKATUAN: 
 Ezarpena.                                Funtsezko aldaketa.                               

NIRE ERANTZUKIZUNPEAN ADIERAZTEN DUT:

1.- Jarduera adierazitako lekuan hasiko dudala. Jarduera sailkatuko espedientea: 

2.-  Indarrean dagoen legeriak, udal ordenantzak barne, eskatzen dituen betekizun eta ziurtagiri guztiak ditudala, 
baita hori egiaztatzen duen dokumentazioa ere. 
3.- Badakidala lizentziaren eskatzailea hartzen dela lizentziaren onuraduntzat ondorio guztietarako, eta lizentzia 
horretatik eratortzen diren hirigintza- edo zerga-betebeharrak betetzeari lotuta geratzen dela. 
4.- Badakidala erantzukizunpeko adierazpena aurkezteak gaitu egiten duela une honetatik aurrera jarduera 
benetan gauzatzeko, baina ez duela inola ere aurrez juzgatuko egoera eta baldintzak aplikatu beharreko araudira 
benetan egokitzea, eta ez duela mugatuko zaintza-, kontrol- eta zehapen-ahalmen administratiboen erabilera.  

AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA 

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

 Pertsona fisikoa: ordezkatuaren nortasun agiriaren fotokopia. 
 Pertsona juridikoa: ordezkaritzaren egiaztagiria. 

AURKEZTUTAKO JARDUERAREN DOKUMENTAZIO DESKRIBATZAILE-JUSTIFIKATZAILEA 

  Obra-amaierako ziurtagiri teknikoa. 
  Dagokion tasa ordaindu izanaren egiaztagiria. 
  Ur-hornidura, kontratu-zenbakia:  

BESTELAKO DOKUMENTAZIOA (beste erakundeetako baimen eta agiriak): 

Adierazten dut Beran, (data) (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 eskubi‐  
dea duzu, horretarako Udalaren bulegoetara jota. Datuen tratamenduaren zerrenda eta  datuak  babesteari  buruzko  informazio      
gehigarria eta zehatza gure webgunean kontsultatu ditzakezu: www.bera.eus. 
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