
JARDUERA SAILKATUAREN LIZENTZIA ESKAERA 
(17/2020 Foru Legearen 3. eranskinean jasotako jarduerak) 

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.                               

 17/2020 Foru Legearen 3. eranskineko taldea eta atala: 
 Jarduera 448/2014 Foru Aginduaren II. eranskinean jasota dago, eta, beraz, erantzukizunpeko adierazpena 

behar du (erantsi adierazpena). 
 Jarduera 448/2014 Foru Aginduaren III. eranskinean jasota dago (pertsonen osasunerako arriskuak dakartzaten 

jarduerak). 
 Jarduera 93/2006 Foru Dekretuaren 5. eranskinean jasota dago (pertsonen edo ondasunen segurtasun eta 

osotasunerako arriskuak dakartzaten jarduerak). 

AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA 

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

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

Lizentziaren eskatzailea, ondorio guztietarako, lizentziaren onuraduntzat hartuko da, eta lizentzia horretatik 
eratortzen diren betebeharrak, hirigintzakoak nahiz fiskalak, betetzeari lotuta geratuko da. 

AURKEZTUTAKO JARDUERAREN DOKUMENTAZIO DESKRIBATZAILE-JUSTIFIKATZAILEA 

 JS.1. Dokumentazio teknikoa. Nafarroako Gobernuaren Proiektuen gordailuan utzi bada, proiektu zenbakia eta 
sarbide klabea (adierazi): 

BESTELAKO DOKUMENTAZIOA (beste erakundeetako baimen eta agiriak): 

Azaldutakoan oinarrituta, jarduera lizentzia eskatzen 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 eskubidea 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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