
HIRITARREN JARDUERAK HERRI JABARIAN BURUTZEKO BAIMEN-ESKAERA

                                                                                                                                                                                                                Espte. zk.  

 Eskatzailea NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat 

Jakinarazpenetarako helbidea PK Herria Probintzia 

 Finkoa  Mugikorra  e-posta  

Elkartearen izena IFK 

Elkartearen helbidea  e-posta  Finkoa

Harremanetarako hizkuntza 

           Euskara            Ele bitan                               

Sexua 

   Emakumea                  Gizona                       Ez-bitarrak

Harreman modua 

   Paperean                Elektronikoa

JARDUERA BURUTZEKO ARRAZOIA: 

Lekua Kalea, plaza, e.a. (zehaztu lekua)

Data Ordutegia

Jarduera egitaraurik baduzu?                                             Bai
                                                                                                Ez

Ur hartunerik behar al duzu?                                               Bai
                                                                                                Ez   

Udal materialik behar al duzu?                                            Bai
                                                                                                Ez   

Oholtza M2 Asto kopurua   Ohol kopurua Hesi kopurua

Seinaleak              Bai
             Ez

Seinale mota

Bestelakoak

Noizko behar da materiala? Zehaztu eguna eta ordua

Udaltzainik behar al duzu?                                                 Bai
                                                                                               Ez

    Laguntza zerbitzua

      Ibilgailuak erretiratzea

      Leku erreserba

Babes Zibileko kiderik behar al duzu?                              Bai
                                                                                               Ez

Zaintza zerbitzu propiorik baduzu?                                     Bai   
                                                                                                 Ez

Pertsona kopurua?

Ibilbidea

Musika?                Bai    
               Ez     

Musika ordutegia

OHARRA: Beharrezko txosten teknikoak eskatzeko eta izapideak egiteko, derrigorrezkoa da eskaera hau jarduera egin baino hogei (20) lanegun lehenago aurkeztea.
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ONDORENGO BAT ERABILIZ GERO, BETE EZAZU

GASA EDO SUA

Sukalde kopurua Butanontzi kopurua Parrilla kopurua

INSTALAZIO ELEKTRIKOAK

Energia elektrikoaren potentzia Guztira WATIOAK

50 Kw-tik gora

Teknikari kolegiatuaren izena:

Kolegiatu zenbakia:

Instalatzailearen izena:

Agiriaren zenbakia:

50 Kw-tik behera
Instalatzailearen izena:

Agiriaren zenbakia:

ELKARTEAK JARRITAKO INSTALAZIOAK / INSTALACIONES APORTADAS POR LA ASOCIACIÓN
(txosnak, karpak, eszenatokiak ,mostradoreak, e.a…)

Instalazio proiekturik baduzu?              Bai         
             Ez          

Zenbat m2 erabiliko dituzu?

Materiala deskribatu:

ESKATZAILEAK HARTUTAKO KONPROMISOAK

 Eskatzen diren agiri guztiak jarduera egin baino 5 egun lehenago aurkeztu behar dira.

 Espedientea tramitatzen ari den bitartean, jardueraren egitaraua aldatuko duen edozein gorabehera adierazi beharko du.

 Argi hartze buletina aurkeztu behar da (Zumardian izan ezik).

 Erantzukizun zibileko poliza ekarri beharko du jarduerak sor dezakeen edozein kalteri erantzuteko.

 Udal teknikariek eskatuz gero, dagokien arduradunek betetako argi hartze buletinak eta ziurtagiriak eskura eduki beharko ditu.

 Jarduera martxan jarri aurretik, antolatzaileak bertan egon beharko du behar diren konprobazioak egiteko.

 Arduradunak jarduera iragartzeko erabili beharreko materiala jarriko du.

AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla.
DATUEN BABESA. Datu pertsonalak babestearen inguruan indarrean dauden arauei jarraiki, hau adierazten dizugu: inprimaki honetan jasotako datuak egiaztatu edo osatu ahal izango dira
beste administrazio publiko batzuei kontsulta eginda. Datuok Udalak tratatuko ditu bere eskuduntzen araberako eginkizunak eta zerbitzuak aurrera eramateko. Udalak zure datuak legearen
arabera tratatuko ditu, beharrezko segurtasun neurriak hartuz eta hirugarrenei lagapenak legeak aurreikusitako kasuetan bakarrik burutuz. Informazio gehiagorako kontsutatu gure pribatasun
politika:  https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216.  Era berean,  jakinarazten dizugu datuak atzitu,  zuzendu,  ezereztu,  berauen aurka agertu,  tratamentua mugatu eta datuen
eramangarritasunari buruz dagozkizun eskubideak baliatzeko aukera duzula, idatziz, telematikoki, aurrez aurre edo posta arruntaz Udalera zuzenduz; Herriko Plaza z/g 20100 Errenteria.
Azkenik, beste pertsona fisiko batzuen datuak helarazten baldin badituzu, pertsona horiei aurreko guztiaren berri eman beharko diezu.

       Udal informazioa jaso nahi dut: e-posta, SMS, etb.

Errenteria,

Eskatzailea

Sinadura

Zinegotzi ordezkariari

https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216
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