
MERKATARITZA -EDO LANBIDE-JARDUERETARAKO, ZERBITZUETARAKO ETA OSTALARITZA ETA JATXETXE-ESTABLEZIMENDUETARAKO

LOKALETAKO  ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGAN HOBARIA JASOTZEKO ESKAERA

Espte. zk.

TITULARRA - INTERESDUNA 
Izen-deiturak NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

Jakinarazpenetarako helbidea PK Herria Probintzia 

 Finkoa  Mugikorra  e-posta l

ORDEZKARIA - DOKUMENTU AURKEZLEA
Izen-deiturak NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat 

Jakinarazpenetarako helbidea PK Herria Probintzia

 Finkoa  Mugikorra  e-posta 

Harremanetarako hizkuntza 

           Euskara                Ele bitan                           

Sexua

      Emakumea                   Gizona                    Ez-bitarra

Harreman modua

     Paperean               Elektronikoa

LOKALAREN DATUAK 

Lokalaren helbidea 

Jarduaren deskribapena Epigrafea

Obretarako lizentiaren edo aurretiazko jakinarazpenaren data. Espediente-zk.

Legeria: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga erregulatzen duen ordenantza fiskalaren 20. artikuluaren 1.a.2 atala.

“Zerga  kuotaren  %  75eko  hobaria  jaso  ahal  izango  dute:  Merkataritza  edo  lanbide-jarduetarako,  zerbitzuetarako  eta

ostalaritza eta jatetxe-establezimenduetarako lokalak erabiltzeko edo moldatzeko obrak, betiere lokalak bizitegi-eta zerbitzu-

lurzoru hiritarrean badadue”. (2015eko abenduaren 16ko GAO).

OHARRAK

•  Non aurkeztu agiriak: Udal honetako Herritarren Arreta Zerbitzuan.

•  Aurkeztu beharreko agiriak:

- JEZ zergako alta-inprimakiaren fotokopia (jarduerarekin aurkeztu ez bada)

• Hobaria  jasotzeko  eskaera 2  hilabeteko  epean  aurkeztu  beharko  da,  hirigintzako  lizentzia  jakinarazten  denetik  edo

adierazpen erantzulea edo aurretiazko komunikazioa egiten denetik kontatzen hasita.

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 

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA
                    Errenteriako Udala ● IFK: P2007200E ● Herriko Plaza, z/g – 20100 Errenteria ● Tfnoa: 943 44 96 00 ● 010 ● zu@errenteria.eus ● www.errenteria.eus

https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216
mailto:zu@errenteria.eus

	Lokalaren helbidea
	Jarduaren deskribapena
	Obretarako lizentiaren edo aurretiazko jakinarazpenaren data.
	OHARRAK


	Cuadro de texto 0302: 
	Cuadro de texto 0304: 
	Cuadro de texto 0301: 
	Cuadro de texto 0901: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 0910: Off
	Cuadro de texto 1: 
	Campo de texto 0201: 
	Cuadro de texto 0202: 
	Campo de texto 0210: 
	Campo de texto 0211: 
	Campo de texto 0213: 
	Campo de texto 0205: 
	Campo de texto 0206: 
	Campo de texto 0207: 
	Campo de texto 0208: 
	Campo de opci#C3#B3n 01: Off
	Campo de opci#C3#B3n 02: Off
	Campo de texto 0214: 
	Cuadro de texto 0215: 
	Campo de texto 0216: 
	Campo de texto 0219: 
	Campo de texto 0217: 
	Campo de texto 0218: 
	Campo de texto 0220: 
	Campo de texto 0222: 
	Campo de texto 0221: 
	Campo de opci#C3#B3n 03: Off


