
 OBRA HANDIA EGITEKO LIZENTZIA ESKAERA 

ESKARIA AURKEZTEN DUEN PERTSONA EDO ENTITATEA 

1. abizena 2. abizena Izena NAN-AIZ-Pasaportea 

         Interesduna naiz 

 Honako hau ordezkatzen dut: 

Ordezkatuaren NAN-AIZ-Pasaportea-IFZ: 

JAKINARAZI HEMEN  Zk. Solairua Aldea 

Posta kodea Herria Lurraldea 

Telefonoa e-posta Mugikorra 

FINKAREN JABEA (Eskatzailea bada, ez bete) 
 Abizenak eta izena NAN 

Herria Posta kodea Lurraldea 

e-posta Telefonoa Mugikorra 

    OBRAREN DATUAK 

Obra berria  Eraistea Handitzea Eraberritzea Legeztatzea 

Azalera nahiz bolumena aldatzen duen handitze edo berritzea 

Obraren kokalekua 

Gauzatze materialaren aurrekontua 

 ADIERAZI HAUETAKO LIZENTZIAREN BAT BEHAR DUZUN 

Bide publikoa okupatuko ez duen hesia jartzea  

Bide publikoa okupatuko duen hesia jartzea  

Aldamioak jartzea  

Bide publikoaren gaineko hegalik ez duen garabia jartzea  

Bide publikoaren gaineko hegala duen garabia jartzea  

Besterik. Zehaztu:  

  Oharra: hesiak, aldamioak edo garabiak jartzeko lizentziak banan-banan emango dira   

OH1 

Kalea 
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DATUEN BABESA 

Sinatzailea jakinean geratzen da inprimaki honetako datu pertsonalak Azkoitiko Udalak behar bezala baimendutako 
fitxeroetan sartuko dituela. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio 
publikoei edo besteri laga edo jakinarazi ahalko zaizkie abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu 
Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan. Interesdunek datuak 
eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Azkoitiko Udalera zuzenduta.
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 Data  Sinadura 

• Obra handia egiteko lizentzia eskaera.
• Obra bitarteko lagungarriak jartzeko baimen eskaera 

(hala badagokio).
• Obra amaierako dokumentazioa aurkeztea.
• Ordezkaritza kasutan: ordezkaritza agiria, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren 

fotokopiarekin.
• Proiektu teknikoa (oinarrizkoa edo egikaritzekoa) paperean eta formatu digitalean, teknikari gaituak sinatua eta dagokion elkargo 

ofizialak onartua [zenbat administraziok egin behar duten txostena hainbeste ale ekarriko dira].
• Obra-zuzendaritza izendatzea.
• Estatistika eta eraikuntza galdetegia behar bezala betea.
• Erantzukizun zibileko asegurua. 

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 


	NANAIZPasaportea  DNINIEPasaporte: 
	Honako hau ordezkatzen dut  Represento a Ordezkatuaren NANAIZPasaporteaIFZDNINIEPasaporteNIF del representadoa: 
	JAKINARAZI HEMEN NOTIFICAR ENKalea  Calle: 
	Zk  N: 
	Solairua  Piso: 
	Aldea  Mano: 
	Posta kodea  Código postal: 
	Herria  Municipio: 
	Lurraldea  Provincia: 
	Telefonoa  Teléfono: 
	eposta  email: 
	Mugikorra  Móvil: 
	Abizenak eta izena  Apellidos y nombre: 
	NAN  DNI: 
	Herria  Municipio_2: 
	Posta kodea  Código postal_2: 
	Lurraldea  Provincia_2: 
	eposta  email_2: 
	Telefonoa  Teléfono_2: 
	Casilla de verificación29: Off
	Casilla de verificación30: Off
	Casilla de verificación31: Off
	Casilla de verificación32: Off
	Casilla de verificación33: Off
	Casilla de verificación34: Off
	Group1: Off
	Check Box80: Off
	Check Box81: Off
	Check Box82: Off
	Check Box83: Off
	Check Box84: Off
	Check Box85: Off
	1abizena: 
	2abizena: 
	izena: 
	ordez_nan: 
	jabe_mugikorra: 
	obra_kokalekua: 
	aurrekontua: 
	besterik: 
	Inprimatu/Imprimir: 
	Ezabatu/Borrar: 
	data: 
	sinadura: 


