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INSTANTZIA: PASABIDEAK 
 
 ESKATZAILEAREN DATUK 
 
 Izen.abizenak: 
 
Helbideak:                                                                                                             Telefonoa: 
 
Herria:                                                                                        Probintzia: 
 
Nortasun Agiriaren zenbakia: 
 
Noren ordez:                                                                                                                
ESKAERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMAN BEHARREKO DATUK SARRERA 
 
a) Lokalaren neurriak:________________metro koadro 
b) Atearen zabalera:________________ metro 
c) Ibilgailuen kopurua: 

                                    1º.- Garraiorako: ___________ Karga: ________ 
                                    2º.- Turismoa: _____________ 

d) Lokal edo eremu pribatuaren erabilera lizentziaren copia edo 
testigantza, hura eskuratzeko egindako eskabidearena, tramiteak aldi 
berean egiten ari badira. 

e) Eraikinaren edo eremuaren kokapenaren planoa, 1/100dik 1/200era 
bitarteko eskalakoa, zeinetan dagoen egina adierazita. 

f) Lokalaren palnoa, banaketa eta guzti, bereziki adieraziz 
ibilgailuendako eremua, sarbideak, haiek igarotzeko korridorea, 
azaleraren ezaugarriak eta suteen kontrako bitartekoak. 

g) Ibilgailuak utzi edo gordetzeko lokalak direnean, ibilgailuen 
matriculen eta jabeen zerrenda arantsi beharko da, edo zein den haren 
xedea, komuniteteko garajea bada. 

h) Negozio-lokalak direnean, txosten labur bat erantsiko da, bertan 
gauzatzen den jarduerari buruzkoa zehazturik batazbeste zenbat 
ibilgailu sartu eta ateratzen diren bertatik. 

 

 
SINADURA: 
DATA: 
 

 
DATUEN BABESA: Datu pertsonalak babesteari buruzko 15/1999 Lege 

Organikoan xedatutakoa betetzeko, jakitera ematen dizugu inprimaki honetan 

jasotako datu pertsonalak Udalaren berezko eskumenak gauzatzeko besterik ez 

direla erabiliko. Udalaren datu basea osatzen duten fitxategietan bilduko dira, 

eta Udaleko bulegoetan gauzatzen ahalko duzu datuak eskuratu, zuzendu, 

deuseztatu eta haien erabilpenaren aurka egiteko eskubidea. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los 
datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán 
exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de este 
Ayuntamiento y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de 
datos del Ayuntamiento, ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en las dependencias municipales. 
 

 


