Obra txikitako baimen eskaera
Solicitud de licencia de obra menor

Sarrera:

BERASTEGIKO UDALA
1.- Eskatzailea / Solicitante
Izena-Deiturak / Nombre-Apellidos

NAN / D.N.I.

Noren izenean: / En representación de:

IFK / C.I.F.

Jakinarazpenetarako helbidea / Domicilio preferente para notificaciones

P.K. / C.P.

Bai / Si

Halaber baimentzen dut hauen bidez jakinaraztea / Asimismo autorizo notificación mediante

Faxa / Fax

 Finkoa / Fijo

Herria / Municipio

Ez / No

 Mugikorra / Móvil

posta-e (legeak ezarritakoa betetzen duena) / e-mail (que reúne los requisitos legales)

2.- Beste interesdunak / Otros interesados
Eraikuntza enpresa/ Empresa constructora

Helbidea / Domicilio

3.- Eskatutako Berrikuntza / Reforma solicitada

Etxebarruko Obrak / Obras interiores
Teilatu-Fatxada berritzea / Reforma Tejado-Fachada
Kanpo arotzeria aldatzea / Cambio carpintería exterior
Berogailua jartzea / Instalación de calefacción

Gas Natural auzo-inst. / Inst. comunitaria Gas Natural
Errotulua jartzea / Colocación de Rótulo
Bestelakoak / Otros

Deskribapena / Descripción:

Lokalaren jarduera* / Actividad del Local*

Obraren kokalekua / Emplazamiento de la obra

* Errotuluak jartzeko soilik / Sólo para instalación Rótulos

4.- Bide-Publikoaren Okupazioa / Ocupación de Vía Pública
egunak / nº días d) Aldamioak-Antzekoak: / Andamios o similares:

a) Edukiontzia: / Contenedor:
Handia / Grande

egunak / nº días

Hodi-Aldamioa / Andamio Tubular

Txikia / Pequeño

Zama-jasogailua / Montacargas

b)

Garabia / Grúa

Aldamio Motorduna/ Andamio motorizado

c)

Itxitura / Vallado

Aldamio Esekia / Andamio Colgante

5.- Eransten diren agiriak / Documentos que se adjuntan

Aurrekontua / Presupuesto
Zenbatekoa / Cantidad:

€

Planoa / Plano
Argazkia / Krokisa - Foto / Croquis

Bestelakoak: / Otros:
Azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 42.4 artikuluan xedatzen duenari jarraiki, jakinaren
gainean nago eskaera honi buruzko erabakia —betiere, bideratzea ontzat ematen
bada— gehienez hilabete bateko epean hartu eta jakinarazi beharko zaidala
(erregistroan aurkezten den egunetik kontatzen hasita) eta aipatu epean inolako
erantzunik jasotzen ez badut, eskaera onartutzat eman dezakedala, isiltasun
administratibo positiboaren bidez.Obra txikitarako lizentzia ematea

Que me doy por comunicad@ a los efectos de lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, que esta solicitud deberá ser resuelta y serme notificada
—siempre que sea aceptada a trámite— en el plazo máximo de un mes, a contar del día
de su presentación en el registro y de que en el caso de que durante dicho plazo no
recayera resolución alguna, mi solicitud se entenderá concedida mediante silencio
administrativo

Berastegin, .......................................................

Eskatzailea / El/la solicitante

Lege Oharra: Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko

Advertencia Legal: Protección de Datos de Carácter Personal

Galdera-sorta hau betetzerakoan emandako datuak Izaera Pertsonaleko Datuak
Babesteko abenduaren 13ko 1999/15 Lege Organikoak eta Titularitate Publikoa duten
Izaera Pertsonaleko Datuen Fitxategiei eta Datuen Babeserako Euskal Agentziaren
sorrerari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legeak babesten ditu, Berastegiko
Udaletxearen jabetzako fitxategi batera igaroko dira, eta eskabidea burutzeko
beharrezkoak diren administrazio-prozeduretan aurreikusitakoaren arabera erabiliko
dira. Era berean, datuak sartzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta abarrerako
Berastegiko Udalaren helbidera jo dezakezula jakinarazten dizugu (Herriko
plaza, 1 20492 BERASTEGI (Gipuzkoa).

Me doy por advertid@ legalmente de que los datos personales facilitados se integran en
un fichero propiedad municipal y que se utilizarán únicamente para la tramitación del
procedimiento que se insta y que están protegidos por Ley Orgánica 15/99 de 13 de
Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y ley vasca 2/2004, de 25 de
febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación
de la Agencia Vasca de Protección de Datos, teniendo el/la que suscribe los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición que tal normativa reconoce, que podré
ejercitar en la siguiente dirección: Berastegiko Udala Herriko plaza, 1
20492
BERASTEGI (Gipuzkoa).
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ESKAERA HAU ONDOKO HELBIDE HONETAN AURKEZ DAITEKE:
Berastegiko Udala
Herriko enparantza, 1
20492 – Berastegi
(Gipuzkoa)
www.berastegi.eus
Aurrez aurre: Udaletxean (Herriko enparantza, 1. 20492 – Berastegi).
Ordutegia:
Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 15:00etara.
Posta arrunta bidez: Posta bulegoetan, posta ziurtatu irekiaren bidez.
Telematikoki: www.berastegi.eus
e-posta: udala@berastegi.eus
DATUEN BABESA
Ohar honen bidez jakinarazten dizugu zerorrek eman dituzun datuak BERASTEGIKO UDALAREN titularitate eta
erantzukizuneko fitxategi batean sartu direla, Datu pertsonalak babestearen gaineko abenduaren 13ko 15/1999 Lege
Organikoa eta Datu pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei eta datuak babesteko euskal bulegoa sortzeari buruzko
otsailaren 25eko Legea betetze aldera.
Udal kudeaketak bere eskumenen alorrean dituen zereginak ahalbidetzea da fitxategi horren xedea eta baita Udalak eskaintzen
dituen zerbitzuak egoki ematea ere, ondoren historia, estatistika edo zientzia xedeetarako erabiliko direnaren kalterik gabe; beti
ere, ezartzekoa den legegintza betez.
Edozelan ere, eskaria izenpetzean eskatzailea informatuta dagoela ulertuko da. Modu berean, esandako xedeetarako eta Legean
jasotako helburuetarako bere datuak erabiltzeko oniritzia ematen duela ulertuko da.
Gogoan izan eskainitako datuetara sarbidea duzula eta datuak zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubidea duzula,
Legean ezarritakoaren arabera betiere. Horretarako, eskaera aurkez dezakezu udaletxean honako datuak adieraziz: izen-deiturak,
jakinarazpenetarako helbidea, eskaera zehatza, eguna, interesdunaren sinadura eta fitxategiaren izena. Eskaera hori honako
helbidera bidaliko da: Herriko enparantza, 1 - 20492 Berastegi.
Erosoagoa egiten bazaizu, eskubide horiek Udalaren web orriaren bidez erabil ditzakezu helbide honetan: www.berastegi.eus.
Halaber, “Datu Pertsonalen Babesaren arloko jardunbide Egokien Eskuliburua EAEko toki erakundeetarako” izeneko gidaliburua
kontsulta dezakezu interneteko helbide hauetan: www.eudel.eus/eu eta www.avpd.es.

