JABARI PUBLIKOA PUBLIZITATE ELEMENTUEKIN OKUPATZEKO
LIZENTZIA ESKABIDEA
ESKATZAILEAREN DATUAK
IZEN-ABIZENAK EDO SOZIETATEAREN IZENA:
NAN, IFZ, AIZ edo IFK:
Zk.:

HELBIDEA:

ESKAILERA:

SOLAIRUA:

PK:

HERRIA:

BEREZ edo HONAKO HONEN IZENEAN* [EZABATU EZ DAGOKIZUNA]:
IZEN-ABIZENAK EDO SOZIETATEAREN IZENA:

NAN, IFZ, AIZ edo IFK:

JAKINARAZPENETARAKO DATUAK
IZEN-ABIZENAK EDO SOZIETATEAREN IZENA:
NAN, IFZ, AIZ edo IFK:
Zk.:

HELBIDEA:

ESKAILERA:

SOLAIRUA:

PK:

FAXA:

HERRIA:

TELEFONOA:

HELBIDE ELEKTRONIKOA:

DATUAK JABARI PUBLIKOA OKUPATZEARI BURUZ
PUBLIZITATE-ELEMENTUAK ZEIN OBRATAN INSTALATU:
- Publizitate-elementuen kokagune izan behar duten fatxada, hesi edo aldamioei dagozkien obrak egiteko lizentziarik izanez gero, adierazi horri dagozkion espedientezenbakia eta lizentzia baimendu duen ebazpena, edo, bestela, prozedura laburraren edo jarduketa jakinarazietarako prozeduraren bidez emandako lizentziaren data: ........
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Publizitate-elementuak berritu edo leheneratu behar diren eraikinetako fatxadetan paratzekoak badira, adierazi obra-lizentzia zein egunetan eskatu zen: ....................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................

KOKAPENA:
2

PUBLIZITATE-ELEMENTUEN AZALERA (m ): .............................................................................................................................
JABARI PUBLIKOA OKUPATZEKO AURREIKUSITAKO IRAUPENA (zenbat egun): ..................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Oharra: Berritu edo leheneratu behar diren eraikinetako fatxadetan paratzekoak diren publizitate-elementuen kasuan, halakoak paratzeko baimena obrak noiz amaitu eta
orduan bukatuko da, edo bestela, prozeduraren edo lizentziaren beraren iraungipena edo atzera-egitea noiz deklaratu eta egun horretan.

ERANTSITAKO AGIRIAK
[*] Honako hauen izenean arituz gero AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK (markatu "x" batez aurkeztutako agiriei dagozkien laukiak):
Pertsona fisikoa:

Ordezkatuaren NANaren fotokopia

Pertsona juridikoa:

Ordezkapenaren ziurtagiria

JABARI PUBLIKOA OKUPATZEKO BERARIAZ AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK (markatu "x" batez aurkeztutako agiriei dagozkien
laukiak):
Kokapenaren planoa, jabari publikoan egin nahi den okupazioa azalduta
Frogagiria segurtasun gaietan obra koordinatuko duen pertsona edo jabari publikoko lurretan paratu behar diren
elementuen instalazioa eta funtzionamendua bere gain hartzen dituena izendatu eta kontratatu izanaren gainean
Tributuen autolikidazioa, eredu normalizatuarekin bat eta ordaindu izanaren egiaztagiria erantsita

Horregatik guztiarengatik, jabari publikoa okupatzeko lizentzia ESKATZEN DUT, goian aipatutako kokapen, publizitate,
azalera eta denborarekin bat.
Iruñean, 20.....(e)ko .......................aren ......(e)an

LIZENTZIA-BULEGOAREN BAIMENAREN
IKUS-ONETSIA
Zigilua eta sinadurak

[Eskatzailearen sinadura]
Sin.:

DATUEN BABESA. Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betez, jakitera ematen
dizugu emandako datu pertsonalak Iruñeko Udalaren datu-baseak osatzen dituzten fitxategietan bilduko direla, zein administrazio-prozeduratarako
eskatu diren eta horri dagozkion izapideak kudeatze aldera. Baduzu aukera datuetan sartu, datuak zuzendu, ezereztu eta haien kontra egiteko
eskubideak gauzatzeko, Erregistro Orokorrera (Kale Nagusia, 2 – 31001 Iruña) edo egoitza elektronikora (www.pamplona.es) joaz.

