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COWORK GUNEA – 2018. URTEA
Sesió n celebrada el 20/11/2018

ESKABIDEA, ERANTZUKIZUNEKO AITORPENA ETA BAIMENA
ESKATZAILEAREN ETA HAREN ORDEZKARIAREN DATUAK
Izen-abizenak:
Helbidea
(k., zk., eskailera,
solairua):

NAN / AIZ:
PK:

Herria:

Tel.:

Helbide
elektronikoa:

Faxa:

BEREZ edo HONAKO HONEN IZENEAN [ezabatu ez dagokizuna]. Ekintzaileen talde baten kasuan, taldea osatzen
duten ekintzaile guztien datuak eman behar dira.
Izen-abizenak
izena:

edo

NAN, AIZ edo IFZ:

sozietatearen
,

,

,

,

,

,

JAKINARAZPENETARAKO DATUAK
Nola jaso nahi duzu jakinarazpena?
Paperean

Bitarteko elektroniko bidez (1)

Izen-abizenak edo sozietatearen
izena:
Helbidea
(k., zk., eskailera, solairua):

NAN, AIZ edo IFZ:
PK:

Herria:

Tel.:

Faxa:

Helbide
elektronikoa:

(1) Egoitza elektronikoan, jakinarazpena agerraldi elektronikoaren sistemaren bidez eginen da. Horretarako, interesdunak egoitza elektronikoan
dagoen Nire Herritar Karpeta delakora jo beharko du, eta, behin hori eginda, bertako jakinarazpen-zerbitzura. Nire
Herritar Karpetara sartzeko, ziurtagiri digital bat eduki behar da aurrez, erabiltzailea identifikatze aldera.

Jakitun nago jakinarazpena ezetsitzat joko dela –Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 43.2 artikuluan
xedatutakoarekin bat– baldin eta nik sarbide elektronikoa zer administrazio-egintzatarako eskatu eta hori nire esku jarri denetik 10 egun natural igarota ez badut eduki horretarako
sarbidea erabili, eta horrek Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 44 artikuluan ezarritako ondorioak ekarriko dituela –salbu ofizioz edo
hartzaileak eskatuta edukian sartzeko ezintasun tekniko edo materiala egiaztatzen bada–.

AZALPENA:
Badaukat Iruñeko CoWork gunean (Bartolomé de Carranza kalea) laneko postuak erabiltzeko lizentziak esleitzeko
baldintza-agiriaren berri, zeina Nafarroako Kontratazio Atarian argitaratu baita.
ESKAERA: kontuan hartua izan dadila aipatu proiektuarendako eskaera

.

HONAKO AITORPEN ETA BAIMEN HAUEK EMATEN DITUT COWORK GUNEAREN ESKAERAREN
INGURUAN:

Agirian eskatutako baldintzak betetzen ditut CoWork gunea (Bartolomé de Carranza kalea)
erabiltzeko lizentzia baten esleipenduna izateko.
Eskabide honetan emandako datuak egiazkoak dira.

Datuen babesa: Iruñeko Udala da arduradun datu pertsonalak zein administrazioprozeduratarako aurkeztu edo eskatu diren eta horri dagozkion izapideak kudeatze aldera erabiliko diren
datuen tratamenduaz. Ez zaie hirugarrenei lagako daturik, legeak hala aginduta izan ezik. Eskubidea duzu datuetan sartzeko, datuak
DATUEN BABESA -

zuzentzeko –zuzenak ez badira– eta horiek ezabatzeko Erregistro Orokorrera (Kale Nagusia 2, 31001, Iruña) edo egoitza elektronikora joaz.

Datuen erabilera-zerrenda eta informazio osagarria www.pamplona.es webgunean kontsultatu daitezke.
Izen-ematea tramitatzeko beharrezkoa bada beste pertsona fisiko batzuen datu pertsonalak txertatzea, izapidea egiten duen horrek aurreko paragrafoan
jasotako inguruabarren berri eman beharko die pertsona horiei, betiere haien datuak eman aurretik, eta haien berariazko baimena eduki beharko du –
halakorik behar izanez gero–, datuen tratamendurako.

Konpromisoa hartzen dut, esleipendun izanez gero, Agirian zehaztutako betebeharrak
betetzeko.
Talde sustatzailea ordezkatuz eskaera aurkeztu dudan eskatzaile hau Iruñean nago
erroldaturik, eta baimena ematen dut Iruñeko Udalak ofizioz egiazta dezan datu hori.
JEZeko alta Iruñeko Udalean dago, eta baimena ematen dut Iruñeko Udalak ofizioz egiazta
dezan datu hori.
Autonomoa edo profesionala naiz eta alta emanda nago Iruñekoa ez den Nafarroako udal
bateko JEZen. Baimena ematen dut Iruñeko Udalak ofizioz egiazta dezan zerga-egoitzaren
datua.
Egunean ditut Udal Ogasunarekiko ordainketak eta baimena ematen dut Iruñeko Udalak
ofizioz egiazta dezan datu hori.
Iruñean, 2018ko ..........................ren ..........(e)an
(Sinadura eta enpresaren zigilua)
Ekintzaileen talde baten kasuan, taldea osatzen duten pertsona guztiek sinatu beharko dute dokumentu hau.

ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK:

1. - EKINTZAILEAK:
Eskatzailearen eta talde ekintzaileko gainerako kideen NANen kopiak.
Eskatzailearen Errolda-egiaztagiria.
Talde ekintzailea osatzen dutenen PFEZren gaineko aitorpen edo likidazioa, hori egitera beharturik daudenen
kasuan.
PFEZren gaineko aitorpena egitera beharturik ez daudenen kasuan, Ogasunak emandako ziurtagiria
aurkeztuko dute betebehar ezaren gainean, eta datu fiskalak ere aurkeztu beharko dituzte. Dokumentazio hori
talde ekintzailea osatzen duten pertsona guztiek aurkeztu beharko dute.

2. AUTONOMOAK,PROFESIONALAK ETA MIKROENPRESAK:
Enpresako kideen edo titularren IFZren kopia, eta enpresa berarena ere, halakorik bada.
Alta-egiaztagiria JEZen, alta-eguna eta, halakorik balitz, zerga-egoitza jasota.
Enpresako kideek edo titularrek, enpresak berak eta enpresako langileek Gizarte Segurantzan hartutako
altaren kopia.
Sozietate Zerga.
Enpresako kideen edo titularren PFEZren gaineko aitorpen edo likidazioa, hori egitera beharturik daudenen
kasuan.
PFEZren gaineko aitorpena egitera beharturik ez daudenen kasuan, Ogasunak emandako ziurtagiria
aurkeztuko dute betebehar ezaren gainean, eta datu fiskalak ere aurkeztu beharko dituzte. Dokumentazio hori
enpresako kideek edo titularrek aurkeztuko dute.

3. AURREKO KASU GUZTIETAN:
Proiektuaren gaineko fitxa beterik (II. eranskina).
Egoitza- eta lan-baimena, Europar Batasunetik kanpoko herritarren kasuan.

Sinatzaileak bere gain hartzen du eskabide honetan eta atxikirik doan gainerako dokumentazioan jasota dauden datuen egiazkotasuna.

IRUÑEKO JAUN ALKATE UDALBURUA.-
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-II. ERANSKINAPROIEKTUAREN FITXA
TALDE
ANTOLATZAILEA

1. Sustatzailea

2. Sustatzailea

3. Sustatzailea

4. Sustatzailea

Izena
Abizenak
Sexua
Zerga-egoitza
Harremanetarako tel.
Helbide elektronikoa
NAN/Pasaportea
Errendimendu maila

Jaiotze-data
JEZeko alta-eguna

Bete hau ere, baldin eta talde sustatzailea enpresa gisara eraturik badago (SA, SL, SI...):

ENPRESA
Sozietatearen izena
Zerga-egoitza
IFZ
Harremanetarako pertsona
Harremanetarako tel.
Helbide elektronikoa
Errendimendu maila:
JEZeko alta-eguna
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Proiektuaren/Enpresaren izena:

Proiektuaren/Enpresaren deskribapena:
BOST lerrotan gehienez deskribatu.

Proiektuaren/Enpresaren garapen-egoera:
Enpresaren sorrera-data edo aurreikusitakoa (JEZen zein egunetan eta udalerritan alta hartu).

Proiektuaren/Enpresaren bidez zer arazo edo behar konpontzen da?
12 lerro gehienez
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Identifikatu Proiektuaren/Enpresaren sektorea:

Identifikatu Proiektuaren/Enpresaren jardun-esparrua: nazioartekoa, naziokoa edo tokikoa (Iruña):

Sortzea aurreikusita dagoen lanpostu-kopurua eta langile horien zerga-egoitza:

Berrikuntza:
Zein dira Proiektuaren/Enpresaren berrikuntza-gakoak? Zergatik? Berrikuntza-zioak azaldu. Proiektua zertan
bereizten da lehiako negozioetatik?
12 lerro, gehienez.
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Proiektuen kasuan, zehaztu hasierako inbertsio-beharrak eta hura abiatzeko gastuak:

Talde sustatzaileak egindako diru-ekarpena:
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