
Erabileraren arduraduna: Zangozako Udala. Helburua: lizentzia eta beste baimen batzuk emateko kudeaketa eta kontrola ahalbidetzea, eta tasak kobratzea. Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta 
 ezabatzeko eskubideak, baita informazio gehigarrian azalduta dauden beste batzuk ere. Informazio gehigarria gure bulegoetan eta Udalaren webguneko pribatutasun-politikan eskura daiteke. Datuak babesteko  
ordezkariarekin harremanetan jarri nahi izanez gero, idatzi helbide honetara: dpd@sanguesa.es 
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NANa/IFZ 

PK: 

Tel: 

LIZENTZIAREN EGUNGO TITULARRAREN DATUAK 

ESKUALDATU BEHARREKO LIZENTZIAREN DATUAK 

Kokapena: 

IREKITZEKO LIZENTZIAREN ESKUALDATZEA 

    Herrialdea: 

E‐posta: 

NANa/IFZ 

PK: 

Tel: 

TITULAR BERRIAREN DATUAK 

Espediente‐zk:  Jarduera‐lizentzia eman zen data: 

Titularra: 

___________________________________________________________________________  Irekitzeko Lizentzia. ESKUALDATZEA. 1/2 

Jarduera: 

Polígonoa: Lursaila: Azpieremua: Hiri‐unitate: 

 Jn./And.: 

Helbidea: 

Udalerria:   

Tel.:  

Besteren ordezkari:  

Bere izenean 
 

 Jn./And.: 

Helbidea: 

Udalerria:   

Tel.:  
    Herrialdea: 

E‐posta: 

 Jn./And.: 

Helbidea: 

Udalerria:   

Tel.:  

    Herrialdea: 

E‐posta: 

Bere izenean 
 
Besteren ordezkari:  

 Jn./And.: 

Helbidea: 

Udalerria:   

Tel.:  

NANa/IFZ 

PK: 

Tel: 

NANa/IFZ 

    Herrialdea: 

E‐posta: 

PK: 

Tel: 

mailto:sanguesa@sanguesa.es


* GARRANTZITSUA: beharrezko dokumentazioan zerbait falta bada, 15 egun balioduneko epea duzu aurkezteko. Epe hori igarota eskabideari ez badiozu falta den  
dokumentazioa erantsi, izapidea bertan behera utzitzat eta Espedientea amaitutzat joko da.  
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Eskatzaileak, zeinaren datu pertsonalak adierazita dauden, aurreko titularrak eskualdaturiko Irekitzeko 
Baimena eman dakion ESKATU NAHI DU, bai eta, era berean, egiaztagiria titular berriaren izenean egin 
dadin ere. Titular berriak BADAKI agiri hori lokalean ikusgai izan behar duela, baita lizentziaren  
baldintzak zein diren ere: 

Irekitzeko Lizentziaren eskualdatzea ordaintzeko modua  

eta agiriak egiteagatiko tasa: 

 

Zangozan,   ________________________ (e)(a)n. 

[Aurreko titularraren edo haren ordezkariaren sinadura] [Aurreko titularraren edo haren ordezkariaren sinadura] 

Lizentziaren titular berriaren ordezkaritzaren egiaztagiria  
Titular berriaren identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia 

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

Lizentzia‐eskatzailea, ondorio guztietarako, lizentziaren onuraduna izango da, eta lizentziatik eratorritako betebehar  
guztiak bete beharko ditu, hirigintza‐ zein zerga‐arlokoak. 

Lizentzia eskualdatuko duen ordezkatuaren NANaren fotokopia 

PERTSONA HAUETAKO BATEN ORDEZKARI GISA JARDUNEZ GERO AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA: 

AURREKO TITULARRA – PERTSONA  

Lizentzia eskualdatuko duenaren ordezkaritzaren egiaztagiria  
Lizentzia eskualdatuko duenaren identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia 

TITULAR BERRIA – PERTSONA  

TITULAR BERRIA – PERTSONA JURIDIKOA 
 
 

Lizentzia eskuratuko duen ordezkatuaren NANaren fotokopia 

IREKITZEKO LIZENTZIAREN ESKUALDATZEAREN DOKUMENTAZIO ESPEZIFIKOA 

Heriotza‐ziurtagiria 

 Lizentziaren eskualdatzea egiaztatzeko jaraunsleen adierazpena edo beste titulu juridiko bat 
 
 

Jendaurreko ikuskizunak badira: Lokalaren fitxa 

Mortis causa eskualdatzea bada: 

Udalak jasota duen kontuan helbideratuta 
 
Kontu honetan helbideratuta: 
 

AURREKO TITULARRA – PERTSONA JURIDIKOA 
 
 

mailto:sanguesa@sanguesa.es
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