OBRA TXIKIA EGITEKO
ESKABIDEA

ESKATZAILEAREN DATUAK
Izen-Abizenak
Nor:

NAN
Interesduna

 Foru Plaza, 3  48300 GERNIKA-LUMO   94 627 02 00   94 625 75 42  @ haz@gernika-lumo.net   www.gernika-lumo.net

Noren izenean .......................................................................................................
Ordezkatuaren IFZ: ...............................................................................................
Helbidea
Herria

PK

Probintzia

E-maila

Telefonoa

Sakelakoaren zk.

AZALPENA (Obrari buruzko xehetasunak)
Obra egingo den helbidea

I. Eranskina bete

Obra mota

Hasiera data

Edukiontzia

Iraupena

Okupazio azalera: ..................... m2

Erantsi beharreko agiriak
Egin beharreko lanen eta erabiliko diren materialen deskribapen zehatza
Aurrekontua
Planoak
...............................................................................................................................................

ESKAERA
Behean sinatzen duenak goiko eskaria aintzat har dadila eskatzen du, adierazitako datu
guztiak benetakoak direla aitortuz.
Eskabide honetan jasotako datuak fitxategi batean txertatuko dira, GERNIKA-LUMOKO UDALAren jabegokoa den fitxategian. Hori guztia, DBAO-ren 7. artikuluaren arabera.
Datu bilketa honen helburua da zure datu pertsonalak kudeatzea, obra txikia egitea xede. Datuak ez zaizkio inori lagako, legezko betebeharra salbu.
Datuen jabeak, dohainik erabili ahal izango ditu indarrean dagoen legediak aintzat hartzen dituen eskubideak, Gernika-Lumoko Udaleko Idazkaritza Orokorrera zuzenduta (Foru Plaza 3, Gernika-Lumo,
P.K. 48300 Bizkaia).

Zure datuen erabilera arestian aipatutako baldintzetan ontzat ematen baduzu, markatu laukia

Gernika-Lumon, ..........(e)ko …………………… ren …… (e)an.
Sinadura

GERNIKA-LUMOKO UDALEKO ALKATE-LEHENDAKARIA

OBRA TXIKIA EGITEKO
ESKABIDEA

I. Eranskina

 Foru Plaza, 3  48300 GERNIKA-LUMO   94 627 02 00   94 625 75 42  @ haz@gernika-lumo.net   www.gernika-lumo.net

OBRA MOTA

Behe solairuan dauden
lokalak (etxebizitza erabilera
ez dutena) OSORIK
BERRIZTATZEA,
erabileraren arabera:

Neurketa

Ostalaritza (hotelak, kafetegiak, tabernak, jatetxeak,
dastalekuak, zinemak, etab.)

…… m2

Farmaziak, bitxi-dendak, eta banketxeak

…… m2

Bulego erabilera

…… m2

Erabilera industriala

…… m2

Gainontzeko jarduerak

…… m2

Erabilera espezifikorik gabe

…… m2

Etxebizitza osoko berriketa, tabikeria eta instalazioak aldatuz (zoruaren neurketa m²-tan)

…… m2

Tabikeria bota eta berria egitea, zarpiaketa edo luziketa barne (m²-tan)

…… m2

Sukalde edota bainu osoa eraberritzea (zoruaren neurketa m²-tan)

…… m2

Leihoak aldatzea (m²-tan)

…… m2

Atea aldatzea (unitateak)

…… ud.

Oholtza aldatzea (m²-tan)

…… m2

Zoruko eta hormako lauzak aldatzea (m²-tan)

…… m2

Instalazio elektrikoa eraberritzea (zoruaren neurketa m²-tan)

…… m2

Iturgintza eta berokuntza sarea aldatzea (zoruaren neurketa m²-tan)

…… m2

Sapai faltsuak eraikitzea (m²)

…… m2

Barruko espazioak zarpiatzea eta luzitzea

…… m2

Erreteila aldatzea, isolamendu barik (azaleraren neurketa m²-tan)

…… m2

Teilatua eraberritzea, teilak, isolamendua, lata eta gapirioak aldatuz (konponduko den
solairuaren neurketa m²-tan)

…… m2

Teilatu-hodiak edota zorrotak aldatzea (metro linealak, ml)

…… ml

Pintaketa (m²)

…… m2
Margotzea

…… m2

Zarpiatzea, enlokatzea, geruza bakarra

…… m2

Txapatzea

…… m2

Garbiketa

…… m2

Fatxadak eraberritzea

Interesdunek aurkeztutako aurrekontuaren arabera, zerrendan jasotzen ez bada

INPRIMATU

GARBITU

……… €

