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BIRGAITZE JARDUKETA BABESTUAK. OBRAK AMAITU IZANAREN JAKINARAZPENA

Espediente zenbakia: EB-

1.- BIRGAITU BEHAR DEN ETXEBIZITZAREN DATUAK
Helbidea: Udalerria.

Onudaruna
Ordezkaria

Administratzailea, Presidentea edo Komunitateko ordezkaria aldatu bada, aldaketa hau jasotzen den akta aurkeztu beharko dute, hala nola ordezkari 
berriaren NAN-a.

Izen-abizenak

Kontakturako telefono zkia.:

2.- NORBERAREN DATUAK

3.- OBRAREN AMAIERAKO ZENBATEKOA Obraren zenbatekoa guztira, BEZa gabe €

4.- ESKAERARI BATZEN ZAION DOKUMENTAZIOA

Udal-lizentzia

Egindako obraren argazkiak
Faktura/k  
Faktur(et)an igorlearen eta obraren titularraren datuez gain data, faktura zenbakia eta BEZaren zenbatekoa agertu beharko dute.

Teknikari eskudun batek prestatutako obra-bukaerako ziurtagiria, dagokion profesionalen elkargoak bisatua. 

Obra zuzendaritzaren likidaioa, dagokion profesionalen elkargoak bisatua.

Gas-instalazioaren ziurtagiria, enpresa hornitzaileak zigilatua.

Bero-instalazioaren ziurtagiria, enpresa hornitzaileak zigilatua.

Behe-tentsioko instalazio elektrikoaren ziurtagiria (CIBT.1).

Igogailua abian jartzeko dokumentazioa, Industria Sailak zigilatua.
EATn, 1., 2. eta 3. mailetako esku-hartzeetan antzemandako hutsuneak konpondu izanaren ziurtagiria. Hori 80/2014 Dekretuaren III.Eranskinaren 
ereduarekin bat aurkeztu beharko da (EHAA 101. zk., 2014/05/30ekoa). Gainera, teknikari eskudun batek sinatuta eta paperean zein PDF 
formatuan aurkeztu behar da, eta dagokion udaleko sarrera-erregistroko zigilua eduki behar du 

Beste administrazio publiko batzuei laguntza ekonomikorik eskatuz gero, lurralde-ordezkaritza honi eman beharko zaio horren berri

Inguratzailea  hobetzeko  obrak  eskatuz  gero,  obrari  dagozkion  fakturak  eta  ziurtapenak  bidali  beharko  dira  paperean  eta  PDF  formatuan, 
zerbitzua eman duen enpresaren eta jabeen erkidegoaren datuak ez ezik,  IFK, data, zenbakia eta BEZa ere jasota. Bestalde, ordainketa-
egiaztagiria (tributuak, udal lizentziak eta fakturak) bidali beharko da, paperean eta PDF formatuan. Gainera, obrak izan bitartean kokatu den 
informazio-kartelaren koloretako argazkia 

Obraren ordainketak eginda egonez gero eta diru-laguntza baten onuraduna izanez gero, egindako ordainketen egiaztagiriak edo banku 
bidezko transferentziaren frogagiriaren kopia. Ildo horretatik, behar bezala identifikatuta egon behar dira ordainketaren hartzailea eta igorlea, 
ordainketaren faktura-zenbakia eta ordainketaren data.

Birgaitzeko obrak egin bitartean bide publikotik ageriko leku batean jarritako informazio-kartelaren argazkia. Bertan, Sailak diruz lagundutako obrak 
direla adierazi beharko da

Birgaitzean parte hartu duten enpresen zerrenda, higiezina birgaitzeko obra gauzatu duen pertsona edo erakundearen IFZ adierazita. Era 
berean, birgaitze horretan parte hartu duen enpresa bakoitzak exekutatutako obraren zenbatekoa jasoko da (aurkeztutako fakturen 
zenbatekoa, BEZik gabe). 

Inguratzailea hobetzeko obrak eskatu baditu, eraberritutako eraikinaren egoerari buruzko Efizientzia Energetikoaren Ziurtagiria (EEZ) aurkeztu 
beharko du. 

Eguna

(sinadura

Argibideetarako 012 telefono-zenbakira deitu edo www.etxebide.euskadi.eus
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