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ATRIBUZIOEN ESKUORDETZA

 ESKUORDETZA EMATEN DUEN PERTSONAREN / ERAKUNDEAREN DATUAK 

 ESKUORDETZA JASOTZEN DUEN PERTSONAREN / ERAKUNDEAREN DATUAK 

Izartxoa (*) duten datu guztiak nahitaez bete behar dira

Tel. Mugikorra:

Bigarren Abizena: *
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-Zenbakia: *
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Dokumentu Mota: *Izena / Erakundearen Izendapena: *

Udalerria: *PK: *

Letra:Pisua:Zk:Helbidea: *

Lurraldea: *

Jakinarazpenetarako helbidea:

Prozeduran honetan eskuordetza jasotzen duen/duten pertsonak/ek honako ahalmenak gauzatu ahal izango 
ditu/dituzte:

- Eskatzen edo komeni diren datuak eta dokumentuak eman
- Mota guztietako komunikazioak/jakinarazpenak jaso

- Eskariak eta eskabideak egin

- Idazkiak eta arrazoibideak aurkeztu
- Eta, oro har, prozeduran zehar eskuordetza emandako(ei)(ari) dagozki(o)(e)n jarduerak burutu

 (e)n

Eskuordetzaren igorlea(k) (1) Eskuordetza jasotzen duena

Deskribapena: 
(1) Eskuordetza ematen duena pertsona juridikoa bada, erakundearen zigilua agertu beharko da ere

Erakunde publiko baten izenean jarduten duten pertsonek eranskin hau bete beharko dute, edo beste dokumenturen 
bat aurkeztu, ziurtatuz, pertsona horrek baimena duela prozedura honetan eskabidea egiteko edota prozedura honek 
eskatzen duen kudeaketan parte hartzeko.
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