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14 Eka 2017 . Europako Hizkuntza Gutxituen Kartak gomendatu bezala eta Gobernuek duten
obligazioa betetzeko 580.000 euro bideratuko dira euskarazko hedabideentzako. >UPNren
azken agintaldian (2011, 2012, 2013, 2014) ez zen euro bakar bat ere bideratu euskarazko
komunikabideetarako.



Explikaturik kristioaren ditxa ta dignidadea, orai explika zagun obligazioa. Junto dabilza
kargua ta karga, ta solo letra batean distingizen dire gure lengoajean, ta latinean honrak ta
kargak honos onus letra bat eterdirena dute diferenzia. Kristioaren ditxa bada, dignidadea ta
honra barin bada munduan daiken andiena,.
8 Mai 2012 . Ematen dizute –eta badakite, okerrena da badakitela–, eguna hiru zortzikotan
banatzeko obligazioa, denbora ordenatu beharra; ordena hori ona dela pentsatzeko joera.
Ematen dizute lana galtzeko beldurra, zu baino gazteagoa, azkarragoa, merkeagoa dena nola
edo hala geldiarazteko misioa. Ematen.
22 Api 2012 . Imanolen bertsoak baliatu zituzten erruduntasunik gabeko nortasuna
aldarrikatzeko: «Nire euskaltasuna bekatu bat da, eta ez du mea culpa-rik». Tapia eta
Leturiaren kantuaz azaleratu zituzten Euskal Herrian dauden kontraesanak eta zailtasunak:
«Zenbat euskaldun ditu gaur Euskal Herriak? Ez lirateke.
16 Mar 2010 . Berriak eta Kronikak publikatu dute gure gutun hau euskaraz eta Diario Vascok
gaztelaniaz. Badirudi oihartzun handi samarra lortu duela gai jende askoren artean.
Birtziklatzeko obligazioa edo kutsatzeko eskubidea. Atez Atekoaz eta bostgarren edukiontziaz
mintzatu ohi gara, baina hobeto zehaztu.
OBLIGAZIOEN KONTZEPTUA. Obligazioa bi pertsonen edo pertsona gehiagoren arteko
harreman juridikoa da. Lotura honen bidez, pertsona batek (zordun izenekoa) beste pertsona
batentzat (hartzekodun izenekoa) bere burua jokabide zehatz bat betetzera behartzen du.
Obligazioez hitz egiterakoan betekizunaren ideia.
Enpresari orok bere jarduerara egokia den kontabilitate ordenatu bat eramateko obligazioa
dauka. Hasiera batean, merkatariek borondatez eramaten zituzten liburuak eta beraien interes
propioan egindako eragiketak liburu kontableetan adierazten zituzten, honela, beren
negozioaren egoera ezagutu baitzezaketen.
5 Uzt 2017 . Seguraski " gregario " moduan Tour bat irabazi edo sikiera amesteko azken aukera
izan daitekeela pentsatzen dut. Horrek urduritasun edo presioa partez, momentua bizitzeko
"obligazioa " ematen dit. Ondo prestatu naiz, sentsazio eta datuak oso onak dira, psikologikoki
izugarri lasai eta motibatuta nago.
T.) Liga de medias ll Vinculo, atadura ll Barrote de la mesa de guarnición en el navío para
amarrar las betas de los aparejos. L0-KAIAK (o T.) Estantes en el navío, barrotes en las mesas
de guarnición para atar las betas, etc. LO-KAI-BAT (o. T.) Estrovo (NAU'1'.) Una cierta
cuerda ajustada por sus chicotes que sirJL M..Nv\.
Desgaitasuna duten pertsonen %2a kontratatzearen neurri alternatibo moduan, eta beti ere
salbuespen ziurtagiri bat edukiz gero, enpresek jarrera monetarioa duten donazio eta
patrozinioak egin ditzakete. Gureakek, LGDak dioen %2ko obligazioa beteaz, enpresa batek
egindako donazioa desgaitasuna duten pertsonen.
10,00 €. GARAIPEN ODA ETA ITSASOKO ODA. Titulo del libro: GARAIPEN ODA ETA
ITSASOKO ODA · PESSOA FERNANDO · HIRIA LIBURUAK: 24/11/2006: Sin Stock.
Consultar Disponibilidad. 9,00 €. OBLIGAZIOA BAT. Titulo del libro: OBLIGAZIOA BAT ·
ERTZILLA MANU · HIRIA LIBURUAK: 22/12/2006: Sin Stock.
Bai (esan zein beste aldaketa bat Gertatzen denean, izenburu lurralde batetik bestera alda
dezakezu, entitatea, beteta inprimatu dena. Nahi beste erakunde bati . gizarte segurantzaren
zentro batean. Gainera, obligazioa hartzen duela bost urte egon beharko al dago berariaz
GSINAK ematen zaion aldatzen bada. Itzuli.
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012ko urriaren 25eko 2012/27/UE
Zuzentarauaren transposizio partziala egiten duen 2016ko otsailaren 12ko 56/2016 Errege
Dekretuakenpresa handiak energia-ikuskapen bat egitera behartzen ditu. BEHARTUTAKO
SUBJEKTUAK: Enpresa handitzat jotzen diren enpresa.



Horrela jokatu dezakete datafonoa izan arren? Joan den astean jantzi-denda batetik igaro
nintzen eta ez zituzten jantzien prezioak jarrita. Agerian jartzeko obligazioa dute? 1. Opari bat
egin nahi diot nire bikotekideari, baina, agian, ez zaio gustatuko. Saltzaileari galdetu diot ea
dirua itzuliko didaten, gustatzen ez bazaio.
2013ko ekitaldiaz geroztik Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zerga aitortzeko
obligazioa dago. Zerga zuzeneko tributu bat da, eta izaera pertsonala du. Zerga urte bakoitzeko
abenduaren 31n sortuko da, eta zergadunak data horretan bere titulartasunpean duen
aberastasuna zergapetuko da. Zerga hau.
Beraz, berrasmatu beharra eta obligazioa daukagu. Gaia aztertu eta eredu berrien alde gogo
onez egin behar dugu lan, sektoretik hasita, baina administrazioen laguntzarekin, gizarte
zibilaren eta erakundeen artean ekoizpen eta erakusketa eredu koordinatu berriak sortu ahal
izateko. Eta, horretarako, Europako eszena.
El libro Leer Obligazioa Bat PDF no sólo debe ser pegado con el método fuera de línea
solamente. En este tiempo el libro Obligazioa Bat PDF En línea con el método online se
convierte en otra alternativa en la era digital en este tiempo. Por la investigación, Obligazioa.
Bat PDF Descargar en línea no muy diferente con.
Maisuk armak kendu zizkien Etxe Goxoko gizonei, eta ehiza ukaturik ezin zutenez osatu beren
dieta — ogi, baba, artirin, barazki eta gehigarriren bat hilketa-sasoian— , benetan hasi ziren
osten, eta eskubidea ez ezik obligazioa bilakatu zen. Garai hartan Setheri ulertzekoa iruditu
zitzaion, baina orain, soldatadun lan.
Toki Ogasunei buruzko 9/2005 Foru Arauaren 44-50 artikuluek xedatutakoarekin bat etorrita.
2. artikulua- Aplikazio . II: SORTZAPENA ETA ORDAINTZEKO OBLIGAZIOA DUTENAK.
3. artikulua.- Ordaintzeko . Ordaintzeko obligazioa. Prezio publikoa ordaintzeko obligazioa
jaioko da dagokion ikasturte edo jardueratan.
. daitezke: urteko kupoi bakoitzaren ordainketagatik bat, eta seigarren bat nagusia ren truke, 5
urteren buruan. "Strip" horietariko bakoitza bonutik eratorritako gainerako "strip"-etatik modu
berezian negozia daiteke. Bereizketa-eragiketa horrek errendimendu esplizituko aktibo bakoitza
(bonua edo obligazioa) errendimendu.
Ostalaritza eta jendaurreko ikuskizun lokalek ordutegien publizitatea eta identifikatzeko
bereizgarriak jartzeko obligazioa. 11 uztaila, 2013 . Ostalaritzako eta jendaurreko
ikuskizunetako lokalen kanpoaldean identifikatzeko bereizgarri bat jarri beharko da, eta bertan
zehaztuta agertu behar da zein taldetakoak diren.
. Herriko Plaza z/g, beheko solairua: astelehenetik ostiralera, jendearentzako ordutegian)
jakinarazi beharko zaio haren IZENA, ABIZENAK, NANa eta HELBIDE OSOA, jakinarazpena
jasotzen denetik zenbatutako 15 eguneko epean, bide batez ohartaraziz, obligazioa betetzen ez
badu, justifikatutako arrazoiren bat eman.
19 Ots 2014 . Bankuak ez zuen bete bezeroari informazioa emateko obligazioa. Bankuak,
nahasmena sortuz, eskatu ez zuen produktu tranpa bat saldu zion bezeroari. Kontratuaren
ondorioz, bankuak ia 8.000 euro kobratu zizkion bezeroari. Eta orain epaitegiak bezeroak
informazioa izan gabe sinatu zuen kontratu hura.
Ordun ez zauen, ez zauen. -Baserritarrak laguntzarik jasotzen zuen nonbaitetik? -Keba! Ez, ez.
"Al contrario", garixe ta entregau in ber izeten zun hainbeste kilo. Eskau itten zixuen
entregatzeko ta. -Eta nora entregatzen zen? -Herrire. Gero nora juten zan, hoixe ez dakit. Baiñe
herrire entregau. -Obligazioa? -Bai, obligazioa.
. Nazarioren aitak bat egin baitzuen, bigarren karlistaldiaren une jakin batean, haren tropekin,
zeintzuk propaganda karlistak Jainkoaren armadatzat baitzituen. Gerrara joatea baitzen
Nazarioren aitaren irrikazko ametsa. edo jainkozko obligazioa, auskalo. Nazarioren aitak, izan
ere, ez zuen lehen karlistaldian parte hartu,.



4 Urt 2017 . Liburu honen edukia esaldi bakarrean sintetizatu behar banu esango nuke
mendebaldeko sindikalismoaren garapenaren irakurketa kritiko bat dela, ELA bezalako
sindikatu batentzat, eta hedaduraz, euskal burujabetza nazionalaren aldeko balizko artikulazio
sozial, sindikal eta politiko batentzat eboluzio.
9 Mar 2007 . Leire Agirre: "Eskalatzea plazerra da, eta lehiaketa, obligazioa; gustuko dudana
egin nahi dut orain". Ekaitz Agirre . Ganbaran bulder txiki bat ere badut; ezin naiz kexatu,
beraz. . Esperientzia bat dira, jendea ezagutu eta haiekin lehiatzeko aukera eman didate, lekuak
eta jendea ezagutzeko ere bai.
Kontserbazio Bereziko Eremuak (KBE): behin bil bat onetsi eta gero, hura BKE deklaratzen
ahal da. Horretarako beharrezkoa da tokiaren kudeaketa plan bat garatzea. BKE deklaratzeak
berarekin dakar kudeaketa planean ezarri diren kontserbazio neurri zehatzak hartzeko
obligazioa. Espainian autonomia erkidego.
Marra asmatuen ondorioz bazterkeria egoeran bizi diren herritarren beste aldarrikapen
historiko bat izan da Iruñeko haur eskoletan euskarazko hezkuntza . eta akordio guztiek argi
uzten dute haur eskola euskalduna nahi duten familien eskubidea bermatzeko betebeharra eta
obligazioa duela Nafarroako Gobernuak.
Saiakuntza kliniko bat egin ahal izateko, baimen pila bat eskuratu behar dira». Ramon Azanza
Perea . faseko entsegu klinikoak egiten dituzten ikerketa zentroetako bat da, eta, ondorioz,
jendea erruz joango . obligazioa da berrestea pazienteak informazio hori ongi jaso duela; baina,
askotan, egoera gogorrak izaten dira.
Jose Luis Bilbaok izen guztiak emateko eta ustelkeriei buruzko azalpenak eskaintzeko
obligazioa du. Erabiltzailearen aurpegia. ehbildu.eus. 2014-10-01 : 14:35. Jose Luis Bilbao
badoa, ez da berriz aurkeztuko Bizkaiko ahaldun izateko. Atzo, hori iragartzearekin batera,
bere ingurune politikoaren erradiografia egin zuen.
. osatzen dituzte. Adibideak: Hornitzaileei kredituan erosten badiegu, ordaintzeko obligazioa
hartzen dugu; dirua mailegatu diguten bankuekin hartutako zorrak. . Aktiboa eta Pasiboaren
artean berdintasun bat dago, enpresa batek eskuratzen duena (aktiboa) norbaitek (pasiboa)
ordaintzen baitu. Enpresari finantza bidea.
20 Ira 2012 . Rajoyk Kataluniak dituen arazoak onartu ditu, baina proposamen fiskalaren
kontra egin du, Konstituzioan lekurik ez duelako eta Konstituzioa "agintari guztiek betetzeko
eta betearazteko obligazioa dute". Hala ere, Gobernuko presidenteak erkidegoak finantzatzeko
sistema berrikusi eta erreforma egungo.
Hipoteka obligazio bat etxebizitza, lursail edo beste ondasun higiezin baten bitartez bermatzen
den kontratu bat da. Hipotekaren obligazioa gehienetan mailegu edo bestelako zor baten
itzulketa da. Obligazioa betetzen ez bada, hartzekodunak bermeko ondasuna bereganatuz
gauzatu dezake bere eskubidea. Ohikoa da.
Herritarrak beren etxeetatik bidaltzen ari diren egunak bizi ditugu. Gazteok gurasoen etxetik
ateratzeko eginahalak eta bi egin behar ditugun garaiak, emantzipatzeko hautua eginez gero,
ikasketak eta lan prekarioak uztartzeko beharrean aurkitzen garelarik. Guzti horri alternatiba
bat bilatu nahi diogu, alternatiba bat behar.
14 Ots 2006 . Gaztelaniaz, esan bezala, servidumbre hori eskubide bat da (norbaitek beste
batena den finkatik pasatzeko duen eskubidea) eta eskubidearen ikuspegitik arautua dago.
Euskaldunontzat, aitzitik, 'bide-zorra' obligazioa bat da, alegia, finkaren jabeak jasan behar
duen zerbait. Zuzenbide zibileko artikuluak.
_ BAT-Soziolinguistika Aldizkaria. Arrasateko Udala eta euskara. Arrasate, Hego Euskal
Herriaren bihotzean dago. Mehatzerreka, Aramaixo eta Deba ibaien urkuluan. Deba. Garaiko
hiriburua; industrializatze-prozesu bortitz eta desordenatu bat jasan du, biztanlegoaren
hazkunde azeleratuarekin batera. Kooperatibismo.



Erabiltzaileek edukiei bidezko eta legezko erabilera zuzena emateko obligazioa, eta, batik bat,
betebehar hauek guztiak zuzen betetzeko konpromisoa dute: 1. Edukiak ezingo dituzte erabili
legearen, moralaren, oro har onartutako ohitura onen eta ordena publikoaren kontrako eran,
helburuetarako edo ondorioetarako. 2.
Kontratu honek xede bikoitza du. Alde batetik, kontratu honen bidez “Balore Kontu” bat
irekitzen du BEZEROAk balore higigarriak, “titulutan” nahiz “kontuko anotazio” sisteman
adieraziak, sartzeko, eta horrek obligazioa ezartzen dio Kutxabanki kontuan gordailututako
aktiboak zaintzeko eta administratzeko. Horretarako.

Ordainagiri baten berrikuste eskabidearen ebazpenak. Zerga hobariak edo salbuespenak
ukatzen dituzten ebazpenak. Zerga bat ordaintzeko obligazioa adierazten duten ebazpenak.
Gainordainak dituen diru bilketaren edo bahituraren ebazpenak. Zerga zigorrak ezartzen dituen
ebazpenak. Errekarguz edo bahitura bidez.
Ondorengo primetako bat ordaintzen ez bada, aseguratzailearen obligazioa hilabetez luzatuko
da mugaegunetik aurrera. Hilabete horri graziazko hilabetea deitzen zaio eta ezbehar kasuan
berehalakoan esekitzen da. Primaren mugaeguna iritsi, ordainketa ez bada egin eta
aseguratzaileak ez badu erreklamatu, kontratua.
historiko” bat zela, esan nahi du, batetik. . (oso ongi ohartua: altxamendu bat sekula ez duela
herri osoak egiten, ongi ikasia zuten Frantziako Iraultzaren iraultzaileok, eta beraz eskubideak
balio, herriaren zati bati bakarrik balio diola: altxatzeko kapaz denari) eskubiderik
santisimoena eta bazterrezinezko obligazioa da”.
—Eskerrik asko, horrela ahalegintzeagatik. —esaten zion Ladisek. —Ez dizkidak eskerrak
eman behar, nire obligazioa duk eta: obligazioa, bai, zeren eta. —eta handik aurrera beste mitin
bat luzatuko zion Gorkik, filologia ornitologiarekin nahastuz amaituko zuena—: Eta horrela
egingo diagu, Ladis, noizbait, euskararen.
Gipuzkoautonomo bezero bezela freelance eta autonomoak dituen aholkularitza bat da, eta
ondorioz prezioak, eskeinitako zerbitzutara egokituta daude. Espezializazioak eta gure web .
Langilea inoiz ez bada kontratatua izan, Gizarte Segurantzan afiliazioa egiteko obligazioa dago
"afiliazio zenbakia" eskuratzeko(TA 1).
. Joxemari Iturralde, Bernardo Atxaga, Joseba Sarrionandia eta Jon Juaristirekin batera.
Bizkaiko Foru Aldundiaren Poesia saria jaso zuen Ezpondetako pneuma izeneko bildumarekin
(1989). "Jakintza Baithako" kide da 1999az geroztik. Bere lanak Nobela • •. Ez (1999,
Alberdania) Obligazioa bat (2006, Hiria). Poesia • •.
«herriak ez badu nahi Oiangu- ko proiektua, obligazioa izango dugu hau gelditzeko». Udalak
ez zuen esan, hala ere, erreferenduma egingo de- nik: «Mutur horretara iritsi be- har izan gabe»
auzia konpon- tzea espero dute. Herritar ba- tek hitza hartuz erantzun zuen: «Kontsultatua
izatea oinarriz- ko eskubide bat da,.
Bertan, aipatutako Xedapenarekin bat ez zetorrela adierazi zuen, eta erreklamazioa ezarritzat
jotzeko eskatu zuen. . aurkeztu zituen, eta aurkeztutako aitorpena berraztertzeko, horren
ondoriozko ordainketa-obligazioa baliogabetzeko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak bidegabe
kobratutako dirua itzultzeko eskatu zuen.
2 Aza 2017 . Tabirako-Baquek bata bestearen atzetik lortutako bost garaipenekin hasi du
denboraldia. Ez da inongo nobedadea. Azken urteetan goian ibiltzera ohitu dira. Kalitatea eta
lana uztartzen dituen taldean langileen gremiokoa da Alaia Berganza (Durango, 1990). Talde-
jokalaria da, kantxa barruan zein handik.
Eskubideak gauzatzeko zerbait egiteko obligazioa (obligazio positiboa) edo zerbait egiteari uko
egiteko obligazioa (obligazio negatiboa) izaten da, horrela jokoan dagoen interesa edo premia
babestuz. . Teoria horiekiko kritikoek diote azken batean jarduteko eremu berriak direla eta ez



eskubideen beste belaunaldi bat.
Konpondu ezean, hasierako fidantzatik deskontatuko zaio zenbatekoa, eta hori nahikoa ez
bada, diferentzia ordaindu beharko du. Gainera, kontzesioarekin jarraitzeko, adjudikaziodunak
fidantza berri bat jarri beharko du. Adjudikaziodunak obligazioa du udal langileen esanak
errespetatzeko, ordena bermatu eta programa.
12 Ots 2012 . “2011ko amaieratik guztiak parte-hartzaile garen momentu historiko bat bizitzen
ari gara, eta guztiek daukagu elkarrizketa eta errespetua bezalako baloreetan oinarritutako
gizartea eraikitzeko obligazioa. Udal honetan bakea eta berradiskidetza lortzen laguntzeko
borondate irmoa daukagu”, azaldu du.
Ozione [abreviatura de obligazione ?] forzoso bat ofreziturik. Ib. 265. Burasoek obligaziño
dute haurren ungi eskolatzeko. Gç 215 (222 obligazione). Komunio santua rezebitzeko
obligazioa. OA 153. Zure aitari baino obligazino gehiago diozun presunari. ES 164. Norzuk
dauke obligazinoa barau egiteko? Arz 46. Nork bere.
Gure ezagutza antolamendu-sistema bat da. Baliabideen erabilera gidatzen duten arauak
finkatzen ditu: errespetua eta partekatzeko obligazioa. Dinamikoa, metagarria eta egonkorra da.
Egiazkoa da. Gure ezagutza bizitzeko modu bat da. Jakituria ezagutza hori onginahirako
erabiltzea da Bihotza eta burua aldi berean.
1 Urr 2001 . Motorrari asegurua egitea: Obligazioa betetzea, kontu zaila | Aldizkaria | EROSKI
CONSUMER. . berriak askoz ere garestiagoak direla kontuan izanda: egun, erakunde horrek
49 zentimetro kubikoko (cc) motor bat aseguratzearren 57.000 pezeta kobratzen dizu urtean;
hortik 350 cc-ra arte, 62.000 pezeta,.
1 Api 2015 . Kasu horietan gure obligazioa are eta handiagoa da, hau da, garuneko lesio bat
duen haurraren kasuan adibidez, badakigu neurona-zelula kantitate jakin bat galdu egin dela,
baina geratu diren neurona horietatik euren onena atera behar dugu. Zentzu neurologikoan ari
gara hizketan, baina arazo mota.
Onartu diren pertsonen izenekin zerrenda bat egingo da. Zerrenda hori PEGORAn eta udalaren
web-gunean egongo da martxoaren 6tik aurrera. Zerrenda hori argitara ematen den unean
sortzen da matrikularen zenbatekoa ordaintzeko obligazioa. Ikastaroa utzi edo ikastaroan baja
ematen duen pertsonak ez du izango.
Nik ez dut uste idazle batek, idazle izateagatik, ezer aukeratzeko obligazioa duenik. Pertsona
bakoitza mundu bat da, eta bakoitzak bere irizpideen arabera hartzen ditu erabakiak, edozer
gauzari buruz: bizitzari buruz, sentimenduei buruz, lanari, arteari edo politikari buruz, etab.
Nik literatura konprometitua egiten dut, baina.
28 Abe 2013 . egindako fakturen administrazio-erregistro bat aurkezteko obligazioa; sektore
publikoan faktura elektronikoaren erabilera sustatzea –nahitaezkoa zenbait subjekturentzat,.
2015eko urtarrilaren hamabostetik aurrera–; Herri-administrazio guztietan –Estatukoa,
autonomikoa eta tokikoa– faktura elektronikoak.
Rajoyk Kataluniak dituen arazoak onartu ditu, baina proposamen fiskalaren kontra egin du,
Konstituzioan lekurik ez duelako eta Konstituzioa "agintari guztiek betetzeko eta betearazteko
obligazioa dute". Hala ere, Gobernuko presidenteak erkidegoak finantzatzeko sistema berrikusi
eta erreforma egungo legegintzaldian.
. kredituak beste bati lagatzean datzana, hark kobrantza kudea dezan. Gure Zuzenbidean
berariaz arautu gabe dago. Kontratu-askatasunean oinarritzen da. FIDANTZA. Hirugarren
batek bere gain hartutako obligazioa beteko dela bermatzeko hartzen den obligazioa. Oro har,
aktibo edo diru-kantitate bat ezartzean datza.
. betebehar hori amaitzen dela adierazten duen beste seinale bat aurkitu arte. Eraman gora. R-
414 Salgai arriskutsuak garraiatzeko ibilgailuentzako galtzada, Seinalea kokatuta dagoen
puntutik aurrera, galtzada horretatik zirkulatu behar dute, nahitaez, salgai arriskutsuak



garraiatzeko ibilgailu-mota guztietako gidariek.
19 Abe 2013 . Legeak hizkuntza aukeratzeko eskubidea aitortzen die zonalde euskalduneko
herritarrei, eta behin eskubidea onartuta, administrazioaren obligazioa da eskubide hori .
Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko kide izateko baldintzetako bat da, bertako biztanleen
%70 baino gehiagok euskaraz jakitea.
23 Ots 2016 . Bere bikotea erasotzea leporatuta, gizon bat atxilotu zuten igandean Hernanin,
eguerdiko 12:00ak aldera. Ustezko . Modu berean, adierazi du «guztion obligazioa» dela
indarkeriaren kontra egitea, baina azaldu du Udalek ardura berezia daukatela genero
indarkeriarekin kontrako ekintzak burutzeko.
19 Mar 2010 . Birziklatzeko obligazioa edo kutsatzeko eskubidea. Atez atekoaz eta . Edo firma
bilketa bat zaborrak errekara botatzeko edo mendian uzteko debekuaren kontra? Edo edonon
edonoiz . Horretarako proposatu du sistema erraz bat, leku askotan erabiltzen dena eta oso
eraginkorra. Hori inposizioa dela.
Horretarako, aseguratzaile guztiek obligazioa dute Estatu kide bakoitzean ordezkari bat
izendatzeko, horrelako erreklamazioei kasu egiteko, erantzuteko edota halakoak likidatzeko.
Horrekin batera, ¿Informazio Erakunde¿ bat izendatu behar du Europako Eremu
Ekonomikoko Estatu kide bakoitzak, horren bitartez kaltetuak.
1 Mai 2012 . «Hondakinak bereiztea ez da aukera bat, obligazioa baizik», dio Zarauzko Bilduk.
2011 amaierako datuekin alderatuta, egun bilketa selektiboaren tasa igo egin dela jakinarazi
dute. Hala ere, «gutxi gorabehera beste herri batzuen mailaren erdia» dela nabarmendu du
Alizia Osa ingurumen zinegotziak.
Egilea: M. Ertzilla; ISBN: 978-84-9797-212-3; EAN: 9788497972123; Argitaletxea: HIRIA;
Hizkuntza: Euskara; Edizio urtea: 2006. Iritziak (0). Iritzia eman. DESKATALOGATUA
deskatalogatua. 11,50 €. elkar txartela 10,93 €. Saskiratu saskiratu. Bidalketa gastuak ? DOAN
elkar dendetan. DOAN Hapiick puntuetan. ETXEAN.
Aurreko artikuluetan ezarritakoaren ondorioetarako, ordaintzeko obligazioa duenak gordailu
bat egin beharko du, lehenik eta behin, zanga behar bezala betetzeko erabiliko dena eta, behar
izanez gero, zoladura emateko, eta pasabideen kasuan, hurrengo batean berreraikitzeko, hala
nola konponezinak gerta daitezkeen.
ERREKTIFIKAZIOA. Gordailua gauzatu ondoren, akatsen bat somatzekotan, kontuen
gordailurako eredu oso bat aurkeztu beharko da, bere errektifikazioa egiteko. Kasu honetan,
gainera Administratzaileak sinatutako idazki bat aurkezteko obligazioa dago, zeinetan akatsa,
bere zergatiak eta errektifikazioa aipatzen diren.
Ordaintzeko obligazioa Trafikoko Legea, Zirkulaziokoa eta Bide Segurtasun Legea
aplikatzerakoan sortzen da. Eta eragina izango du trafikoko agenteak ibilgailua mugitzea
agindurik, gidariak edo jabeak neurri hori sortarazten duten okerrak zuzentzen ez dituenean,
edota, ibilgailuren bat bidean utzita egonik, zirkulazioa.
–eta, jaurtitako geziak beste bat jaurtitzeko bidea ireki balio bezala, gehitu zuen–: Gure amama
zenak (izan dezala Jaunak zeruan) ederto esaten zidanan: “Udaberriko lore ederrak / erortzen
ditun negura: / beti gustura biziko denik / ez dun jaioko . Eta karitatea kristauon obligazioa da,
kristauon obligazioa denez. Eta.
Baldintza bat bete behar zuen: bera eta berarengandik sortuko liratekeenak "haientzako izango
ziren", sakrifizioa eskainiko zieten" (Hartsuaga, 1987). Bertsio honetan jainkoei opariak
eskaintzeko obligazioa ez da sortzen beraz konkista baten ondorioz, gizakien sortze une beretik
baizik, jainkoek eman baitzioten bizitza hil.
Erregistro horren bitartez, (i) “log” identifikatzaile bat emango zaio, ERABILTZAILEAK
horretarako libreki emango duen posta elektronikoaren helbidearekin bat .
ERABILTZAILEAK ematen zaizkion identifikatzailearen eta pasahitzaren erabilera arduratsua



egiteko obligazioa izango du eta bera izango da horiek behar.
1 Dec 2006 . Free download online Obligazioa Bat MOBI by M. Ertzilla 9788497972123. M.
Ertzilla. -. 01 Dec 2006. -.
Europako lanen ekoizpena aldez aurretik finantzatzeko obligazioa (Ikus-entzunezko
Komunikazioari buruzko martxoaren 31ko 7/2010 Legearen 5.3 artikulua). . Ehuneko horren
zati bat film zinematografikoetarako izaten da, eta, horien barruan, Espainiako hizkuntza
ofizialetakoren batean ekoitzitako pelikuletarako eta.
26 Ots 2009 . 1.000 kilo zabor pasa, edo bestela esanda, tona bat zabor. Horixe da domeka eta
eguazten goiza bitartean Cespa garbiketa enpresak Arrasateko kaleetan batu duen zabor
kopurua. Gainera, batu dutena ez da ohiko zabor mota izan, hau da, plastikozko edalontzi eta
halakoak, baizik eta, karroza osoak eta.
Iste libro scripte originalmente in basco (2006) ha essite traducite al espaniol (2008) etiam. IN
BASCO: Autor: Erzilla, Manu. Título: Obligazio bat / Manu Ertzilla. Otro título: Obligazioa bat.
Editor: Donostia : Hiria, [2006] Descripción: 127 p. ; 21 cm. Nota: Tít. de la cub.: Obligazioa
bat D.L.: BI. 3043-2006. ISBN: 84-9797-212-0.
. ohitzen hasiak gara tu jokamolde etikoki > gaitzesgarri eta profesionalki defizienteak inter
gure hizkuntzalariak eta euren ingurukoak (zuzentzaileak barne), ohitzen hasiak gara ikusten
nola euskararen goi-mailetan behin eta berriro ahazten den hitz klabe bat: erantzukizuna, zein
baita erantzuteko betebeharra, obligazioa.
Nik ez dut bat besterik garbitzeko obligazioa. — Baina, ez duzu ikusten portura iristen ari
garela? — Bai, ikusten dut. Horrek esan nahi du iritsitakoan hondakina kendu beharko zaiela
beste biei, eta portu barruan itsasora botzea debekatua dagoenez, bada txalupak ordaindu
beharko direla kanpora ateratzearren. Ordain.
www.kutxakulturaregunea.eus KUTXA FUNDAZIOAren jarduera bat da, Kutxa Fundazioaren
helbide soziala Mikeletegi, 79 - 20009, Donostia da, eta Eusko . KUTXA FUNDAZIOA datu
pertsonalei buruzko isilpekotasuna eta datuak ondo gordetzeko obligazioa betetzera
konprometitzen da, eta beharrezko neurriak hartuko.
Halabaina, euskal korroan konpetentzia izpiritu harrigarri bat sortu duk, eta ezin diagu
elkarrekin txokatu eta elkarri hanka punttak zapaldu gabe dantza egin. . Baina intelektual baten
lehenengo obligazioa, eta bigarren obligazioa, eta hirugarren obligazioa, eta betiko obligazioa,
hori konprenitzea duk, amor eman gabe.
Arteak obligazioa sozial bat du? Gizartea mugitzeko gai izan behar du? Gizartean errebolta bat
sortu behar du? Erantzunen bila zazpi ertz izango ditugu: Iñigo Basaguren-Duarte Barnezinea
fanzinea, Ixi Garcia Pink gorilas, Gotzon Barandiaran idazlea, Gabriel Ocina Aktoreen
batasuna, Rosa Parma Sortzaile plastikoa,.
Ez kanporatzeko obligazioa edo non refoulement (nazioartean ezagutzen den moduan)
obligazioa, estatuei ezartzen zaien obligazio bat da eta honek onurak ekartzen dizkio, bai
Genevako Konbentzioaren arabera errefuxiatu izaera aitortu zaionari, bai egitatezko
errefuxiatuari. Genevako Konbentzioko 33.artikuluak.
18 Urr 2006 . «Gure obligazioa zen honelako zerbitzu bateratu bat abian jartzea, euskararen
erabilera bultzatzeko neurriak ezartzea Eusko Jaurlaritzari baitagokio», azaldu zuen Patxi
Baztarrikak, gainerako administrazioei formalki gaur bertan aurkeztuko zaien zerbitzua
herritarrei gauzak erraztuko dizkien «lehiatila.
LTZ guztiek dute ordezko piezak eskaintzeko obligazioa, modelo bat fabrikatzeari uzten
diotenetik bost urte igaro arte. Eskatutako ordezko piezak 15 eguneko epean jarri behar dira
bezeroaren esku, eskatzen den unetik kontatzen hasita; salbuespena da aparatua inportatu egin
behar denean, orduan epea hilabetekoa.
Gizarte Segurantzako kuota eta bestelako finantzaketa-baliabideen ordainketa, ordainketa



egiteko obligazioa dutenek eta Gizarte Segurantzarekin dituzten zorren . Ondorioz, Gizarte
Segurantzako Sistemako kuota eta bestelako baliabideengatiko zorren bilketa exekutiborako
prozedura bat ezarriko da eta hori burutzeko.
19 Abe 2017 . Azpeitiko Udalarentzat betebeharra edo obligazioa da herritarrei exebizitza
eskubidea bermatzea, herritar orok baitu etxebizitza duin bat izateko eskubidea. Bide horretan,
aurreko agintalditik etxebizitza politika desberdin bat egiteko pauso desberdinak ematen ari da.
Azken urteotan, adibidez, batez ere.
21 Abe 2015 . Erakundearen obligazioa, kasu honetan Uliazpirena, langile horiei jarraian
adierazten den titulazioaren jabe izatea edo dagokion akreditazio profesionalaren jabe izatea
eskatzea da. Beraz, ondorengo titulazio hauetakoren bat ez duten pertsona guztiek egin beharko
dute hori: - Teknikaria Erizaintzako.
8 Ira 2016 . Egiten dituzten agerraldi guztietan Justizia Saileko arduradunek lelo bera
errepikatzen dute, Eusko Jaurlaritzaren borondatea auzitegi medikuak parekatzea dela. Hala
ere, gauza bat behin eta berriro esateak gezurra ez du bihurtzen egia. Horregatik ondoko
errebindikazioak bete bitartean auzitegi.
EH Bilduk sustatutako Heriotza Duinaren Legeak pazientearen borondatea errespetatzeko eta
betetzeko obligazioa ezartzen du. Xehetasunak: Kategoria: Legebiltzarra: Sorrera: Eka/17.
Rebeka Uberak azaldu duenez, “lege berriak pazientearen erabakitzeko ahalmena blindatu eta
marko bat garatzen du sistema.
Horrela, herritarrari zaborra bereizteko obligazioa ezartzen zaio eta emaitzak asko hobetzen
dira. Asteko egun bakoitzean frakzio bat biltzen da. Adibidez, Usurbilen materia organikoa
hiru egunetan, edukiontziak bitan eta papera, eta birziklatzen ez den zaborra bakoitza asteko
egun batean; sistema herri bakoitzeko.
Zuk lagunenganako jarrera ezberdina hartu zenuen; inoiz ez zenuen lagun talde finko bat izan,
batzuetan institutuko irratikoekin ibiltzen zinen, besteetan . telefono enpresa batek jarritako
tarifa merke harekin egunero hamabost minutu hitz egin beharreko obligazioa inposatu
ziguten, eta amak egun bakar batean huts egin.
. zerbitzu horiek bizimodu pribatuaren eta familia-bizitzaren eremutik kanpo eskainiz,
obligazioa izango dute desgaitasunen bat duten pertsonen aukera-berdintasunaren printzipioa
betetzeko beren jarduera eta transakzioetan, betiere desgaitasuna dela-eta zeharka edo zuzenean
eragiten den diskriminazioa saihestuz.
12 May 2017 . Have you read Read Obligazioa Bat PDF today ?? Already, but unfortunately in
the current era people prefer to play games online rather than reading Obligazioa Bat PDF
Download when reading is very important. The influence of online and other games makes
people not like to read Obligazioa Bat PDF.
15 Ots 2017 . Establezimendu batean erreklamazio-orria eskatzen baduzu, obligazioa dute ale
bat dohainik emateko. Zure eskubidea da eta haien betebeharra. Egia esan, Euskal Autonomia
Erkidegoko lokalek kartel hauxe eduki behar dute jarrita bi hizkuntzatan ondo irakurtzeko
lekuren batean: "Nahi duenak.
19 Api 2011 . Bestalde, aitorpena egiteko obligazioa ez duen jendeari ere agian interesatzen
zaio egitea. Obligazioa . Aitorpenean beste informazioren bat sartzen baduzu, aurten erregistro
elektroniko bat jarri dutenez, paperak eskaneatuta bidaltzeko aukera izango da, Ogasuneraino
joan beharrik izan gabe. Errenta.
24 Mar 2017 . Lehenago Bonberenean izanda al zaudete? Ez. Euskal Herrian hainbeste lekutan
kontzertuak eskaini eta gero Bonberenean oraindik ez jo izanak lotsa puntu bat ere ematen du.
Jo ez duzuen leku gutxietako bat izango da. Bai, eta gainera kontzertua eskaintzeko ia
obligazioa duzun leku horietako bat da.
Tributu-erlazio juridikoan tributu beharkizun bat dago. Honela, esan daiteke tributu erlazio



juridikoaren edukia tributu-beharkizuna eta beste beharkizun edo betebehar batzuk osatzen
dutela. Tributu-obligazioaren ezaugarria: prestakuntzak duen ondarezkoa edukia, hau da,
tributu-kuota ordaintzeko obligazioa, subjektu.
Baja aitorpena: Edozein jarduera ekonomiko uzten dutenean aurkeztuko da; gauza bera
gertatuko da matrikulan sartuta daudenen eta salbuespenen bat aplikatzeko baldintzak
eskuratzen dituztenen kasuan. Horrelakoetan aitorpena zergaren obligazioa salbuesten den
urteko aurre aurreko abenduan aurkeztuko da.
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