Etxalarko Udala

Udal Errolda

Inskripzio edo aldaketa orria
Orria .................. Osotara..............

Kalea, plaza, e.a.
Zenbakia

Bidearen izena
Letra

Km

Blokea

Ataria

Eskailera

Solairua

Atea

BORONDATEZKO INFORMAZIOA
Orri honetan erroldatutako adin-nagusiei baimena ematen diegu gura datu eta gerta litezkeen berri udalari emateko, hala nola erroldako ziurtagiri eta
txartelak eskuratzeko
Bai
Ez
TELEFONOA:
Orden
zk.

Jaioteguna (urtea, hilabetea, eguna)

Izena
Gizona

Alta bizilekua aldatzeagatik baldin bada, adieraz ezazu:

Probintzia

I __ __ __ __ I __ __ I __ __ I
Zein udalerritatik (edo kontsulatutatik) etorri den

1. deitura

Udalak betetzekoa
Barrutia
Atala
Orriaren zenbakia
Etxe saila
Bidearen kodea
Bidearen goitiz.kod.

Probintzia
Udalerria
Entitate kolektiboa
Entitate soila
Herri gunea -Sakabanatua
Etxebizitza mota

NAN
Zenbakia

Jaioterria (edo nazioa)

Nazionalitatea (estatua)

Bukatutako ikasketen maila
(Ikus kodeak atzealdean)

Zein probintziatatik (edo kontsulatutatik) etorri den

Jaioteguna (urtea, hilabetea, eguna)

Izena
Gizona

Alta bizilekua aldatzeagatik baldin bada, adieraz ezazu:

Probintzia

I __ __ __ __ I __ __ I __ __ I
Zein udalerritatik (edo kontsulatutatik) etorri den

1. deitura

I _______ I

I __ I __ I

Pasaportea

Kanp. Txart.
Letra

I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I__ I

I _______ I

Nazionalitatea (estatua)
Bukatutako ikasketen maila
(Ikus kodeak atzealdean)

Zein probintziatatik (edo kontsulatutatik) etorri den

Jaioteguna (urtea, hilabetea, eguna)

Izena
Gizona

Alta bizilekua aldatzeagatik baldin bada, adieraz ezazu:

Probintzia

I __ __ __ __ I __ __ I __ __ I
Jaioterria (edo nazioa)

Emakumea
2. deitura

Bukatutako ikasketen maila
(Ikus kodeak atzealdean)

Alta bizilekua aldatzeagatik baldin bada, adieraz ezazu:
I __ __ __ __ I __ __ I __ __ I
Zein udalerritatik (edo kontsulatutatik) etorri den

1. deitura

Kanp. Txart.
Letra
I _______ I

Nazionalitatea (estatua)

Jaioteguna (urtea, hilabetea, eguna)
Gizona

Pasaportea

I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I__ I
Zein probintziatatik (edo kontsulatutatik) etorri den

Izena

I __ I __ I

Nortasun agiri mota
NAN
Zenbakia

Zein udalerritatik (edo kontsulatutatik) etorri den
1. deitura

Orden
zk.

Kanp. Txart.
Letra

Nortasun agiri mota
NAN
Zenbakia

Jaioterria (edo nazioa)

Emakumea
2. deitura

Orden
zk.

Pasaportea

I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I__ I

Emakumea
2. deitura

Orden
zk.

Nortasun agiri mota

Jaioterria (edo nazioa)

Probintzia

I __ I __

Nortasun agiri mota
NAN
Zenbakia

Pasaportea

Kanp. Txart.
Letra

I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I__ I

Emakumea
2. deitura

I _______ I

Nazionalitatea (estatua)
Zein probintziatatik (edo kontsulatutatik) etorri den

Deklaratzen dugu orri honetan aipatutako pertsonak errandako helbidean bizi direla eta haien datuak zuzenak direla
Orri honetan inskribatutako pertsonen kopurua
Orri honetan inskribatutako adin nagusiko pertsonen sinadura

Bukatutako ikasketen maila
(Ikus kodeak atzealdean)

(Lehendik dauden inskripzioetan alta emateko) Lehendik
inskribatutako adin nagusiko pertsona baten sinadura

I __ I __

Udalak betetzekoa
Orria zer egunetan hartu den

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez, aditzera ematen dizugu inprimaki honetan ematen diren datu pertsonalak datuen fitxategi automatizatu batean sartuko direla, dagokion espedientea tramitatzeko eta, ondoren, ebazpena emateko.
Datuen erabileraren erantzukizuna udal honek du eta berak bermatuko du horien konfidentzialtasuna.

Toki Erregimenaren Oinarriak — udal-erroldari dagozkionak— arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 16.1 artikuluaren 2.paragrafoak dioenarekin bat, Europako Erkidegokoa ez den atzerriko herritarrak, bizileku-baimenik izan ezean,
errolda inskripzioa berritu beharko du bi urtetik behin. Horrela egin ezean, errolda inskripzioa iraungitzat joko da.

ARAUDIA

ORRIA BETETZEKO ARGIBIDEAK

Urtarrilaren 10eko 4/1996 Legea, Toki Erregimenaren Oinarriak — udal-erroldari dagozkionak—
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea aldatzen duena, eta abenduaren 20ko 2612/1996
Errege Dekretua, uztailaren 11ko 1690/1986 Errege Dekretuak onetsitako Tokiko Erakundeetako
Populazioaren eta Lurralde Mugaketaren Araudia aldatzen duena.
Herritarrak ohiko bizilekua duten udalerrian bizi direla ziurtatzen duen erregistroa da errolda.
Udalerri batean baino gehiagotan bizi direnek, denbora gehiena ematen duten udalerrian eman
behar dute izena.
Herritarrek eskubidea dute haiei buruz erroldan jasotzen den informazioa ezagutzeko.
Informazioa okerra edo akastuna bada, hura zuzentzeko eska dezakete.

Idatzi idazlumaz edo boligrafoz eta letra larriak erabiliz. Argi adierazi orrian izena ematen
duten pertsona bakoitzari dagozkion datuak.
Inskripzioa herriz aldatzeagatik eskatu baduzu, adierazi, dagokion laukian, zer udalerri eta
probintziatatik zatozen. Atzerritik bazatoz, adierazi herrialdea eta, hala badagokio, inskripzioa
egina zeneukan Espainiako kontsuletxea. Udalerri barruan aldatu baduzu bizitokiz, adierazi
ezazu lauki honetan: UDALERRI BERA.
- Lehendik inongo udalerritan erroldatu gabeko pertsonei dagokienez, “jatorrizko
udalerria” dioen laukian hau adierazi: EZ DAGO Jaioberriak inskribatzeko, gauza
bera jarri lauki horretan.

Orri honen aurrealdean jasota geratzen diren datuekin udalerriko errolda eguneratu egingo da.

-

Errolda-inskripzioko akatsak zuzentzeko, ezabatu akatsa duen datua eta idatzi datu
zuzena haren azpiko zuriune edo laukian.

Helburua datuak zuzentzea edo eguneratzea bada, izapideak egin dituen pertsonak sinatu
behar du orria. Inskripzio-orria berria bada, izena eman duten pertsona adindun guztiek
Ez daki ez irakurtzen ez idazten
sinatu behar dute. Lehendik dagoen orri bati bizilagun berriak gaineratzen bazaizkio, lehendik
han bizi den pertsona adindun batek sinatu behar du inskripzio-baimena.
Ikasketarik gabea
“Orri honetan inskribatutako pertsona-kopurua ” dioen laukia bete, zuriuneak bere horretan
Lehen mailako hezkuntza bukatu gabe. OHOko bortz ikasturte, eskolatze-ziurtagiria edo geratzen direla bermatzeko.
baliokidea
- Zalantzaren bat izanez gero, orria udaletxean aurkeztean argituko dizute.
IKASKETA-MAILEN KODEAK

11
21
22
31

DBH, oinarrizko batxilergoa, eskola-graduatua, OHO burutua, lehen mailako hezkuntza Orri hau bete eta udaletxean aurkezten duenak baimena ematen du han jasotako
datuekin hautesle-errolda eguneratzeko.
burutua edo baliokidea.

32

Lehen mailako lanbide-heziketa. Industria-ofizialtza

41

Bigarren mailako lanbide-heziketa Industria-maisutza

42

Goi-batxilergoa, BBB

43

Erdi-mailako beste titulu batzuk (erietxeko laguntzailea, idazkari-ikasketak, programatzaile
- Errolda-orria, beteta eta sinatuta
informatikoa, hegazkineko laguntzailea, arte eta lanbideetako diplomatua eta abar).
Unibertsitate Eskoletako diplomatuak (enpresa-ikasketak, OHOko irakasleak, erizainak Izena eman duten pertsonen nortasuna egiaztatzen duen dokumentua (NAN, atzerri-txartela,
pasaportea eta abar). 15 urtetik beherakoek familia-liburua aurkeztu behar dute.
eta antzekoak)

44

ERROLDATZEKO AURKEZTU BEHAR DIREN AGIRIAK

45

Arkitektoa edo ingeniari teknikoa

-

Eskatzailea etxebizitza horretan bizi dela egiaztatzen duen dokumentua (jabetzaeskritura; uraren, elektrizitatearen eta abarren kontratuak...). Dokumentu hau ez da
beharrezkoa lehendik erroldatutako familia bati biztanle berriak gehitzen
zaizkionean.

46

Unibertsitate-lizentziatua, goi-mailako arkitekto edo ingeniaria

-

Helburua datuak zuzentzea edo eguneratzea bada, datu zuzena egiaztatzen duen
dokumentua aurkeztu behar da.

47

Goi-mailako ikasketa ez-unibertsitarioetako tituluak

48

Doktoretza eta graduondoko ikasketak edo lizentziatuentzako espezializazioak

