
AITAREN EDO AMAREN ERANTZUKIZUNPEKO AITORPENA, 
EMANTZIPATU GABEKO ADINGABEKOEN IZENA UDAL 

ERROLDAN EMATEKO EDO HELBIDEA ALDATZEKO 

ESKARIA AURKEZTEN DUEN PERTSONA EDO ENTITATEA 

1. abizena 2. abizena Izena NAN-AIZ-Pasaportea 

Interesduna naiz 

Honako hau ordezkatzen dut:   

Ordezkatuaren NAN-AIZ-Pasaportea-IFZ : 

JAKINARAZI HEMEN   Kalea Zk. Solairua Aldea 

Posta kodea Herria Lurraldea 

Telefonoa e-posta Mugikorra 

Jarraian zerrendatuta ageri dira nire seme-alaba adingabekoen izen-abizenak, erroldan izena emateko edo helbide aldaketa 
egiteko, erantsirik doan erroldari buruzko orrian (E001) jasotakoari jarraikiz 

Abizenak eta izena NAN/AIZ 

Data Sinadura 

IKUSI ATZEKO ORRIALDEKO ZEHAZTAPENAK 

NIRE ERANTZUKIZUNPEAN HONAKO HAU AITORTZEN DUT:

Aurretik izendatutako adingabekoen zaintza eta babespea nire gain dut. Erroldan izena emateko edo helbide aldaketa egiteko 
adinako lege-gaitasuna badut. Ez nago Kode Zibilak 103.1 c)3 edo 158.3 c)4 artikuluetan aipatutako egoeraren batean. 

Halaber, aitorpen honen edukian edo erantsirik doazen datu eta dokumentuetan zehaztasunik eza, faltsukeria edo ez-aipatzeren 
bat izanez gero, jakinaren gainean nago erantzukizun penalak, zibilak edo administratiboak izan ditzakedala. Halaber, egiaztatzen 
bada izena emandako adingabekoak ez direla adierazitako helbidean bizi, badakit espedienteari baja emango zaiola, izen-emate 
egokia ez egiteagatik; edo erroldan helbidea aldatzeko agindua emango zaidala, eta egokitzat jotzen diren erantzukizunak izan 
ditzakedala.
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• Eskatzailearen identitatea egiaztatzen duen dokumentua: NAN, AIZ, Pasaportea edo bizileku baimena.
• Ordezkaritza kasutan: ordezkaritza agiria, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gida baimenaren edo bizileku-baimenaren

fotokopiarekin.
• Etxebizitzaren okupazioa justifikatzen duen titulua edo baimena.
• Adingabekoen alta: familia-liburua, eta behar izanez gero, erantzunkizupeko aitorpena.

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 



ZEHAZTAPENAK 

1. NAN edo AIZik ez izanez gero, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 16.2 artikuluak
aipatzen dituen egiaztapen agirietakoren bat baliatu beharko da.

2. Ikusi 1. oharra.

3. Kode Zibileko 103.1 c): : “Demanda onartu, eta ezkontideek egin eta epaileak onartutako akordiorik izan ezean, epaileak
honako neurri hauek hartuko ditu, ezkontideei entzun ondoren: 1...Ezkontideetako batek edo hirugarrengoek adingabea berekin
eramateko arriskua dagoenean, beharrezkoak diren neurriak hartu ahal izango dira, eta, bereziki, honako hauek:
Aurretiaz epailearen baimena behar izatea, adingabearen bizilekua aldatzeko”

4. Kode Zibilaren 158.3 c) artikulua: “Epaileak, ofizioz edo semeak nahiz alabak berak, edozein ahaidek edo Fiskaltzak hala
eskaturik, hartuko ditu:
5. Gurasoetako batek edota hirugarrengoek adingabea berekin eramatea saihesteko beharrezkoak diren neurriak, eta, bereziki,
honako hauek:
Aurretiaz epailearen baimena behar izatea, adingabearen bizilekua aldatzeko.
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DATUEN BABESA 

Sinatzailea jakinean geratzen da inprimaki honetako datu pertsonalak Azkoitiko Udalak behar bezala 
baimendutako fitxeroetan sartuko dituela. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste 
administrazio publikoei edo besteri laga edo jakinarazi ahalko zaizkie abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, 
Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan. Interesdunek 
datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Azkoitiko Udalera zuzenduta.


	Group1: Off
	1abizena: 
	2abizena: 
	izena: 
	nan: 
	ordezkatua: 
	ordezk_nan: 
	helbidea: 
	zkia: 
	solairua: 
	aldea: 
	pkodea: 
	herria: 
	lurraldea: 
	telefonoa: 
	eposta: 
	mugikorra: 
	izen_abizen: 
	nan_adingabe: 
	data: 
	sinadura: 
	Inprimatu/Imprimir: 
	Ezabatu/Borrar: 


