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 BIKOTE EGONKORRA INSKRIBATZEKO ESKABIDEA  

 
Altsasuko Udalean, Erregistro Nagusian, _________ datarekin segidan aipatzen direnak elkarrekin agertzen 

dira: 
  

Izen-abizenak:___________________________________________________.; jaioterria:_______________.; 

helbidea (erroldakoa):_____________________________________________________, adinez nagusia; NAN 

zenbakia: ______________; telefonoa __________. 
 

Izen-abizenak:___________________________________________________.; jaioterria:_______________.; 

helbidea (erroldakoa):_____________________________________________________, adinez nagusia; NAN 

zenbakia: ______________; telefonoa __________. 
  

Eta adierazten dute:  
 

Ezkondu gabeko bikote egonkorren Udal honen erregistroan inskriba dagitzatela nahi dutela, horri buruzko 

ordenantzaren arabera, eta horretarako,  
 

Aitortzen dute:  
 

 Aipatu ordenantzan aurreikusitako bizikidetasuna dela eta, haien helbidea honako hau izanen dela: 

___________________________1 .  

 Ez daudela ezkontzaren bidez lotuak. 

 Ez dutela bikote egonkorra beste inorekin osatzen. 

 Ez daudela Altsasuko Udaleko Erregistroan inskribatuta Altsasuko Udaleko Erregistroan edota maila eta 

xede bereko inongo erregistrotan ere.  

 Haien artean ez dagoela lerro zuzenean odolkidetasunezko ahaidetasunik. 

 Haien artean ez dagoela adopzio bidezko ahaidetasunik, ezta alboko lerrotik bigarren maila bitarteko 

odolkidetasunezko ahaidetasunik ere. 

 Ez dutela akats edo anomalia psikikorik. 

 Ez direla ezkontzeko gaitasun gabea deklaratua izan.  

 Baimena ematen dutela Altsasuko Udal Erroldan datu hauek egiaztatzeko.  

 Ez dutela nahi  Nahi dutela erregistroan jasotzerik beraien arteko giza nahiz ondare mailako 

harremanen gaineko hitzarmenik. 

 Bikote egonkorra eratu nahi dutela agiri publiko baten bidez. 
 

Horregatik guztiagatik, ezkondu gabeko bikote egonkorren Altsasuko Udalaren erregistroan inskriba 

ditzaten eskatzen dute honako data eta orduan: ___________________. 
 

Sinatua 

 

 

 

Sinatua 

 

                                                           
1 Oroitarazi behar zaio jaun/andreari erroldatu beharra dagoela ohiko bizilekuko udalerrian, urtarrilaren 10eko 4/1996 Legeak 

aldatutako Toki Erregimeneko Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen artikuluari jarraikiz. 

 

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 Legean ezarritakoari jarraikiz, eskaera hau betez gero, zure datu pertsonalak erabiltzeko 

baimena emanen duzu. Halaber, jakinarazten dizugu badagoela izatezko bikoteen fitxategi bat, ezkondu gabe elkarrekin bizi diren 

herriko izatezko bikoteak erregistratzeko eta izatezko bikoteak direla egiaztatzeko, betiere estatistika helburuak betetze aldera. 

Udala da fitxategiaren erantzulea, eta udal bulegoetan gauzatzen ahalko duzu datuak eskuratu, zuzendu, deuseztatu eta horien 

erabilpenaren aurka egiteko eskubidea. 


