
BIZILEKUAREN ALDIZKAKO KONPROBAZIOA: ATZERRITAR KOMUNITARIOEN BIZITOKIAREN 
BERRESPENA (EZ_EBIEAEK)

INEB

Izen-deiturak NANa edo bestelako identifikazio agiriren 
bat 

Jakinarazpenetarako helbidea PK Herria Probintzia 

 Finkoa  Mugikorra  e-posta  

Harremanetarako hizkuntza 

           Euskara            Ele bitan                                 

Sexua 

   Emakumea                  Gizona                      Ez-bitarra

Harreman modua 

   Paperean                Elektronikoa

Adierazten dut:

Toki-erakundeetako Biztanleria eta  Lurralde-mugaketari buruzko Erregelamenduko 78. artikuluan aurreikusten diren kontrol- eta eguneratze-eragiketak direla eta 
udalerrian bizitzen jarraitzen dudala berresten dut.

ESKAERA ORDEZKARI BATEK EGITEN DUENEAN
Izen-deiturak NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat 

Jakinarazpenetarako helbidea PK Herria Probintzia

 Finkoa  Mugikorral  e-postal

Harremanetarako hizkuntza

           Euskara               Ele bitan                              
Sexua

      Emakumea                   Gizona                       Ez-bitarra

Harreman modua

      Paperean              Elektronikoa

Adierazten dut:
1. Goian aipatutako pertsonaren ordezkaria naizela, eskabide hau bideratzeko.
2.  Toki-erakundeetako Biztanleria eta  Lurralde-mugaketari  buruzko Erregelamenduko 78. artikuluan aurreikusten diren kontrol-  eta eguneratze-eragiketak direla 
berresten dut ordezkatzen dudan pertsonak  udalerrian bizitzen jarraitzen duela.

AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla.
DATUEN BABESA. Datu pertsonalak babestearen inguruan indarrean dauden arauei jarraiki, hau adierazten dizugu: inprimaki honetan jasotako datuak egiaztatu edo osatu ahal izango dira 
beste administrazio publiko batzuei kontsulta eginda. Datuok Udalak tratatuko ditu bere eskuduntzen araberako eginkizunak eta zerbitzuak aurrera eramateko. Udalak zure datuak legearen  
arabera  tratatuko  ditu,  beharrezko  segurtasun  neurriak  hartuz  eta  hirugarrenei  lagapenak  legeak  aurreikusitako  kasuetan  bakarrik  burutuz.  Informazio  gehiagorako kontsutatu gure  
pribatasun politika: https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216. Era berean, jakinarazten dizugu datuak atzitu, zuzendu, ezereztu, berauen aurka agertu, tratamentua mugatu eta  
datuen eramangarritasunari buruz dagozkizun eskubideak baliatzeko aukera duzula, idatziz, telematikoki, aurrez aurre edo posta arruntaz Udalera zuzenduz; Herriko Plaza z/g 20100 
Errenteria. Azkenik, beste pertsona fisiko batzuen datuak helarazten baldin badituzu, pertsona horiei aurreko guztiaren berri eman beharko diezu.

       Udal informazioa jaso nahi dut: e-posta, SMS, etb.

Errenteria,                                                    

Eskatzailea 

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA
                    Errenteriako Udala ● IFK: P2007200E ● Herriko Plaza, z/g – 20100 Errenteria ● Tfnoa: 943 44 96 00 ● 010 ● zu@errenteria.eus ● www.errenteria.eus

https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216
mailto:zu@errenteria.eus


BIZITOKIAREN BERRESPENA 
EZ_BIBEEEA 

Iraupen luzeko bizilekua 2022

Toki-erakundeetako Biztanleria  eta  Lurralde-mugaketari  buruzko  Erregelamenduko  78.  artikuluan aurreikusten diren 

kontrol- eta eguneratze-eragiketak direla eta, Estatistika Institutu Nazionaleko Presidentziaren eta Autonomia Erkidegoekin  

eta Toki-erakundeekin Eskuduntzak Koordinatzeko Zuzendaritza Orokorraren, Biztanleen Udal Errolda kudeatzeko Udalei  

emaniko Instrukzio Teknikoei buruz, 2015eko urtarrilaren 30eko Ebazpenak honakoa  zehazten du: bizilekua udalerrian 

izatearen aldizkako konprobazioak egingo direla  erroldako inskripzioa bi urtero  berritzeko betebeharra ez duten 

atzerritarren  kasuan:  EZ_BIBEEEA (Europar  Batasuneko  eta  Europar  Esparru  Ekonomikoari  dagokion  Hitzarmeneko 

Estatu partehartzaileetako herritarrak  eta,  baita,  herrialde hauetakoak izan gabe ere,  erregimen komunitarioko egoiliar 

txartela dutenak (komunitarioen familia-kide direlako) eta epe luzerako egoitza-baimena dutenak ere.

Era berean, eta ebazpenari jarraiki, bizilekua baieztatu ezean, ofiziozko baja emateko espedientea jarriko da martxan, 

Entitate Lokaletako Biztanleriaren eta Lurralde-Mugaketaren Erregelamenduko 72. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Ondorioz,  Errenterian bizitzen jarraituz  gero,  etor  zaitez  Errenteriako Udaleko  ZU! Zerbitzura  (Astelehena:  7:30-14:00; 

asteazkena eta ostirala: 7:30-15:00; asteartea eta osteguna: 7:30-19:00. Hitzordua: arratsaldez beharrezkoa da, goizean 

aukerazkoa. 010 edo 943 449 600 deituz), pertsonalki edo egiaztatutako ordezkariaren bitartez (notario-agiriaren bidez edo 

funtzionario publiko eskudunaren aurrean aurkeztuz),edo bizitokiaren berrespena elektronikoki burutu ahalko duzu  zerbitzu 

telematikoen bitartez Pasaportea edo egoiliar txartela eta bizilekuaren aldizkako konprobazioari dagokion inprimakia 

aurkeztu behar dituzu. 

ZU! Zerbitzura bertaratu ezean, eta zeure egoitza ezin izan bada berretsi izan,  ofiziozko baja aurrera eramateko 

espedientea abian ipiniko da. 

Errenteria, 2022ko xxx xxean
ALKATEA 
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