
 
 
 
 

ROCHAPEA-ARROTXAPEA	

 

  C/ Uztarroz s/n, 1º.  31014 Pamplona● T 948420974● www.movilidadpamplona.es  
  Uztarroze K. z/g, 1.   31014 Iruña 

 

 

 

Área de Ecología Urbana y Movilidad 
Servicio de Movilidad 
 
Hiri Ekologiako eta Mugikortasuneko Alorra 
Mugikortasun Zerbitzua 

I. Eranskina - Eskabide-eredua. 
Jaunak/Andreak............................................................................................................................................................................................,    
helbidea ...................................................................................................................................,N.A.N  ......................................................... 
,jaiotze-data ................................................................................ telefono zenbakia (mugikorra ahal bada)................................................. 
eta email-a ................................................................................................................................ URZAINKI KALEKO 14KO NBICI-BIZIZ  
BIZIKLETA-APARKALEKUKO APARKATZE-TOKIEN ERABILERA-LITZENTZIAK ESLEITZEKO BALDINTZEN BERRI DUELA 

 
AZALPENA: 

 
• Eskatzen du erabilera-baimena esleitzea honako onuradun hauentzat: (Eskatzailea bera / familia edo bizikidetza-unitate 

bereko kide batzuk, eskatzailea barne) 
 

 
ESKATZAILE HELDUAK 14-17 URTE BITARTEKO 

ESKATZAILEAK 

 
14 URTETIK BEHERAKO ESKATZAILEAK (HAURRENDAKO 

TOKIA) 
 

Izena, abizenak eta NAN 
 

Izena, abizenak eta NAN 
 

Izena, abizenak eta NAN 
Haurrendako tokiaren 

eskatzailea den helduaren 
izen-abizenak 
 

    

    

    

    

 
1. oharra: Lekua eskatu badu 14 eta 17 urte bitarteko pertsona batek, III. Eranskina (guraso edo legezko tutorearen baimen-eredua) bete eta eskabideari 
erantsi beharko dio. Erantsi beharko dira eskatzailearen NANaren fotokopia (edo nortasuna egiaztatzen duen beste agiri batena) eta ama, aita edo 
legezko tutorearena. Guraso edo tutore horrek beretzako lekua eskatu badu eskabide honetan berean, eta agiri hori aurkeztu badu, ez da beharrezkoa 
izanen berriz ere aurkeztea. 
2. oharra: Eskabidean 14 urtetik beherako adin txikikoak sartu badira, eranskin honetan berean adierazi beharko da horren ama, aita edo legezko 
tutorearen izena, lekuaren erabilera eskatzen duenarena. Erantsi beharko dira 14 urtetik beherako adin txikikoaren NANaren fotokopia (edo nortasuna 
egiaztatzen duen beste agiri batena edo Familia-liburuarena) eta ama, aita edo legezko tutorearena. Guraso edo tutore horrek lekua erabiltzeko baimena 
eskatu badu beretzat eskabide honetan berean, eta agiri hori aurkeztu badu, ez da beharrezkoa izanen berriz ere aurkeztea. 

 
• Honako egoeraren batean dago: (Markatu dagokion laukitxoa) (Familia edo elkarbitzitza-unitateko kide guztiei aplikatuko zaie 

puntu honetan ezarritakoa) 
 

(Eskatzaileak/Familiako edo unitateko kideek) Errenta Bermatua jasotzen dute. 
 

(Eskatzaileak/Familia edo unitateko kideek) osatzen duten familia- edo elkarbizitza-unitatearen urteko diru-sarrerak 
–azken errenta-aitorpena noiz egin eta ekitaldi horri dagozkionak– eta unitatearen kide kopurua aintzat hartuta, 
baldintza-agiriaren 3. puntuko taularen barruan sartzen dira. 

 
(Eskatzailea/Familia edo unitateko kideak) ez daude aurreko egoeraren batean ere. 

 
3. oharra: Kontuan hartuko dira eskatzailearen edo eskatzaileen familiaren edo familia-unitatearen urteko diru-sarrerak. Eskatzaile guztiek aitorpen 
bateratua egin badute, kontuan hartuko da aitorpen horretan adierazitako zerga-oinarria. Familia edo elkarbizitza-unitate bereko aitorpen ezberdin batzuk 
izanez gero, kontuan hartuko da aitorpen horien zerga-oinarrien batura. 

Eta hala jasota gera dadin eta behar diren ondorioetarako, agiri hau egin eta 

sinatzen dut, Iruñean, 201...ko .................aren .............(e)an. 
(Sinadura) 

 
DATUEN BABESA - Datu pertsonalak babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betez, jakitera ematen dizugu zuk emandako datu pertsonalak plegua 
kudeatzeko eta, esleipendun izanez gero, plaza emateko baino ez direla erabiliko, eta datu horiek Iruñeko Udalaren datu-basea osatzen duten fitxategietan biltzen ahalko 
direla. Hain zuzen ere, Iruñeko Udalera zuzenduta gauzatzen ahalko duzu eskubidea datuetan sartu, datuak zuzendu, ezereztu eta haien kontra egiteko, Erregistro 
Orokorrera (Kale Nagusia 2, 31001, Iruña) edo egoitza elektronikora (www.pamplona.es) joaz. 
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  C/ Uztarroz s/n, 1º.  31014 Pamplona● T 948420974● www.movilidadpamplona.es  
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Área de Ecología Urbana y Movilidad 
Servicio de Movilidad 
 
Hiri Ekologiako eta Mugikortasuneko Alorra 
Mugikortasun Zerbitzua 

 
 

II.. Eranskina - Erantzukizunpeko adierazpen eredua, eskatzailearen etxebizitzaren 
eraikinean oztopo arkitektonikoak daudela eta Pleguan ezarritako baldintzak betetzen dituela 

adierazteko 
 

Jaunak/Andreak............................................................................................................................................................................................,    
helbidea ...................................................................................................................................,N.A.N  ......................................................... 
,jaiotze-data ................................................................................ telefono zenbakia (mugikorra ahal bada)................................................. 
eta email-a ................................................................................................................................ URZAINKI KALEKO 14KO NBICI-BIZIZ  
BIZIKLETA-APARKALEKUKO APARKATZE-TOKIEN ERABILERA-LITZENTZIAK ESLEITZEKO BALDINTZEN BERRI DUELA 

 
AZALPENA: (Markatu dagozkionak) 

 
Eskatzailearen etxebizitzaren eraikinean EZ dagoela bizikleta modu eroso eta seguruan utzi eta jasotzea galarazten duten oztopo 
arkitektonikorik. 

 
Eskatzailearen etxebizitzaren eraikinean BAI badirela bizikleta modu eroso eta seguruan utzi eta jasotzea galarazten duten oztopo 
arkitektonikoak. Oztopo arkitektoniko horietako batzuk honako hauek dira (markatu dagokionak): 

 
Nire etxebizitza dagoen eraikinak ez du igogailurik. 

 

Nire etxebizitza dagoen eraikinak igogailua du baina txikia da eta ezin dut bizikleta ongi garraiatu. 
 

Atariko pasabideko zabalera edota bertan diren eskailera-maldak direla-eta ezin dut bizikleta zuzen garraiatu. 
 
 

Beste batzuk: (adierazi):...................................................................................................................... 
 
 

AZALPENA: 
 

• Betetzen ditu Urzainki kaleko 14ko Nbici-biziZ zerbitzuaren bizilagunendako bizikleta-aparkalekuko leku bat erabiltzeko 
baimenaren esleipendun izateko Pleguan eskatutako betekizunak. 

 
• Eguneratuak ditu Iruñeko Udalarekiko tributu-betebeharrak eta bestelakoak. 

 
• Eskabide honetan emandako datuak egiazkoak dira eta Iruñeko Udalari baimena ematen diola ofizioz egiaztatzeko emandako 

datu horiek. 
 

• Konpromisoa hartzen dut, behin betiko esleipendun izanez gero, Pleguan zehaztutako betebeharrak betetzeko. 
 

• Baimena ematen dut, espresuki, eskabidean emandako telefono-zenbakia eta helbide elektronikoa erabiltzeko jakinarazpenak 
egiteko bitarteko gisa. 

 
 

1. oharra: Familia edo elkarbizitza-unitate bereko zenbait kidek aitorpen bateratua egin badute, eranskin hori bete eta sinatu beharko da I. Eranskina 
sinatu duen horren beraren izenean. II. Eranskin honetan adierazitakoa kontuan hartuko da, halaber, eskabide bateratuan sartutako guztiendako. 

 

Eta hala jasota gera dadin eta behar diren ondorioetarako, agiri hau egin eta 

sinatzen dut, Iruñean, 201...ko .................aren .............(e)an. 
(Sinadura) 

 
 

DATUEN BABESA - Datu pertsonalak babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betez, jakitera 
ematen dizugu zuk emandako datu pertsonalak plegua kudeatzeko eta, esleipendun izanez gero, plaza emateko baino 
ez direla erabiliko, eta datu horiek Iruñeko Udalaren datu-basea osatzen duten fitxategietan biltzen ahalko direla. Hain 
zuzen ere, Iruñeko Udalera zuzenduta gauzatzen ahalko duzu eskubidea datuetan sartu, datuak zuzendu, ezereztu eta 
haien kontra egiteko, Erregistro Orokorrera (Kale Nagusia 2, 31001, Iruña) edo egoitza elektronikora 
(www.pamplona.es) joaz. 
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Área de Ecología Urbana y Movilidad 
Servicio de Movilidad 
 
Hiri Ekologiako eta Mugikortasuneko Alorra 
Mugikortasun Zerbitzua 

 
 

III. Eranskina - Guraso edo legezko tutorearen baimen-eredua 14 eta 17 urte bitarteko adin 
txikikoentzat, biak barne, Urzainki kaleko 14ko bizilagunendako bizikletendako 

aparkalekuan leku bat erabiltzeko baimena eskatzeko 
 

Jaunak/Andreak.......................................................................................................................................,   
  
helbidea.................................................................................................................................................... 
 
,N.A.N  ..................................................................................................................................................... 
 
,jaiotze-data ..................................................................................................................................  
 
telefono zenbakia (mugikorra ahal bada)................................................................................................. 
 
eta email-a ...............................................................................................................................................  
 
URZAINKI KALEKO 14KO NBICI-BIZIZ BIZIKLETA-APARKALEKUKO APARKATZE-TOKIEN 
ERABILERA-LITZENTZIAK ESLEITZEKO BALDINTZEN BERRI DUELA 

 
 

AZALPENA: 
 

• Lekua erabiltzeko baimena esleitzeko eskabide hau sinatzen duen .........................................(r)en 
ama, aita edo legezko tutorea da. 

 
 
 

• Adin txikikoa den .........................................................................................(r)i baimena ematen dio 
eskabide hau egiteko, eta, adin txikikoa esleipendun izanez gero, aparkaleku honetan leku bat 
erabiltzeko baimenaren titular eta onuradun izatekoa. 
 

 
 
 
 
 

Eta hala jasota gera dadin eta behar diren ondorioetarako, agiri 

hau egin eta sinatzen dut, Iruñean, 201...ko .................aren 

.............(e)an. 
(Sinadura) 

 
 
 
 

DATUEN BABESA - Datu pertsonalak babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa 
betez, jakitera ematen dizugu zuk emandako datu pertsonalak plegua kudeatzeko eta, esleipendun izanez 
gero, plaza emateko baino ez direla erabiliko, eta datu horiek Iruñeko Udalaren datu-basea osatzen duten 
fitxategietan biltzen ahalko direla. Hain zuzen ere, Iruñeko Udalera zuzenduta gauzatzen ahalko duzu 
eskubidea datuetan sartu, datuak zuzendu, ezereztu eta haien kontra egiteko, Erregistro Orokorrera (Kale 
Nagusia 2, 31001, Iruña) edo egoitza elektronikora (www.pamplona.es) joaz. 

 


