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OHARRA: * ikurraz markatutako eremuak nahitaez bete behar dira.
 orrialdetik .a
DEKLARATZAILEA
ONDOKO 
ERAN ARI
ZARA
ONDOKOAREN IZENEAN
ESKABIDE HONI LOTUTAKO ESPEDIENTEA (ezgutuz gero)
GAIA:
GAIA:
AZALPENA
ESKAERA
FITXATEGIAK ERANTSI
BANKU DATUAK
ENTITATEA
BULEGOA
KD
KONTU ZENBAKIA
JAKINARAZPENETARAKO DATUAK
NOLA JASO NAHI DUZU JAKINARAZPENA?
NORI JAKINARAZI BEHAR ZAIO?
(1) Egoitza elektronikoan, jakinarazpena "agerraldi elektronikoa" delako sistemaren bidez eginen da. Horretarako, interesdunak egoitza elektronikoan dagoen Nire Herritar Karpeta delakora jo beharko du, eta behin hori eginda bertako jakinarazpen-zerbitzuan sartuko da. Nire Herritar Karpetara sartzeko, ziurtagiri digital bat eduki behar da, erabiltzailea identifikatze aldera. Jakitun nago jakinarazpena ezetsitzat joko dela -Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 43.2 artikuluan xedatutakoarekin bat- baldin eta nik sarbide elektronikoa zer administrazio-egintzatarako eskatu eta hori nire esku jarri denetik 10 egun natural igarota ez badut eduki horretarako sarbidea erabili, eta horrek Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 44 artikuluan ezarritako ondorioak ekarriko dituela -salbu ofizioz edo hartzaileak eskatuta edukian sartzeko ezintasun tekniko edo materiala egiaztatzen bada.
ESKATZAILEAREN POSTA DATUAK
ORDEZKATUAREN POSTA DATUAK
Udalari baimena ematen diot beste Administrazio Publiko batzuetatik datuak hartzeko, espedientea izapidetzeko eta ebazteko xedez. (Baimenik eman ezean, behar den dokumentazioa ekarri beharko dut)
Behin elektronikoki sinatutako eskabidea gordeta, Iruñeko Udalari igortzen ahal diozu, Interneten bidez. Horretarako, eskabide hau itxi, eta Erregistro Elektronikora jo, Udaleko Egoitza Elektronikotik.
(Leku, Data)
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