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ESKATZAILEAREN DATUAK  
 

Izen-abizenak:  
 

Helbidea:                                                           Telefonoa:           
 

Herria:                                                             Probintzia:                         
 

Nortasun Agiria:  
 

                                                                                                                (r)en izenean   

 
-Onuradunak: Oro har, herri lurren aprobetxamenduen onuradun izan nahi duten famili unitateetako 

titularrek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:  

a) Adinez nagusia edo adinez txiki burujabetu nahiz juridikoki zilegitua izatea.  

b) Udal erroldan izen emanda egotea bi urteko antzinatasunaz. Entitate lokalek epe hori Ordenantza bidez 

finkatuko dute.  

c) Egoitza herri-lurraren entitate titularrean egiazki eta jarraian izatea, urtean bederatzi hilabetetan 

gutxienez.  

d) Onuradunak entitate lokalarekin dituen betebehar fiskalak eguneratuak izatea.  

-Prezioa: Prezioa udal langileak jarriko du: Udal langileak baloratuko du lotea eta prezioa balore horren 

bikoitza izango da. 

Ordainketa bankuan egin behar da eta udaletxean ordainagiria aurkeztu edo errezibo helbideratzea eskatu. 

Izena emateko epea:Apirilaren 9tik maiatzaren 15 arte. Eredu ofíziala erabili behar da.  Eskaera sinatu eta 

aurkeztea baldintza hauek ezagutu eta beteko direnaren konpromisoa suposatuko du. 

-Zozketa: Izena eman dutenekin zozketa publiko bat egingo da hurrenkera zehazteko, udal idazkariak 

zertifikatua, bando bidez iragarriko den ordu eta egunean. 

-Zuhaitza edo adar solteak  sortzen direnean, basozainek markatuko dituzte, eta Udalak zerrendako 

lehendabizikoari deituko dio interesatzen zaion jakiteko. 48 ordu izango du erabaki hartzeko eta nahi ez 

badu hurrengoari deituko zaio. Bakoitzari hiru dei egingo zaizkio 6 ordutan, telefonoa hartzen ez badu 

hurrengoari deituko zaio. Udalak zuhaitz bat kentzea oso urgentetzat joko balu, 24 orduko epea eman 

lezake erantzuna emateko.  

-Deitutakoa, lotea hartu edo ez, zerrendako azken postura pasako da. Urgentziako kasutan ezezkoak ez du 

zerrendaren eraginik izango. 

 
Baldintzak:  

- Eskaera idatzia egin eredu ofiziala erabiliz eta Udal erregistroan aurkeztu. 

- Urte berdinean etxeetako egur loteen esleipenduna izatea.  

- Familia bakoitzeko eskaera bakarra izango da. 

 

Behin esleipenduna izanik, ondoan zehazten diren baldintzak bete behar izango dira: 

- Esleipendunak egurra bere aprobetxamendu propiorako soilik erabiliko du. Inola ere ez da egurra saldukko. 

- Ezinezkoa da zuhaitzak bere arramekin arrastaka ateratzea. Kalterik sortuz gero lotearen jabea izango da 

erantzulea. 

- Pistara eta ezpondara eroritako arramak ere kendu behar dira. 

- Behin baimena emanda, eskatzaileak hilabete bateko epea izango du egurra ateratzeko.  Hilabetea pasaz gero, 

eskatzaileak esleipena galduko du eta zerrendako hurrengo interesdunari deituko zaio.  
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Arrazoi objektiboak direla medio, Udalak hilabete bateko epea luzatu ahal izango du. 

- Egurra ateratzeko basoa lehorra egon beharko da. Lanak egin baino lehen, interesduna Udalarekin kontaktuan 

jarriko da, lanak baimentzeko. 

- Lotearen esleipendunak ardura osoa bere gain hartuko du. Besteak beste, istripuak ekiditeko segurtasun neurriak 

hartzeko konpromezua hartuko du. 

Etxarri Aranazko Udalak ez du inongo ardurarik izango esleipenak sortzen dituen kalteetan. 

 
 

 Honako baldintzak onartzen ditut eta beteko ditudala aitortzen dut. 
 

Etxarri Aranatzen, 201…ko  …………….(a)ren  …..(e)an. 

 
ESKATZAILEA/ EL SOLICITANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DATUEN BABESA: Datu Pertsonalak Babesteko 1999-XII-13ko Lege 
Organikoan xedatutakoarekin bat, jakinarazten dizugu ezen inprimaki honetan 

jasotako datuak Administrazio honen berezko eskumenetarako baizik ez direla 

erabiliko, eta Etxarriko Udalaren datu-basea osatzen duten fitxategietara 
bilduko direla; halaber, jakinarazten dizugu baduzula eskubidea datu horiek 

eskuratu, aldatu, baliogabetu eta horien kontra egiteko, Etxarri Aranazko 

Udalaren Erregistro Orokorrera joz.  

PROTECCION DE DATOS: En cumplimiento de lo establecido en la Ley 
Orgánica de 13/12/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le 

informa que los datos de carácter, se utilizarán exclusivamente para el 

ejercicio de la competencias propias de la Administración y serán 
incorporadas a los ficheros que forman la base de datos del Ayuntamiento de 

Etxarri Aranatz, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General. 

 


