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BIKOTEKIDEETAKO BATI BURUZKO DATUAK

Lehen abizena Bigarren abizena Izena

NAN/AIZ/Pasaportea Sexua: Jaioteguna Nazionalitatea/Nazionalitateak

Emakumea
Gizona

Egoera zibila: Ezkongabea Dibortziatua Alarguna

Bizileku-helbidea

Ordezkaria, hala badagokio

Izen-abizenak:

NAN/AIZ/Pasaportea

Jakinarazpeneko eta komunikazioko kanala

Postala:  Zuk atal honetan seinalatzen duzun posta-helbidera bidaltzen dira.

      

Elektronikoa: Nire Karpetaren jakinarazpen ete komunikazioen erretiluari bidaltzen dira. Sartzeko identifikazio-elektronikoa beharrezkoa da.

Abisuak jasotzeko datuak

Posta elektronikoko helbidea Telefono mugikorra

Jakinarazpenen, komunikazioen eta abisuen hizkuntza

Euskera Gaztelania

Probintzia Udalerri Herria PK

Helbidea zk. Pisua Letra

Probintzia Udalerri Herria PK

Helbidea zk. Pisua Letra
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INFORMAZIOA ETA ESKAERAK:: http://www.euskadi.eus/parejas-hecho/web01-a2famil/es/

AGERRALDI-LEKUA

Inongo aukerarik ez markatzearen kasuan, eskaera egin den lekua kontuan hartuko da.

Araba Gipuzkoa Bizkaia

BIKOTEKO KIDEA DEN BESTE PERTSONARI BURUZKO DATUAK

Lehen abizena Bigarren abizena Izena

NAN/AIZ/Pasaportea Sexua: Jaioteguna Nazionalitatea/Nazionalitateak

Emakumea
Gizona

Egoera zibila: Ezkongabea Dibortziatua Alarguna

Bizileku-helbidea

Ordezkaria, hala badagokio

Izen-abizenak:

NAN/AIZ/Pasaportea

Jakinarazpeneko eta komunikazioko kanala

Postala:  Zuk atal honetan seinalatzen duzun posta-helbidera bidaltzen dira.

      

Elektronikoa: Nire Karpetaren jakinarazpen ete komunikazioen erretiluari bidaltzen dira. Sartzeko identifikazio-elektronikoa beharrezkoa da.

Abisuak jasotzeko datuak

Posta elektronikoko helbidea Telefono mugikorra

Jakinarazpenen, komunikazioen eta abisuen hizkuntza

Euskera Gaztelania

Probintzia Udalerri Herria PK

Helbidea zk. Pisua Letra

Probintzia Udalerri Herria PK

Helbidea zk. Pisua Letra
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ESKATZEN DUTE

Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroan erregistratzeko, Izatezko Bikoteak arautzen dituen maiatzaren 7ko 
2/2003 Legearen babesean eta ondorioetarako.

ERANTZUKIZUNEZ ADIERAZTEN DUTE

Lehena: egiazkoak dira eskaeran eta eskaerarekin batera doazen agirietan emandako datuak.

Bigarrena: ez daude judizialki ezgaituta inskribatu behar den ekintza edo adierazpena gauzatzeko beharrezkoa den adostasun 
baliagarria emateko.

Hirugarrena: ezagutzen dituzte izatezko bikotea eratzeko deklarazioa inskribatzearen ondorioak.

Laugarrena: ez dira senitartekoak odolkidetasunagatik, zuzeneko lerroko adopzioagatik edo alboko bigarren graduko 
odolkidetasunagatik.

Bosgarrena: ez daude beste pertsona batekin ezkonduta eta uneotan ez daukate izatezko bikoterik eratuta izatezko bikotekide 
gisa inskribatu nahi duten pertsona ez den beste inorekin.

Seigarrena: bikotearen ekonomia- eta ondare-harremanak arautzen dituen hitzarmena:

Hala badagokio, jarraian zehaztutako hitzarmenetako bat borondatez hitzartzen dute, eta hitzarmenaren kopia eransten dute 
honako eskaera honekin batera:

Europar Batasuneko beste estatu kide bateko edo Europako Esparru Ekonomikoko estatu bateko herritarren kasuan, 
pasaportea edo titularraren nazionalitatea jasotzen duen bere herrialdeko nortasun-agiri baliokidea.

Zazpigarrena: dokumentazio hau aurkezten dute Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroan eskatutako 
baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko:

1. Eskaera egin duten pertsonen nortasuna egiaztatzeko, honako agiri hauek aurkez daitezke:

2.      Bikotekideen egoera zibilaren ziurtagiriak, Erregistro Zibilari buruzko indarreko araudi erregulatzailearen arabera, edo 
agintaritza eskudunak igorritako agiri baliokidea, atzerriko pertsonen kasuan.

Egiaztatze horri dagokionez, Estatuko herritarren kasuan, ez dute baliorik izango inskripzio-eskabidearen aurkezpen-data baino 
gutxienez hilabete lehenago igorritako agiriek; atzerritarren kasuan, hiru hilabete lehenago igorritakoek.

EzBai       

Beste batzuk

Foru komunikazioa

2/2003 Legearen klausula orokorrak

Ondasunen banantzea

Irabazpidezko ondasunak

Espainiar estatuko pertsona nazionala eta Europar Batasuneko kide ez diren edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko 
Akordioaren parte ez den estatu bateko kasuan, aplikatu beharreko araudiaren arabera, prozedura honen instrukzio–
organoak bikotea osatzen duten pertsonen nortasuna egiaztatuko du, ofizioz eta modu elektronikoen bidez administrazio 
eskudunean.
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3. Eskaera aurkezten den egunean izatezko bikotekideetako batek behintzat euskal auzotasun zibila duelaren egiaztapena, 
adierazi den moduan egina, Espainiako nazionalitatea jaiotzaz duen pertsona edo gerora erdietsi duen pertsona atzerritarra den.

a) Espainiako nazionalitatea jaiotzaz duten eta EAEn bizi diren pertsonak:

Jaiotza-ziurtagiri literala, adierazi egiten duena euskal auzotasun zibila borondatez hartu dela Erregistro Zibilean, EAEn 2 
urte baino gehiago jarraitutasunez bizi izan delako.

EAEn azken 10 urteotan jarraitutasunez bizi izana egiaztatzen duen erroldatze-ziurtagiria, jaiotza-ziurtagiri literalarekin 
batera.

b) Espainiako nazionalitatea jaiotzaz duten eta EAEn bizi ez diren pertsonak:

c) Espainiako nazionalitatea lortu duten pertsona atzerritarrak:

Nolanahi ere den, auzotasun zibila ezingo da egiaztatu izena emateko eskaera aurkezten den eguna baino hiru hilabete lehenago 
emandako jaiotza-ziurtagiri literalen bidez; halaber, ez dute baliorik izango egun hori baino hilabete lehenago emandako 
erroldatze-ziurtagiriek.

4.         Bikotekideetako bat edo biak adingabeak izanez gero, emantzipazioa egiaztatzen duen Erregistro Zibileko agiria.

5.          Bikotea osatzen duten pertsonetako bat edo biak agertzeko eskakizuna salbuetsita badago, Izatezko Bikoteen Erregistroaren 
aurrean pertsona interesdunaren izenean izapideak egiteko pertsona baimendua nor den eta esleitzen zaizkion eginkizun zehatzak 
zein diren zehazteko notario-ahalordea aurkeztu beharko da, edo notarioaren aurrean legeztatutako sinadura duen idazki pribatua. 
Halaber, espetxean eskumena duen agintariaren, organoaren edo pertsonaren aurrean idazki pribatua aurkeztu ahal izango da, 
kautotuta, betiere –aukera hau posible da bikotea osatzen duten pertsonetako bat edo biak espetxean badaude–. Hala badagokio, 
bikoteak hautatutako ekonomia- eta ondare-harremanak arautzeko ituna ere adieraziko da.

Era berean:

Eskaeran jasota dauden izaera pertsonaleko datuak tratatu eta jarraian izendatzen den tratamendu jarduerara gehituko dira: Izatezko Bikoteen Erregistroa. 
-Arduraduna:  Familia eta Haurren Zuzendaritza 
-Helburua: Euskadiko Izatezko Bikoteen Erregistroaren kudeaketa. 
-Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.  
-Eskubideak: erabiltzaileak eskubidea du datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko eta ezabatzeko, baita informazio osagarrian jasotzen diren eskubideak ere.  
-Informazio osagarria: datuen babesari buruzko informazio osagarria eta zehatza kontsulta daiteke gure web orrian. https://www.euskadi.eus/rgdaap/06068  

Indarrean dagoen araudia: 
-Datuak babesteko erregelamendu orokorra https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf.  
-Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf 
 

________________________ ,  20 ____(e)ko   ____________________________ ren  ____(a)
  SINADURA:    SINADURA:

Jaiotza-ziurtagiri literala, adierazi egiten duena euskal auzotasun zibila hartu dela.

EAEn azken 10 urteotan jarraitutasunez bizi izana egiaztatzen duen erroldatze-ziurtagiria, gaur egun arte errolda 
egiaztatzen duten zirutagiriek eta jaiotza-ziurtagiri literala.

Jaiotza-ziurtagiri literala, adierazi egiten duena nazionalizazioaren egunean euskal auzotasun zibila hartu dela.

Espainiako nazionalitatea jaiotzaz duten pertsonentzat adierazitako edozein bide, betiere Espainiako nazionalitatea lortu 
denean beste auzotasun zibil bat hautatu bazuten.

         Bikotea osatzen duten pertsonetako batek (edo biek) gaixotasun larriren bat badu eta horregatik luzerako ospitaleratzea edo 
etengabeko tratamendu medikoa behar badu eta tokiz aldatzea komeni ez bazaio, bere egoera frogatu beharko du, bere 
medikuak emandako txosten baten bidez. Txostenean, era berean, jaso beharko du bere gaitasun mentalen jabe dela eta bere 
horretan duela izatezko bikotekide gisa inskribatzeko gogoa adierazteko gaitasuna.

       Bikotea osatzen duten pertsonetako bat edo biak espetxean badaude, espetxeko zuzendariak emandako ziurtagiri bat, hori 
horrela dela frogatzen duena.

https://www.euskadi.eus/rgdaap/%2006068
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf.%203/2018
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BAIMENA EMATEN DIOT ESKAERA IZAPIDETZEKO ESKUMENA DUEN ORGANOARI

Administrazio eskudunaren bitarteko elektronikoen bidez nire errolda historikoa begiratzeko, egiaztatzeko edo frogatzeko.

Nik,  _____________________________________________________ , _________________________(izena eta bi abizen), 

 _______________________________NAN/AIZ zenbakiarekin,

IZATEZKO BIKOTEAREN LEHEN KIDEA:

IZATEZKO BIKOTEAREN BIGARREN KIDEA:

Nik,  _____________________________________________________ , _________________________(izena eta bi abizen), 

_______________________________NAN/AIZ zenbakiarekin,

Sinadura
LEHEN KIDEA

Sinadura
BIGARREN KIDEA

LEHEN KIDEA BIGARREN KIDEA

IZATEZKO BIKOTE GISA INSKRIBATZEA ESKATU DUTEN 
PERTSONEN BAIMENA
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ESKATZEN DUTE
Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroan erregistratzeko, Izatezko Bikoteak arautzen dituen maiatzaren 7ko 2/2003 Legearen babesean eta ondorioetarako.
ERANTZUKIZUNEZ ADIERAZTEN DUTE
Lehena: egiazkoak dira eskaeran eta eskaerarekin batera doazen agirietan emandako datuak.
Bigarrena: ez daude judizialki ezgaituta inskribatu behar den ekintza edo adierazpena gauzatzeko beharrezkoa den adostasun baliagarria emateko.
Hirugarrena: ezagutzen dituzte izatezko bikotea eratzeko deklarazioa inskribatzearen ondorioak.
Laugarrena: ez dira senitartekoak odolkidetasunagatik, zuzeneko lerroko adopzioagatik edo alboko bigarren graduko odolkidetasunagatik.
Bosgarrena: ez daude beste pertsona batekin ezkonduta eta uneotan ez daukate izatezko bikoterik eratuta izatezko bikotekide gisa inskribatu nahi duten pertsona ez den beste inorekin.
Seigarrena: bikotearen ekonomia- eta ondare-harremanak arautzen dituen hitzarmena:
Hala badagokio, jarraian zehaztutako hitzarmenetako bat borondatez hitzartzen dute, eta hitzarmenaren kopia eransten dute honako eskaera honekin batera:
Europar Batasuneko beste estatu kide bateko edo Europako Esparru Ekonomikoko estatu bateko herritarren kasuan, pasaportea edo titularraren nazionalitatea jasotzen duen bere herrialdeko nortasun-agiri baliokidea.
Zazpigarrena: dokumentazio hau aurkezten dute Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroan eskatutako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko:
1. Eskaera egin duten pertsonen nortasuna egiaztatzeko, honako agiri hauek aurkez daitezke:
2.      Bikotekideen egoera zibilaren ziurtagiriak, Erregistro Zibilari buruzko indarreko araudi erregulatzailearen arabera, edo agintaritza eskudunak igorritako agiri baliokidea, atzerriko pertsonen kasuan.
Egiaztatze horri dagokionez, Estatuko herritarren kasuan, ez dute baliorik izango inskripzio-eskabidearen aurkezpen-data baino gutxienez hilabete lehenago igorritako agiriek; atzerritarren kasuan, hiru hilabete lehenago igorritakoek.
Ez
Bai       
Beste batzuk
Foru komunikazioa
2/2003 Legearen klausula orokorrak
Ondasunen banantzea
Irabazpidezko ondasunak
Espainiar estatuko pertsona nazionala eta Europar Batasuneko kide ez diren edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioaren parte ez den estatu bateko kasuan, aplikatu beharreko araudiaren arabera, prozedura honen instrukzio–organoak bikotea osatzen duten pertsonen nortasuna egiaztatuko du, ofizioz eta modu elektronikoen bidez administrazio eskudunean.
3. Eskaera aurkezten den egunean izatezko bikotekideetako batek behintzat euskal auzotasun zibila duelaren egiaztapena, adierazi den moduan egina, Espainiako nazionalitatea jaiotzaz duen pertsona edo gerora erdietsi duen pertsona atzerritarra den.
a) Espainiako nazionalitatea jaiotzaz duten eta EAEn bizi diren pertsonak:
Jaiotza-ziurtagiri literala, adierazi egiten duena euskal auzotasun zibila borondatez hartu dela Erregistro Zibilean, EAEn 2 urte baino gehiago jarraitutasunez bizi izan delako.
EAEn azken 10 urteotan jarraitutasunez bizi izana egiaztatzen duen erroldatze-ziurtagiria, jaiotza-ziurtagiri literalarekin batera.
b) Espainiako nazionalitatea jaiotzaz duten eta EAEn bizi ez diren pertsonak:
c) Espainiako nazionalitatea lortu duten pertsona atzerritarrak:
Nolanahi ere den, auzotasun zibila ezingo da egiaztatu izena emateko eskaera aurkezten den eguna baino hiru hilabete lehenago emandako jaiotza-ziurtagiri literalen bidez; halaber, ez dute baliorik izango egun hori baino hilabete lehenago emandako erroldatze-ziurtagiriek.
4.         Bikotekideetako bat edo biak adingabeak izanez gero, emantzipazioa egiaztatzen duen Erregistro Zibileko agiria.
5.          Bikotea osatzen duten pertsonetako bat edo biak agertzeko eskakizuna salbuetsita badago, Izatezko Bikoteen Erregistroaren aurrean pertsona interesdunaren izenean izapideak egiteko pertsona baimendua nor den eta esleitzen zaizkion eginkizun zehatzak zein diren zehazteko notario-ahalordea aurkeztu beharko da, edo notarioaren aurrean legeztatutako sinadura duen idazki pribatua. Halaber, espetxean eskumena duen agintariaren, organoaren edo pertsonaren aurrean idazki pribatua aurkeztu ahal izango da, kautotuta, betiere –aukera hau posible da bikotea osatzen duten pertsonetako bat edo biak espetxean badaude–. Hala badagokio, bikoteak hautatutako ekonomia- eta ondare-harremanak arautzeko ituna ere adieraziko da.
Era berean:
Eskaeran jasota dauden izaera pertsonaleko datuak tratatu eta jarraian izendatzen den tratamendu jarduerara gehituko dira: Izatezko Bikoteen Erregistroa.
-Arduraduna:  Familia eta Haurren Zuzendaritza
-Helburua: Euskadiko Izatezko Bikoteen Erregistroaren kudeaketa.
-Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko. 
-Eskubideak: erabiltzaileak eskubidea du datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko eta ezabatzeko, baita informazio osagarrian jasotzen diren eskubideak ere. 
-Informazio osagarria: datuen babesari buruzko informazio osagarria eta zehatza kontsulta daiteke gure web orrian. https://www.euskadi.eus/rgdaap/06068         
Indarrean dagoen araudia:
-Datuak babesteko erregelamendu orokorra https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf. 
-Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
 
________________________ ,  20 ____(e)ko   ____________________________ ren  ____(a)
                  SINADURA:                            SINADURA:
Jaiotza-ziurtagiri literala, adierazi egiten duena euskal auzotasun zibila hartu dela.
EAEn azken 10 urteotan jarraitutasunez bizi izana egiaztatzen duen erroldatze-ziurtagiria, gaur egun arte errolda egiaztatzen duten zirutagiriek eta jaiotza-ziurtagiri literala.
Jaiotza-ziurtagiri literala, adierazi egiten duena nazionalizazioaren egunean euskal auzotasun zibila hartu dela.
Espainiako nazionalitatea jaiotzaz duten pertsonentzat adierazitako edozein bide, betiere Espainiako nazionalitatea lortu denean beste auzotasun zibil bat hautatu bazuten.
         Bikotea osatzen duten pertsonetako batek (edo biek) gaixotasun larriren bat badu eta horregatik luzerako ospitaleratzea edo etengabeko tratamendu medikoa behar badu eta tokiz aldatzea komeni ez bazaio, bere egoera frogatu beharko du, bere medikuak emandako txosten baten bidez. Txostenean, era berean, jaso beharko du bere gaitasun mentalen jabe dela eta bere horretan duela izatezko bikotekide gisa inskribatzeko gogoa adierazteko gaitasuna.
       Bikotea osatzen duten pertsonetako bat edo biak espetxean badaude, espetxeko zuzendariak emandako ziurtagiri bat, hori horrela dela frogatzen duena.
BAIMENA EMATEN DIOT ESKAERA IZAPIDETZEKO ESKUMENA DUEN ORGANOARI
Administrazio eskudunaren bitarteko elektronikoen bidez nire errolda historikoa begiratzeko, egiaztatzeko edo frogatzeko.
Nik,  _____________________________________________________ , _________________________(izena eta bi abizen), 
 _______________________________NAN/AIZ zenbakiarekin,
IZATEZKO BIKOTEAREN LEHEN KIDEA:
IZATEZKO BIKOTEAREN BIGARREN KIDEA:
Nik,  _____________________________________________________ , _________________________(izena eta bi abizen), 
_______________________________NAN/AIZ zenbakiarekin,
Sinadura
LEHEN KIDEA
Sinadura
BIGARREN KIDEA
LEHEN KIDEA
BIGARREN KIDEA
IZATEZKO BIKOTE GISA INSKRIBATZEA ESKATU DUTEN
PERTSONEN BAIMENA
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