ESKABIDEA (INSTANTZIA, ESKAERA-ORRIA…)



Azalpena
Administrazioari zer edo zer eskatzeko idazten den agiriari izen hau ematen zaio. 

Oharra: Administrazio batzuetan (baita Bergarako Udalean ere), askotan erabiltzen diren eskaera-eredu batzuk bertan eskaintzen dituzte, baina beste batzuetan eskatzaileak berak idatzi behar izaten du eskabidea osorik.


Osagaiak

Norentzakoa
- Eskabidea nori aurkezten diogun adierazten dugu hemen. Hartzailearen kargua, bere izena (nahi bada) eta erakunde edota departamentuaren izena jarri ohi dira. Helbidea ere jar daiteke, nahi bada.
- Non kokatu:  orokorrean goian eskuinaldean, baina orriaren azpialdean ezkerraldean ere jar daiteke.

Izenburua
Eskabidearen gaia zein den, labur-labur, eman ohi da izenburuan.

Gomendioa: izenburua eta azpi-izenburuak jartzea eta azalpen eta eskariak ere —esaldi luze eta korapilatsuen bidez eman ordez— ahalik eta ondoen bereiztuta ematea. Hori dela eta, “Eskatzailearen datuak”, “Azalpena” eta “Eskaera” idazteko orduan, bigarren modua erabilita errazago idazten dela eta hartzaileak ere askoz errazago eta hobeto ulertuko duela uste dugu.

Eskatzailearen datuak
Nahitaez jaso beharrekoak: eskatzailearen izen-abizenak, nortasun-agiriaren zenbakia eta helbidea. Beste hainbat datu aukerakoak dira: jaioteguna, telefonoa, lanbidea, e.a
Bi modutan egin ohi da:
1.- Dena esaldi bakar batean (oharra: esaldi hauek oso korapilatsuak suertatzen dira): 
“Nik, Pepita Amurrio Altunak, 15.988.567 NAN zenbakia izan eta Bergarako San Lorentzo 2, 3. ezk.ean bizi naizen honek,...”
2.- Azpi-izenburua jarri (ondorengo adibidean dagoen moduan) eta lerroz lerro bereiztu: 
Izen abizenak:  Pepita Amurrio Altuna
 		             NAN zenbakia: 15.988.567
		             Helbidea: Bergara, San Lorentzo 2, 3. ezk.
				 .............


ESKABIDEA
Azalpena 
(Jarraipena)


Azalpena
- Eskaera egitearen arrazoia  eta bestelako datuak emateko tokia. 
- Bi modutan egin ohi da:
1.-  Aurrez agertutako lehenengo moduari jarraituz, sarrera bat eta ondoren azalpenak:   “Honako hau ADIERAZTEN DIZUT: ................................................”
2.- Azpi-izenburua jarri (adibidean dagoen moduan) eta azpian eman behar diren azalpenak ondo bereiztuta.


Eskaera
- Eskabidearen muina, eskaera bera, adierazteko tokia da. 
- Hau ere bi modutan egin daiteke:
1.-  Aurrez agertutako lehenengo moduari jarraituz, sarrera bat eta ondoren eskariak: 
 “Hori dela eta, honako hau/hauxe ESKATZEN DIZUT: ...............................”
2.- Azpi-izenburua jarri (adibidean dagoen moduan) eta azpian banan-banan zerrendatu egin beharreko eskariak.


Oina
Hiru zati ditu:
- Eskertzeko edo agurtzeko esaldia. 
Adibidez: “Eskatutakoa onartuko duzulakoan, begirunez agurtzen zaitut” edo 
“... lehiaketa-oposizioaren azterketetan parte hartzeko onartuko nauzuelakoan, agur” edo antzekoren bat.
- Toki-egunak.
Euskaltzaindiaren arabera, forma hauetakoren bat erabili beharko genuke: 
	Bergaran, 2001eko apirilaren 6an.
	Bergara, 2001eko apirilaren 6a.
	Bergara, 2001-04-06. Edo 2001-IV-06 edo 2001/04/06 edo 2001/IV/06.
- Izenpea.


Oharrak
Oharren bat egin nahi bada. 

ESKABIDEA
Adibidea 1
										

Eskema				Adibide bat erdi beteta
     




Norentzakoa >




Izenburua >



Eskatzailearen datuak  >




Azalpena  >




Eskaera  >



Agurra  >


Toki-egunak >


Izenpea  >


Oharrak
  

                                                                       Bergarako Alkatea
					Victoriano Gallastegi jauna
					Bergarako Udala



Lanpostu bat betetzeko probetan parte hartzeko eskaera


Eskatzailearen datuak
Izen-abizenak:  …………………………………………………………..
Nortasun Agiria: ……..………………… Jaioteguna: …………………
Helbidea: ………………………………………………………………….
Telefonoa: ……………………………..

Azalpena
…………………………………………….…………. (lanpostuaren izena)  kontratatzeko egin duzuen deialdiaren berri izan dut, eta eskatzen diren baldintza guztiak betetzen ditudala uste dut. 

Eskaera
Igerilekuetan uda garaian lana egiteko egingo den lehiaketa-oposizioko partaideen artean onartua izatea eskatzen dut.


……………………………………………….., agur t´erdi


	Bergaran, ...........

							





ESKABIDEA 
Adibidea 2



Bigarren adibide bat, aurrekoa baino askoz informalagoa eta bertako euskaran idatzita. 

Azalpenetan adierazi dugun moduan, osagai guztiak errespetatuz gero errazago azalduko ditugu gure nahiak eta eskariak, baina bakoitzaren baliabideen arabera eta esan beharrekoen luzeraren arabera, horrelako eskabidea ere egokia izan daiteke. Hori bai, oso garrantzitsua da eskatzailea ondo identifikatzea eta garbi adieraztea mezua eta eskaria.


Bergarako Alkatea
Victoriano Gallastegi Altube jauna
Bergarako Udala 


            Alkate jauna:

Josepa Arratibel Zabaleta naiz eta Angiozarko Urrutizabal basarrixan bizi naiz, eta aitzen emon nahi dotsut gure basarrirako bidia oso hondatuta daola, eta konpontzekotan gabitzenez, Udalak holako lanetarako emoten daben dirulaguntzia jasotzeko eskarixa egitten dotsut.

Beste barik, laster zuen berri izango dotelakuan, agur eta milla esker.


	Bergara, 2001-2-27.


						Josepa Arratibel Zabaleta




Ondorengo bi orrietan Bergarako Udalean aurkezteko moduko bi eskabide eredu agertzen dira, batean oinarrizko inprimakia euskara hutsean dago eta bestea euskaraz eta gaztelaniaz.


ESKABIDEA 
Inprimaki eredu orokorra 1, euskaraz

				
		ESKABIDEA

Eskatzailearen datuak
Izen-abizenak:  
…………………………………………………………………………………………………….
Bizilekua:
…………………………………………………………………………………………………….
Nortasun Agiria (NAN):
…………………………………….
Telefonoa:
…………………………….
Noren ordezkari:
…………………………………………………………………………………………………….

Azalpena
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………

Eskaera
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………





	Bergaran, …………………………………….

							
Sinadura

					                         	  	
ESKABIDEA 
Inprimaki eredu orokorra 2, ele bietan
				
ESKABIDEA

Eskatzailearen datuak / Datos del solicitante
Izen-abizenak:
Nombre y apellidos  

Bizilekua:
Domicilio  

NAN zk.a:
Nº DNI  

Telefonoa:

Jaioterria:
Lugar de nacimiento  

Jaioteguna
Fecha  de nacimiento



Azalpena / Expone






Eskaera / Solicita









	Bergara, …………………………………….

							
Eskatzailearen sinadura/Firma del solicitante


ESKABIDEA 
Gai jakinerako inprimaki eredua 1

LIZENTZIA ESKABIDEA,
errotuluak, erakusleihoak edota toldoak jartzeko  

   
ESKATZAILEAREN DATUAK 

Izena eta abizenak __________________________________________

Helbidea  __________________________________________________

Telefonoa  _________________________________________________


ZER IPINI NAHI DA? 
Errotulua


Erakusleihoa


Toldoa


NON IPINI NAHI DA?
Helbidea  _______________________________________________


OHARRAK _______________________________________________


Honen bidez aitortzen dut adierazitako xehetasun guztiak egiazkoak direla.


		Bergaran, ......................................................

SINADURA 





  Eskabide honekin batera aurkeztu beharrekoak 
Instalazioaren krokisa eta ezaugarriak 
	Neurriak, kolorea, argitsua den edo ez,… 
Materiala (toldoa baldin bada, zatitxo bat))
Idatzizko testua (ele bietakoa baldin bada, testu bakoitzaren neurriak) 
Fatxadaren planoa edo argazkia, kokalekua ere adieraziz 


ESKABIDEA 
Gai jakinerako inprimaki eredua 2 


BAIMEN ESKAERA, 
 mahaiak eta aulkiak bide publikoan jartzeko

   

ESKATZAILEA 
Izena eta abizenak _____________________________________________
Helbidea  _____________________________________________________

OKUPAZIOARI BURUZKO DATUAK 
Taberna/dendaren izena ___________________________________
Okupatuko diren metroak __________________________________
Non egin nahi den okupazioa _______________________________
Noiztik noiz arte? (egunak) __________________________________

Lizentziaren balioaldia 
Lizentzia edo baimen hauek gutxienez 15 egunerako —hileko lehen edo bigarren hamabostaldirako— izango dira, eta eskaeran adierazitako epea bukatzen denean automatikoki galduko dute balioa.

Sinatzailearen adierazpenak 
Honen bidez adierazten dut lurzoru publikoa mahai eta aulkiekin okupatzeari buruzko udal-ordenantza ezagutzen dudala eta behar bezala betetzeko konpromisoa hartzen dut. 
Bestalde, zin egiten dut eskaera-orri honen bitartez (atzealdean)  jakinarazi zaidala okupazioari dagokion prezio publikoa ordaintzeko autolikidazio sistema erabili beharraz, eta baita honen ondorioen berri ere.

		Bergaran, ......................................................


SINADURA 





BERGARAKO ALKATE-UDALBURU JAUNA


ESKABIDEA 
Gai jakinerako inprimaki eredua 3 

BERGARAKO ALKATE JAUNA



Obrak egiteko lizentzia eskaera 


Eskatzailearen datuak 
Izen-abizenak :

NA zk. 

Helbidea: 

Herria :

Telefonoa:


Obraren zehaztasunak 
Obraren kokalekua  

Egingo diren obren zehaztasunak  

Obren aurrekontua(k)


Eskabideari gehitzen zaizkion dokumentuak



Bergara,
......

Izenpea 





OHARRAK:
Eskabide hau bikoiztuta aurkeztuko da; eta aurkezten den momentuan, udaleko sarrera erregistroko zigilua eman ondoren, ale bat eskatzaileari emango zaio.
Aurretik, udaleko diruzaintzan ordaindu beharko da ordenantzaren arabera dagokion tasa. Dena den, tasa ordaintzeak ez du esan nahi baimena emango denik.
Eskabidea obrak edo instalazioak egiteko denean, proiektua hirukoiztuta ere aurkeztu behar da; eta proiektu hori eskumena duen teknikariak egina eta dagokion elkargo profesionalak zigilatua izan beharko da. Konponketa-lan txikiak egin behar direnean, berriz, nahikoa da krokis batean obratxoak zehaztea eta gutxi gora-beherako aurrekontua aurkeztea.



ESKABIDEA 
Gai jakinerako inprimaki eredua 4
     
                                	      Bergarako Alkatea-Udalburua
					Victoriano Gallastegi jauna
				




Kultur Etxean erakusketa jartzeko ESKARIA


Eskatzailearen datuak
Izen-abizenak:  
…………………………………………………………………………………………………….
Bizilekua:
…………………………………………………………………………………………………….
Herria:
…………………………………………………………………………………………………….
Nortasun Agiria (NAN):
…………………………………….
Telefonoa:
…………………………….
Fax zk.a:
…………………………………….
E-posta:
…………………………….
Noren ordezkari:
…………………………………………………………………………………………………….


Idatzi honen bidez Kultur Etxean erakusketa antolatzeko baimena eskatzen dut (erakusketa-egunak eta bestelako ezaugarriak eranskinean zehazten ditut).
Era berean, Bergarako Kultur Etxeko erakusketa aretoen erabilerari buruzko Arautegia ezagutzen dudala eta bere osotasunean onartzen dudala ziurtatzen dut.


	Bergaran, …………………………………….

							
Sinadura


