2.08 Biztanleen udal erroldan baja ematea beste interesdunak hala eskatuta
Espediente kodea: ERRB

Zer da? Zertarako da?
Hala eskatzen duten herritarrei Hernaniko Biztanleen Udal erroldan baja emateko.
Toki Erakundeen Biztanleria eta Lurralde Mugaketari buruzko Erregleamenduaren 72. artikuluaren arabera,
udalak ofizioz, emango die baja oker inskribituta egoteagatik, erregelamenduaren 54 artikuluan ezarritako
baldintzak betetzen ez dituztenei. Horretarako udal administrazioak inguruabar hori egiaztatuko du
interesatuari entzunaldia emango dion expediente baten bitartez.
Prozedura honek biztanleen udal erroldan baja ematea datza, bertan erroldatuta dauden pertsonei,
etxebizitza horretan bizi ez direlako
Nork eska dezake?
Adinez nagusia den edozein pertsonak, jabea, egoiliarra, alokairu kontratuaren titularra edo interes
legitimoa egiaztatzen duena.
Aurkeztu beharreko agiriak
Eskaera-inprimakia eredu normalizatuan, non azalduko den adierazitako pertsonak ez direla aipatutako
bizilekuan bizi, ez dela ezagutzen non bizi diren, eta erroldan baja ematea eskatzen dela.
Nola eskatzen da?
 Aurrez aurre: hhz-Herritarren Harrera Zerbitzuan (Udaletxeko beheko solairuan). Astelehen, asteazken eta
ostiralean : 08:00 – 14:00.
Astearte eta ostegunetan 08:00-19:00
Uztaila eta Abuztuan astelehenetik ostiralera 08:00-14:00
 Telefonoa: ezin da telefonoz eskatu.Dena den informazio gehiago eska dezakezu, edo eskaera eta
informazio-orria etxera bidaliko dizkizugu, 943 337000 telefonora deituz.
: Internet: www.hernani.eus web orriaren bidez eskaera-orria bete eta Udaletxean aurkez dezakezu.
 Posta arrunta: ezin da postaz eskatu
Zenbat kostatzen da?
Doan
Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura eta prozeduraren tramiteak
• Eskaera eta gainontzeko dokumentazioa jaso eta egiaztatu.
• Sarrera erregistroa eman eta interesdunari egiaztagiria eman.
• Agiriak Idazkaritzara bidali.
• Datuak Udal-erroldan egiaztatu ondoren, eskaeraren edukiaren berri emango zaie interesdunei, eta 15
eguneko epea emango zaie beren benetako helbidea jakinaraz dezaten.
• Udaltzaingoari txostena eskatuko zaio. Udaltzaingoak adierazten badu interesdunak egiazki helbide horretan bizi direla, eskaera bertan behera utziko da ebazpen baten bidez. Ebazpena espedientean interesdun diren pertsona guztiei jakinaraziko zaie.
• Jakinarazpena egiten saiatu arren egiterik izan ez bada, iragarki bat argitaratuko da Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean alegazioak aurkezteko eta horren bidez 10 eguneko epea emango da baja eman aurretik alegazioak aurkezteko.
• Erroldatze Kontseiluari txostena eskatzea.
• Kontseiluak aldeko txostena egiten badu, Alkatetzak ebazpen bat emango du interesdunei erroldan baja
emateko baimena emateko.
• Bajaren iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
• Espedientea izapidetzen ari den bitartean interesdunek, udaletxean agertuta, beren benetako helbidea
egiaztatzen badute, beren egoera erregularizatu eta espedientea artxibatu egingol da .
Tramitatzeko ardura duen udal saila
Idazkaritza Orokorra
Informazio gehiago: 943 337000 edo hhz@hernani.eus
Oharrak
 Baja eraginkorra izango da ebazpenaren data berean.
 Erroldan baja emateko prozedura berezia da, afektatua ez den beste interesdun batek (jabea,
alokairu kontratuaren titularrak, edo interes legitimoa duen pertsonak) eskatu dezake 3. afektatu
baten baja ematea
 Nahiz interesdun batek eskatu, udalak ofizioz aurrera eramaten duen tramitea da
Aplikatu beharreko araudia
• 1690/86 Errege Dekretua Uztailaren 11koa o Toki erakundeen Biztanleriari eta Mugaketari buruzko

Erregelamendua onartzen duena
• 7/1985 Legea. Apirilaren 2koa Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituena

