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ITSASONTZIKO AMARRALEKUAREN ESKAERA 
 

 A.- ESKATZAILEAREN DATUAK  

 B.-   ORDEZKARIAREN DATUAK (Ordezkari bidez jardunez gero bete beharra)  

 
 

 C.-   DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (Cumplimentar si son distintos al apartado A)  

 
 

 D.- ITSASONTZIAREN DATUAK  

 E.- ESKAERA  

Idazki hau eta haren datuak aurkeztutzat izanda, sinatzailea espedienteko alderditzat hartzea eta aipatutako 
itsasontzirako amarralekua esleitzea ................................................................................................ ko portuan 
honako modalitate honetan: (markatu dagokion kasuetan bakarrik) 

 
A-   Pantalanerako Amarraleku plazak 

 
 

B-   Buiarako Amarraleku plazak 

 
□ FINKOA □ GOI  DEN. □ BEHE DENB. 

 
Izena eta abizenak, edo sozietatearen izena: .................................................................................................................... 

 
IFZ/ANZ/IFK: ................................................................................................................................................................... 

 
Helbidea: ............................................................................................................................................................................ 

 
Udalerria: ....................................................................................................  PK: ............................................................. 

 
Tel.:........................................................................... Helbide elektronikoa: .................................................................. 

 
Helbidea: ............................................................................................................................................................................ 

 
Udalerria: ....................................................................................................  PK: ............................................................. 

 
Izena eta abizenak, edo sozietatearen izena: .................................................................................................................... 

 
IFZ/ANZ/IFK: ................................................................................................................................................................... 

 
Helbidea: ............................................................................................................................................................................ 

 
Udalerria: ....................................................................................................  PK:............................................................. 

 
Tel.:........................................................................... Helbide elektronikoa: .................................................................. 

 
BANKU-HELBIDERATZEA (eskatzailearen titulartasuneko kontua) 

IBAN:.................................................................................................................................................................................. 

ESKURATU BADU: Izena: ........................................................................ Matrikula: ............................................. 

 
ESKURATU BADU EDO ESKURATZEKO BIDEAN BADAGO: 

 
Marka: …............................................................................ Modeloa: …............................................................................... 

 
Gehieneko luzera: .......................... Gehieneko zabalera ……..…….…….. Gehieneko sakonera: ….................................. 



 F.- ADIERAZPENAK  

1. Goiburuan azaldutako zazpigarren zerrenda inskribatutako kirol-ontziari dagokionez: 
a) haren jabe edo jabekidea naiz gainontzeko titularkideen proportzio berean edo handiagoan, edo 
b) finantza-errentamenduko kontratu baten titularra naiz, edo 
c) ontzia eskuratzeko bidean nago eta, azken kasu horretan, esleitutako amarralekuaren titulartasuna 

eta okupazioa hiru hilabeteko epearen buruan gauzatzeko konpromisoa hartzen du, esleitzen 
denetik zenbatzen hasita. 

2. D atalean adierazitakoak direla ontziaren egiazko gehieneko neurriak (urrutien dauden puntuen artean 
neurtutakoak). 

3. Indarrean dauden portuko tasak ezagutzen ditut eta irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretu bidez 
onartutako EAEko Administrazioaren Tasei eta Prezio Publikoei buruzko Legearen testu bateginarekin 
bat etorrita, dagozkion tasak ordaintzeko konpromisoa hartzen du. 

4. Ez dut zorrik portu-administrazioarekin. 
5. Hala badagokio: ontzi bererako ………………………........... zenbakidun amarralekuaren titularra naiz 

.......................................................................... portuan. 
6. Egiazkoak dira eskaeran eta eskaerarekin batera doazen agirietan emandako datuak. 
7. Eskaera hau sinatuz baimena ematen diot eskaera hau kudeatzen duen organoari, eskumenak dituen 

Administrazioan eskaera honetan emandako datuak egiaztatzeko edo frogatzeko lanak egin ditzan, 
baliabide telematikoen zein eskuragarri dauden bestelako baliabideen bidez. 

 
 

 G.- ESKATZAILEAREN AGIRIAK (Adierazi aurkeztutako agiriak)  

☐ a. Pertsona fisikoak: NAN edo pasaportea, IFZ edo AIZ. 

☐ b. Pertsona juridikoak: enpresaren IFK, eratzeko eskritura edo agiria, estatutuak edo sortzeko akta, 
bai eta legezko ordezkariaren ordezkaritza-ahalordea eta NANa ere. 

☐ c. Errendamendu finantzarioa: finantza-errendamenduko kontratuaren kopia. 

☐ d. Bankuko datuak: A atalean adierazitako kontuaren titulartasunaren ziurtagiria. 

☐ e. Pentsioduna izanez gero, horren ziurtagiria aurkeztuko da, kasuan kasuko erakunde ofizialak 
emandakoa. 

☐ f. Eskatzaileak amarralekua eskatu duen ontzia erabiltzea gaitzen duten egiaztagiriak edo ontzia egiaz 
zuzentzen duen pertsonarenak; azken hori nabigazio-baimenean jasota egongo da, edo titularrak 
edo titularkideak idatziz baimenduta. 

 

 

 H.- ITSASONTZIAREN AGIRIAK (Ontziaren titularra izanez gero)  

☐ a. Rola, nabigazio-lizentzia edo inskripzio-ziurtagiria. 

☐ b. Nabigagarritasun-ziurtagiria. 

☐ c. Itsasontziaren idazpen-orria, eskaera egin eta aurreko sei hiletan eguneratuta. 

☐ d. Ontziaren argazkia, 10x15 cm-koa. 

☐ e. Eskaeraren unean indarrean dagoen ontziaren aseguru-poliza eta azken ordainagiria, indarrean 
dauden legezko xedapenek eskatutako estaldurekin (erantzukizun zibileko aseguru derrigorrezkoa, 
ontzi-hondarrak portutik kentzeko estaldura barne hartzen duena). Hartzailea eta eskatzailea 
pertsona bera izango dira. 

 
Lekua eta data:............................................................................................................ 

 
 

Sinadura  
(eskatzailea edo ordezkaria) 

EuskadikoKirolPortuak zuzenbide pribatuko erakunde publikoak datu pertsonalak biltzen ditu estatutuetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko 

Portuen eta Itsas Garraioaren ekainaren 28ko 2/2018 Legearen 25. artikuluan aurreikusitako funtzioen esparruan, portuen kudeaketaren eta 
ustiapenaren eta itsas garraioaren arloan. Datuak Euskadiko portuen eta itsas garraioaren arloan eskumena duten hirugarren administrazio 

publikoei jakinarazi ahal izango zaizkie, zergen eta herritarren segurtasunaren arloan. 

Informazio gehiago jaso ahal izango duzu, www.euskadi.eus webgunean tratamendu-jardueren erregistroa kontsultatuta, eta datuak 
eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko, eramangarritasunerako eta aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango dituzu, bai eta 

erabaki indibidual automatizaturik ez hartzeko eskubideak ere, Datuak Babesteko Ordezkariaren aurrean (https://www.euskadi.eus/practicio- 

de-derechos-proteccion-de-datos/web01-a2datuba/es /). 

http://www.euskadi.eus/
https://www.euskadi.eus/practicio-de-derechos-proteccion-de-datos/web01-a2datuba/es
https://www.euskadi.eus/practicio-de-derechos-proteccion-de-datos/web01-a2datuba/es

