
Donostia - San Sebastián, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 01 99 51 – Fax 945 01 99 89 – e-mail:letraq@nasdap.net 

ERAGILE/ESNE-ZENTRO ALTA 
Eraldaketa-, bilketa- edo/eta operazio-zentroa 

Enpresaren izena  
(edo titularraren izen-
abizenak) 

NANa / IFK 
EJGZ-n izena eman izanaren agiria dagokion 

idazpuruan erantsi 

Helbidea 

PK Udala 

Herria 

Telefonoa/k Faxa 

e-maila

Zentroko langileak 

Zentroko lehenengo arduradunaren 
izen-deiturak * 
(abizena eta izena) 

NANa Telefonoa e-maila

Zentroko lehenengo kalitate-
teknikariaren izen-deiturak * 
(abizena eta izena) 

NANa Telefonoa e-maila

Esne gordina biltzen diezun ustiategi eta enpresen zerrenda 

Enpresa (Izena eta IFK) 
Ustiategia (Izena eta ustiategi-kodea) 

Behia/ Ardia / Ahuntza 
(Azienda-mota zehaztu) 

Gutxi-gorabeherako 
urteko kopurua (litroak) 

(Ustiategi-, enpresa-zerrenda luzeagoa izanez gero erantsi eskatutako informazioa beste dokumentu batean) 

BETE DATU HAUEK OPERAZIO-ZENTROA IZANEZ GERO 
 (esne-zentrorik gabe): 

Esnea garraiotzen dizuten enpresak eta esne-mota 

Enpresa/IFK Behia/ Ardia /Ahuntza 

 (Garraiolari-zerrenda luzeagoa izanez gero erantsi eskatutako informazioa beste dokumentu batean) 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  

ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD             
Y MEDIO AMBIENTE
Dirección de Agricultura y Ganadería 

EKONOMIAREN GARAPEN, 
JASANGARRITASUN
ETA INGURUMEN SAILA

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza



 
 

 
 

 
 
Esnea garraiotzeko ardura zure operazio-zentroarena izanez gero identifikatu gidariak eta 
ibilgiluak: 
 

Gidarien zerrenda 

Izena Abizenak NANa 

 
 

  

 
 

  

(Gidari-zerrenda luzeagoa izanez gero erantsi eskatutako informazioa beste dokumentu batean) 

 
Ibilgailu-, atoi- zerrenda eta zisternen edukiera 

Ibilgailuen edo/eta atoien matrikulak Guztizko edukiera (litroak) 

 
 

 

 
 

 

(Ibilgailu-zerrenda luzeagoa izanez gero erantsi eskatutako informazioa beste dokumentu batean) 

 
Esnea ematen diezun enpresak eta esne-mota  

Enpresa Behia / Ardia / Ahuntza 

 
 

 

 
 

 

(Enpresa-zerrenda luzeagoa izanez gero erantsi eskatutako informazioa beste dokumentu batean) 

 
DATU HAUEK BETE BILKETA- EDO ERALDAKETA-ZENTROA IZANEZ GERO  

(esne-zentroa duena): 
 

OEZ (Osasun-erroldako zb.)  
 

Zentroko langileak 

Zentroko lehenengo kalitate-
teknikariaren izen-deiturak * 
(abizena eta izena) 

 

NANa  Telefonoa  e-mail  

 

Lagin-hartzaileen zerrenda (Izen-deiturak eta NANa bete) 

 

 

Operarioen zerrenda (Izen-deiturak eta NANa bete) 

 

 
(Arduradun-zerrenda luzeagoa izanez gero erantsi eskatutako informazioa beste dokumentu batean) 

 
* Jabea elkartze-erakundea izanez gero, beharrezkoa da organo kudeatzailearen ziurtagiria aurkeztea non 
arduradunen izen-abizenak agertzen diren 

Siloak 

Marka Litroak Esne-mota 

 
 

  



 
 

 

 
 

 
 

  

(Silo gehiago erabiliz gero erantsi eskatutako informazioa beste taula batean) 

 

Gidarien zerrenda 

Izena Abizenak NANa 

 
 

  

 
 

  

(Erantsi eskatutako informazioa beste dokumentu batean gidari-zerrenda luzeagoa bada) 

 

Ibilgailu-, atoi-zerrenda eta zisternen edukiera 

Ibilgailuen edo/eta atoien matrikulak Edukiera (litroak) 

 
 

 

 
 

 

(Ibilgailu-zerrenda luzeagoa izanez gero erantsi eskatutako informazioa beste dokumentu batean) 

 
 
Esne-gazuren erabilera: 
(Aukera bat baino gehiago sailkatu daiteke) 
 

 Abere-elikadura  
 

 Ustiategi bereko animaliak elikatzeko erabiltzen dira. 
 Esne-gazura beste ustiategi batzuetan erabiltzen dira. Horrela izanez gero ustiategi 
horren/horien kodea adierazi eta jarri harremanetan Animalien-Elikatza Operadoreen 
Erregistroaren arduradunekin (Tfnoa: 945019941). 

 
 Hodi septikoan isurtzen dira 
 Larretan isurtzen dira 
 Beste erabilera batzuk 
(adierazi)_________________________________________________________ 

 
 
Interesdunak sinatuz hau ADIERAZTEN DU: 
 
1. Behi-, ardi- eta ahuntz-esne gordinaren sektoreko agenteek bete beharreko oinarrizko araudia ezartzen duten abenduaren 21eko 
1728/2007 Errege Dekretuak eta maiatzaren 27ko 752/2011 Errege Dekretuak xedatutako baldintzak ezagutzen dituela. 
2. Eskaera honetan jasotako datu pertsonalak fitxategi automatizatu batean jasoko dira eta erabiliak izango dira, Datu Pertsonalak 
Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak (EAO, 298. zk., abenduaren 14koa) ezarritakoaren arabera, eta 
eskatzaileak horretarako baimena ematen duela, jakinaren gainean dagoelako. 
3. Eskaera honetan adierazitako datu pertsonalak eta erantsitako agiriak egiazkoak direla. 
4. Berariazko baimena ematen duela datu pertsonalak egiaztatzeko, martxoaren 26ko 23/2009 Dekretuaren 5. artikuluaren arabera, 
administrazio-prozeduren dokumentazioa errazteko neurriei buruzkoa dena. 
eta ESNE-SEKTOREKO AGENTEEN ERREGISTROAN ALTA eskatzen duela. 
  
SINADURA 


