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Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden Erregistro Ofizialeko EZBEO – Kodea: 

   

□ 
□ 
□ 
 

Hasierako inskripzioa. 
Izenaren aldaketa. 
Kokalekuaren aldaketa. 
 

       □ 
       □ 
       □ 
       □ 

 

Jarduera handitzea edo aldatzea. 
Titularraren aldaketa. 
Helbide sozialaren aldaketa. 
Inskripzioa ezereztea. 

ESTABLEZIMENDUAREN edo ZERBITZUAREN TITULARRA 
Izen-deiturak /  
Izen soziala: 

IFK: 

Helbidea: PK: 

Udalerria: Lurraldea: 

Posta elektronikoa: Tfnoa: Faxa. 

Titularraren legezko ordezkaria (hala badagokio), izen-deiturak eta NAN: 

ESTABLEZIMENDUAREN edo ZERBITZUAREN IDENTIFIKAZIOA 

Izena: IFK: 

Helbidea: PK: 

Udalerria: Lurraldea: 

Posta elektronikoa: Tfnoa: Faxa: 

JAKINARAZTEKO HELBIDEA (hala badagokio) 

Helbidea: PK: 

Udalerria: Lurraldea: 

Posta elektronikoa: Tfnoa: Faxa: 

JARDUERA-MOTA (dagozkionak X batez markatu) 
01 □ Fabrikazioa  

02 □ Ontzikiratzea 

03 □ Biltegiratzea 

04 □ Merkaturatzea 

05 □ Tratamendu Zerbitzua:            □ Hirugarrenentzakoa        □ Korporatiboa         

06 □ Tratamendu biozidetarako instalazio finkoa 

TRATAMENDU BIOZIDAREN ZERBITZU-MOTA 
□  Ingurumen erabilerarako edo elikadura higienerako biozidekiko tratamenduak   
□  Legionella tratamenduak 
□  Zuraren tratamenduak 
□  Bestelakoak (zehaztu): 

BIOZIDA PRODUKTU MOTAK  
(dagozkionak X batez markatu) 

□ 
□ 
□ 
□ 
 

□ 
□ 
□ 
 
 

TP 1.    Giza higienerako biozidak. 
TP 2.    Desinfektatzaileak. 
TP 3.    Animalien higienerako biozidak. 
TP 4.    Elikagaiekin kontaktuan dauden 

gainazaletarako desinfektatzaileak. 
TP 5.    Edateko ura desinfektatzaileak. 
TP 8.    Zurak babesteko produktuak. 
TP 11.  Hozteko sistemetan eta industria-

prozesuetan erabiltzen diren likidoak 
babesteko produktuak. 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

    □ 
 

TP 12.   Lizunaren kontrako produktuak. 
TP 14.   Errodentizidak. 
TP 15.   Abizidak. 
TP 16.   Moluskizidak. 
TP 17.   Piszizidak. 
TP 18.   Intsektizidak, akarizidak, … 
TP 19.   Produktu uxatzaileak eta erakartzaileak. 
 Bestelakoak (zehaztu):  

 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ESTABLEZIMENDU ETA ZERBITZU 
BIOZIDEN ERREGISTRO OFIZIALERAKO INFORMAZIOA 
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OSASUNERAKO ARRISKU GORENEKO KLASEAK ETA KATEGORIAK (BMLOri dagokionez) 
 (CLP Erregelamenduaren sailkapena) 

(dagozkionak X batez markatu) 

 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
 

□ 
 

Toxikotasun akutua 1. kategoria. 
Toxikotasun akutua 2. kategoria. 
Toxikotasun akutua 3. kategoria. 
Arnas sentikortasuna 1. kategoria. 
Arnas sentikortasuna 1A kategoria. 
Arnas sentikortasuna 1B kategoria. 
Toxikotasun espezifikoa, esposizio bakarra,  
1. kategoria. 
Toxikotasun espezifikoa, esposizio anitzak,  
1. kategoria. 
 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
 

Kartzinogenizitatea 1A kategoria. 
Kartzinogenizitatea 1B kategoria. 
Mutagenizitatea 1A kategoria. 
Mutagenizitatea 1B kategoria. 
Ugalketarako toxikotasuna 1A kategoria. 
Ugalketarako toxikotasuna 1B kategoria. 

 

GASAK DIREN EDO GASAK SORTZEN DITUZTEN BIOZIDAK FABRIKATZEN / MERKATURATZEN 
EDO ERABILTZEN DIRA? 

 
□ 
 

BAI □ 
 
 

EZ 

 

TITULARRAREN ALDAKETA 
Lehengo titularraren izen-deiturak edo izen soziala: 

 

ENPRESAREN IZENAREN ALDAKETA 
Lehengo izena: 

 

ESTABLEZIMENDUAREN KOKALEKUAREN ALDAKETA 
Lehengo helbidea: 

 

HELBIDE SOZIALAREN ALDAKETA 
Lehengo helbide soziala: 

 
 

Eskatzaileak (titularrak edo ordezkoak) - izen-deiturak: ……………………………………………………………………………….…… 

 
 Bere erantzukizunpean adierazten du eskabide honetako datuak egiazkoak direla. 

 Konpromiso hau hartzen du: enpresaren ezaugarriak nabarmenki aldatzen dituen edozein aldaketaren jakinarazpena 
egingo duela (aldaketak jardueran, titularretan, izenean, helbidean, bioziden motetan edo kategorietan, tratamenduko 
pertsonalaren kualifikazioan,…).   

  
 
….…………………………………….………… -(e)n, …...… -(e)ko ………………… -aren ….… -(e)an. 
 
 
Sinadura: 
 
 
 
(Enpresaren zigilua) 
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ERANTSI BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 
(aurkeztutakoa X batez markatu) 

 

 
(A) - Dokumentazio orokorra (enpresa guztiek aurkeztu beharrekoa). 

 

 (1) 
Deskripzio-memoria: zer jarduera egiten dituen, egiten dituen tratamenduen identifikazioa (hala 
badagokio), instalazioak, biltegiak, ekipamendua eta abar.  

 (2) Jardueran fabrikatzen, merkaturatzen edo erabiltzen diren bioziden identifikazioa. (1. taula) 

 (3) 

CLP Erregelamenduaren arabera osasunerako arrisku goreneko kategorian sailkatutako biozidekin 
jardunez gero (soilik inprimakian markatu bada toxikoak, sentsibilizagarriak eta kartzinogenikoak, 
mutagenikoak, toxikoak ugalketarako (CMR) gisa ageri diren arrisku-kategorietakoren bat): erantsi behar 
da Bioziden Mugimenduen Liburu Ofiziala irekitzeko eginbidearen eskaria (BMLO). 

 
(B) - Dokumentazio gehigarria (Biozida tratamenduko zerbitzuko enpresek aurkeztu beharrekoa). 

  

 (4) Jardueraren arduradun teknikoaren edo teknikoen izendapena. (I. eranskina). 

 (5) 
Tratamendu-lanak egiten dituzten langileak: egin behar diren zereginak egiteko duten gaikuntza (titulazioa, 
lanbide-kualifikazioa, lanbide-ziurtagiria, oinarrizko/kualifikatutako karneta, maila berezien ziurtagiria,…), 
eta hura egiaztatzeko agiriak. (2. taula) 

 (6) 

CLP Erregelamenduaren arabera osasunerako arrisku goreneko kategorietan sailkatutako biozidekin 
(inprimakian adierazitakoak) edo gasak diren edo gasak sortzen dituzten biozidekin jardunez gero: 
justifikatu behar da haiek aplikatuko dituzten langileek daukatela kategoria horietako produktuak 
aplikatzeko behar den lanbide-kualifikazioa edo gaikuntza espezifikoa. 

 (7) 

Tratamendu biozida egiaztatzeko agiriaren eredua; honako datu hauek jaso behar ditu: 
kontratugilearen datuak, zerbitzu-enpresaren datuak, tratamenduaren data, tratamenduaren helburua, 
egindako zerbitzu mota, erabilitako produktuak eta haien kopuruak eta aplikatzeko era, tratatu den tokia 
edo instalazioa, hartutako arreta-neurriak eta segurtasun-epea, eta teknikarien sinadura (arduraduna eta 
aplikatzaileak). 

 
INPRIMAKIA BETETZEKO ARGIBIDEAK 

 
1. Lehenengo atalean, establezimenduaren EZBEO kodea adieraziko da, erregistroan sartuta badago. Establezimendu bakoitzak 

kode ezberdina du; enpresa batek zenbait erregistro-kode izan ditzake, EAEn duen establezimendu bakoitzeko bat (adibidez, 
biltegi bat eta tratamendu-zerbitzu bat, kokaleku ezberdinetan). 

 
2. Ondoren, eskaeraren xedea adieraziko da: hasierako inskripzioa, izena aldatzea,… 
 
3. Titularra eta establezimendua identifikatzeko informazioaren eta jakinarazpenetarako helbidearen ondoren, adieraziko dira 

enpresak egin behar dituen jarduera motak (fabrikazioa, merkaturatzea, aplikatzea…). Garrantzitsua da oso argi adieraztea 
harremanetarako datuak (posta-helbidea, telefonoa, faxa eta helbide elektronikoa). Helbide elektroniko bat eduki behar da 
jakinarazpenetarako.  

 
4. Tratamenduak eginez gero, zehaztu behar da zerbitzu mota: ingurumen-erabilerarako eta elikagaien industriarako biozida-

tratamenduak, Legionellaren kontrako tratamenduak, zuraren tratamenduak eta abar. 
 
5. BIOZIDA MOTA atalean, markatu behar da enpresan zer biozida motarekin (guztiak) egiten den lan (haiek fabrikatuz, 

merkaturatuz zein erabiliz). 
 
6. OSASUNERAKO ARRISKU GORENEKO MAILA ETA KATEGORIEN atalean: markatu dagozkionak, inprimakian adierazitako 

kategoriaren batean sailkatutako biozidekin lan eginez gero. Kategoria horiekin lan egiteko nahitaezko betekizunak dira 
Bioziden Mugimenduen Liburu Ofiziala eta tratamendu-teknikariek gaikuntza espezifikoa edukitzea.   

 
7. GASAK DIREN EDO GASAK SORTZEN DITUZTEN BIOZIDAK: adierazi behar da ea lan egiten den gasak diren edo gasak 

sortzen dituzten biozidekin. Horrela bada, tratamendu-teknikariek gaikuntza espezifikoa izan behar dute.  
 

8. Azkenik, datu hauetakoren batean aldaketarik gertatu bada, hura adierazi behar da, erregistroan eguneratzeko: titulartasuna, 
enpresaren izena, kokalekua eta helbide soziala. 
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