
 
 

   
 

             
 

     

    

      

        

           

       

 
 

       

        

             

        

              

         

          

             

   

      

       

 
 

       

        

           

              

           

         

          

          

   

      

         

 
 

       

        

             

              

              

         

          

             

   

      

       

    

UR-APROBETXAMENDUAK. HASIERAKO ADIERAZPENA F.A-0008 V.1 I ERANSKINA
 

Hargune bat baino gehiago izanez gero, behar beste I. Eranskin aurkeztu beharko dira 

IZENA EDO SOZIETATEAREN IZENA IFK/IFZ 

1.ABIZENA 2.ABIZENA 

APROBETXAMENDUAREN DATUAK ( Bete ezazu letra larriz ) 

Badu emakidarik? BAI EZ Espediente-zk.: 

Emakidarik edukiz gero, esleitutako bolumena (m3/urte) Aprobetxamenduko hargune kopurua: 

Aprobetxamendua edo azaleratzea ustiatzeko administrazio-baimenik edo -emakidarik eduki ezean, indarrean dagoen araudiaren arabera eskatu beharko da. 

HARGUNEAREN DATUAK 

Hargune-zk.: Hargunearen izena (baldin badu) 

Hargune-mota (lur gaineko urak, iturria, putzua, zundaketa) 

Hargunearen kokapen geografikoa (UTM koordenatuak, ETRS89 koordenatu-sistema): UTM X UTM Y 

Ba al du hartutako ura zuzenean neurtzeko mekanismo homologaturik (UZNMH)? BAI EZ 

Ura zuzenean neurtzeko mekanismo homologaturik eduki ezean, indarrean dagoen araudiaren arabera instalatu beharko da 

Ura zuzenean neurtzeko mekanismo homologatu mota (kontagailua, emari-neurgailua...) 

UZNMHren marka UZNMHren modeloa UZNMHren serie zenbakia 

UZNMHren kokapen geografikoa (UTM koordenatuak, ETRS89 koordenatu-sistema): UTM X UTM Y 

UZNMHren helbidea 

L.H. Udalerria Herria 

UZNMHren totalizatzailearen irakurketa (m3) UZNMHren totalizatzailearen irakurketa-data 

HARGUNEAREN DATUAK 

Hargune-zk.: Hargunearen izena (baldin badu) 

Hargune-mota (lur gaineko urak, iturria, putzua, zundaketa) 

Hargunearen kokapen geografikoa (UTM koordenatuak, ETRS89 koordenatu-sistema): UTM X UTM Y 

Ba al du hartutako ura zuzenean neurtzeko mekanismo homologaturik (UZNMH)? BAI EZ 

Ura zuzenean neurtzeko mekanismo homologaturik eduki ezean, indarrean dagoen araudiaren arabera instalatu beharko da 

Ura zuzenean neurtzeko mekanismo homologatu mota (kontagailua, emari-neurgailua...) 

UZNMHren marka UZNMHren modeloa UZNMHren serie zenbakia 

UZNMHren kokapen geografikoa (UTM koordenatuak, ETRS89 koordenatu-sistema): UTM X UTM Y 

UZNMHren helbidea 

L.H. Udalerria Herria 

UZNMHren totalizatzailearen irakurketa (m3) UZNMHren totalizatzailearen irakurketa-data 

HARGUNEAREN DATUAK 

Hargune-zk.: Hargunearen izena (baldin badu) 

Hargune-mota (lur gaineko urak, iturria, putzua, zundaketa) 

Hargunearen kokapen geografikoa (UTM koordenatuak, ETRS89 koordenatu-sistema): UTM X UTM Y 

Ba al du hartutako ura zuzenean neurtzeko mekanismo homologaturik (UZNMH)? BAI EZ 

Ura zuzenean neurtzeko mekanismo homologaturik eduki ezean, indarrean dagoen araudiaren arabera instalatu beharko da 

Ura zuzenean neurtzeko mekanismo homologatu mota (kontagailua, emari-neurgailua...) 

UZNMHren marka UZNMHren modeloa UZNMHren serie zenbakia 

UZNMHren kokapen geografikoa (UTM koordenatuak, ETRS89 koordenatu-sistema): UTM X UTM Y 

UZNMHren helbidea 

L.H. Udalerria Herria 

UZNMHren totalizatzailearen irakurketa (m3) UZNMHren totalizatzailearen irakurketa-data 

DATA SINADURA 



DATUAK BABESTEARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA 

Tratamendu-jarduera Uraren Kanona. 

Arduraduna Jabari Publikoa Kudeatzeko Zuzendaritza. 

Helburuak  
EAEko lurralde osoan uraren kanonaren adierazteari lotutako espedienteak, eta kobrantzak kudeatzea. Administrazio eta diru bilketa kudeatzea. Administrazio-
errekurtsoak. 

Legitimazioa 
Tratamendua beharrezkoa da lege-betebeharrak betetzeko. 
Tratamendua beharrezkoa da misio bat betetzeko, zeina egiten baita interes publikoaren izenean, edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere 
publikoak egikaritzeko. 

Hartzaileak  
Ogasun publikoa eta zerga-administrazioa. 
Autonomia-erkidegoko beste organo batzuk. 

Eskubideak Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere. 

Informazio gehigarria 
Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua: 
www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/138000-capa2-eu.shtml 

Araudia 
Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra ( www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf ) 
3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. 
( www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf ) 

 

https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/138000-capa2-eu.shtml
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf
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