
 
        

  
 

 

               
          

    
 

  

    

         
 

  

       

      

       
 

   

  

            

      

       

           

 
  

        

           

 
      

           

     

          

   
   

   
   

         
 

 

              
        

      

            
    

    

EMANDAKO HOBARI EDO SALBUESPEN BATEN INDARRALDIA BERRITZEKO ERANTZUKIZUNPEKO  
ADIERAZPENA F.A-0015 V.1  

Uraren Euskal Agentziak emandako hobari edo salbuespen baten indarraldia berritzeko aurkeztu beharreko erantzukizunpeko adierazpena, 2021eko azaroaren 2ko 229/2021  
Dekretuaren 7. artikuluko 2. paragrafoan aipatzen diren hiru urteak igaro ondoren. 
Emakidaren edo baimenaren baldintzak aldatu badira, beste eskabide bat aurkeztu beharko da (FA-0010 eredua). 

ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 

IZENA EDO SOZIETATEAREN IZENA IFK/IFZ 

1. ABIZENA 2.ABIZENA SEXUA EJSN 

HARREMANETARAKO PERTSONA / ORDEZKARIA 

Harremanetarako pertsona Ordezkaria Izena edo Sozietatearen izena 

1. Abizena 2. Abizena 

IFK / IFZ Sexua Telefonoa 

JAKINARAZPENA BIDALTZEKO HELBIDEA 

Hiribidea/Kalea 

Ataria Letra ataria Eskailera Solairua Aldea PK 

L.H. Udalerria Herria 

Telefonoa Mugikorra Helbide elektronikoa 

Jakinarazpenetarako hizkuntza: Euskara Gaztelania Jakinarazpen mota (pertsona fisikoak): Elektronikoa Posta bidezkoa 

BERRITU NAHI DEN INDARRALDIKO HOBARIA EDO SALBUESPENA EMAN ZENEKO APROBETXAMENDUAREN DATUAK 

Badu emakidari? BAI EZ Espediente-zk.: 

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

EMANDAKO SALBUESPENAREN EDO HOBARIAREN DATUAK 229/2021 Dekretua, 2021eko azaroaren 2koa; 7, artikulua 

Berritu nahi den hobaria edo salbuespena eman zeneko ebazpenaren data 

Emandako hobariaren edo salbuespenaren tipologia, indarraldia berritu nahi zaiona (Dagokion laukia X batez markatu) 

Ura kontsumitu gabe energia edo indar eragilea lortzeko salbuespena 

Ingurunera itzultzen den hartutako ur-kopurua, ur-hartze gunetik gertu, errespetatu beharreko emari 
ekologikoaren zati legez 

% 90eko hobaria nekazaritzan eta abeltzaintzan erabiliko den uraren hartze edo sarreragatik, betiere 
Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-sektoreko organo eskudunak Euskadiko Nekazaritzako 
Ohitura. Onen Kodea betetzen dela egiaztatzen badu edota ustiapen-koadernoa, ingurumen arloko 
kontratua edo antzeko egiaztagiriak baditu 

NIRE ERANTZUKIZUNPEAN DEKLARATZEN DUT salbuespena edo hobaria emateko erabili ziren datuak eta baldintzak, bai eta horren xede den ura 
aprobetxatzeko emakida edo baimena emateko erabili ziren baldintzak eta ezaugarriak ere, ez direla aldatu. Aldaketaren bat gertatuz gero, Uraren Euskal 
Agentziari berehala jakinarazteko konpromisoa hartzen dut. 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 69. artikuluaren arabera, aitorpen hau Uraren Euskal Agentziak 
esleituta dituen egiaztapen, kontrol eta ikuskapeneko ahalmenei lotuta dago. 

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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