ISURKETA BAIMEN-ESKAERA EDO HAREN BERRITZEA
1. ESKAERA EGITEN DUEN ENPRESA
Sozietatearen izena:

NAN/IFZ/NIE/Pasaportea:

2. SOZIETATEAREN HELBIDEAREN DATUAK
Helbidea:

Udalerria:

Posta kodea:

Telefonoa:

Faxa:

Jardueraren ordezkariaren izen-abizenak:

Kargua:

NAN/IFZ/NIE/Pasaportea:

Jardueraren helbidea:

Udalerria:

Posta kodea:

Posta elektronikoa:

Telefonoa:

Faxa:

Probintzia:

Posta elektronikoa:

3. ISURKETA SORTZEN DUEN JARDUERAREN DATUAK

4. JARDUERAREN DESKRIBAPENA
Deskribapena:

Langile-kopurua:

Lan-txandak eguneko:

Jardueraren etete aldiak edo oharrak:

5. HORNIDURAREN ITURRIA
Udal sareak (azken 12 hilabetetako kontsumoen kopia atxikituko da)
Besteak (putzuak, kaptazioak ibai eta erreketan, iturburuak …)

6. ISURKETAREN KARAKTERIZAZIOA
Jarduerak sortzen dituen isuriak soilik etxetiarrak dira (komunak, dutxak …)
Jarduerak sortzen ditu baita ere izaera industriala duten isuriak. Isuri horiek sortzen dituzten prozesuak adierazi:
Isuriaren jatorria den jardueraren arloa, prozesu edo instalazioa, haren izaera eta kontrolatu behar
diren parametroak

Emaria
(m³/eguneko)

Saneamendura lotua
Bai

Ez

Bai

Ez

Bai

Ez

Bai

Ez

7. EXISTITZEN DEN ARAZKETA-TRATAMENDUA

1

8. AURKEZTEN DEN DOKUMENTAZIOA. Gutxienez ondorengo agiriak aurkeztu beharko dira:
Isurketaren kokapenaren plano / krokisa
Instalazioaren saneamendu-sarearen planoa, sare publikora lotzen diren puntuen azalpena
Sartu behar den lekuen arriskuen ebaluazioa

9. OHARRAK

10. ESKATZEN DU
ISURTZEKO BAIMENA
ISURKETA-BAIMENAREN BERRITZEA

Helburu horrekin aurkezten da eskaera hau (markatu dagokiona):
Postaz: Errotaburu pasealekua, 1- 6. solairua (20018 Donostia / San Sebastián)
Posta elektronikoa: oficinas@agasa.eus
LQIR#DJDVDHXV

________________________________ 20 _______ (e)ko _________________________
Titularraren sinadura

Ordezkariaren sinadura

Izena ___________________________________________________

Oharrak:
1) Edozein argitasun nahi izanez gero, dei 943 213 199 telefonora edo Añarbeko Uren Mankomunitatearen Saneamendu eta Isurketen
Erregelamendua kontsulta ezazu helbide honetan: https://agasa.eus/images/transparencia/normativa-de-aplicacion/reglamentosaneamiento-vertidos.pdf
2) Instalazioa bisitatzerakoan, eta beharrezkoa iritziko balitz, informazio gehiago eskatuko da espedientea bete ahal izateko.
3) Isurketa-baimena emateak izapidetze-tasa ordaindu beharra darama loturik, Ordenantzaren 1 Eranskinean jasotzen den bezala:
https://agasa.eus/images/transparencia/normativa-de-aplicacion/etxekoak-ez-diren-isurleen-saneamendu-ordenantza.pdf
4) Europar Parlamentuko (UE) 2016/679 Erregelamenduak eta 2016ko apirilaren 27ko Kontseiluak pertsona fisikoen izaera pertsonaleko
datuen tratamenduari eta aipatu datuen zirkulazio libreari dagokionez ezarri dituzten xedapenen arabera, eta datu pertsonalen babes eta
eskubide digitalak bermatzen dituen abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatzen denaren arabera, jakinarazten zaizu: formulario
honen bidez ematen dituzun datuak soilik erabilera konfidentziala izango dutela, Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, SAren erantzukizun
pean (helbidea Donostiako Errotaburu pasealekuko 1 - 6.ean), eskaera kudeatzeko eta ematen diren zerbitzuei buruz informazioa emateko
erabiliko direnak.
Aurrekoaren kalterik gabe, datu pertsonalak tratatzeko eta/edo komunikatzeko adostasunak beti ere izaera ezeztagarri izango du,
atzeraeragineko izaerarik gabe. Jakinarazten zaizu indarrean dagoen araudiak babesten dituen eskubideak, edozein unetan, gauzatu
ditzakezula, idatzi bat posta elektronikoz bidaliz, beherago adierazten den helbidera, nortasun agiriaren kopia bat atxikiz. Igor dezakezue
baita ere posta elektroniko bat info@agasa.eus helbidera, NANaren kopia batekin.
5) ,QSULPDNLKDXJD]WHOHUD]HVNXUDJDUULGDJRHUHEDL
Unprimaki hau gazteleraz eskuragarri dago ere bai.
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