ARDOTZEAN LORTURIKO AZPIPRODUKTUAK KONTROLPEAN KENTZEKO ESKAERA
1308/2013 (EE)Arautegia
(EE)Arautegia

1.1.-ESKATZAILEAREN DATUAK:
Titularra edo ordezkaria:

N.A.N./I.F.K.:

Helbidea:

Udalerria:

Posta kodea:

Telefonoa:

Telefono mugikorra:

posta elektronikoa:

Faxa:

2.2.-`UPATEGIAREN DATUAK
Titularra:

N.A.N./I.F.K.:

Upategiaren helbidea:

Udalerria:

Posta kodea:

Telefonoa:

Web orria:

posta elektronikoa:

Faxa:

ADIERAZTEN DUT:
1. Ondoren zehaztu diren datuak dituen Upategian kokaturiko instalazioetan ardoaren edota mahatsetik
eratorritako produktuen ekoizlea naizela.
2. 20
/20
kanpainan, Bizkaiko Txakolina J.I.ren Kontseilu Arautzaileak emandako ekoizpen
adierazpenean azaldutako kopuruetan egin dudala ardoa edo mahatsetik eratorritako produktuak, eta
ondoko taulan agertzen dena da sortutako azpiproduktuen zenbatespena.

Lehendakari Agirre,9 – 4.º. 48014 Bilbao. Tel.94 406 74 00. Fax 94 406 68 73.

Era berean, hauxe adierazten dut:
Arloa araupetzen duten arau komunitarioak eta estatalak ezagutzen ditudala; arau horiek onartu eta termino
guztietan beteko ditut, besteak beste:
a)
b)
c)

Azpiproduktuak kontrolpean kentzeko eskaera aurkezteko data, gehienez, urteko martxoak 1ean baino
lehen, eta kentzeko eragiketa, Sailak baimendu ondoren, uztailaren 15 baino lehen egin beharko dela.
Halako moldez desnaturalizatuko dira ligak non ezin izango baitira berriz erabili.
Upategiaren liburu ofizialetan idatzi behar dela azpiproduktuen edozein helmuga.

3.3.-SORTUTAKO AZPIPRODUKTUEN ZENBATESPENA. 20
UPATEGIAREN LIBURUKO DATUEN ARABERA
LAPAK

/20

(e) MAHATSMAHATS-BILTZEA

KILOAK:
(upategiaren liburuko sarrerako datuen arabera)

LIGAK

KILOAK:

Hondarra garbitzea, hartzidura, intsuldaketak,

(upategiaren liburuko sarrerako datuen arabera)

etab.
Kentzeko prozedura

4.14.1-MAHATS LAPAREN NORAKOA

Ustiapen partzeletako aplikazioak
APLIKAZIOA /KONPOSTAJEA

Kanpoko partzeletako aplikazioak

EDUKIONTZIETAN KENTZEA
HONDAKINDEGIETARA

Bitarteko propioak
Baimendutako kudeatzailea

ABEREEN ELIKADURA

DESTILATUAK EGITEA

Upategi propioa
Kanpoko upategi propioa

BESTELAKO ERABILERAK

Zehaztu :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.23.2-LIGEN HELMUGA
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Jarri X toki egokian
PARTZELETAKO APLIKAZIOA
UDAL KOLEKTOREKO ISURKETA
UR PARTZUERGOAREN KOLEKTOREKO ISURKETA
UPALATEGIAREN ARAZTEGIKO ISURKETA
UPATEGIAREN PUTZU SEPTIKOKO ISURKETA
BAIMENDUTAKO KUDEATZAILEAK KENTZEA

INGURUMEN AGINTARIA.
ADMINISTRAZIO BAIMENAK

URA AGENTZIA

Aukeraturiko helmugaren arabera, kentzeko prozedura azalduko da ondoren.
Kentzeko prozeduraren
prozeduraren azalpen zehaztua ( erabili behar dituzun orriak):

Hortaz, honako hauek kontrolpean kentzeko baimena, Iraunkortasun eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailari
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eskatzen diot
Lapak:

Kgr

Ligak:

Kgr

Helmuga:

Horretarako, ondoko agiri hauek erantsi ditut:
ditut
-Kentzeko proiektu zehaztua.
-Bizkaiko Txakolina J.I.ren ekoizpen adierazpenaren kopia
-Upategiaren liburuaren kopia, kendu beharreko azpiproduktuei dagokien sarrerak eta irteerak.
-Baimenen frogagiriak, biltzeko erregistroak, kudeatzaileentzako emateak, etab.
-Partzelen zerrenda (SIGPAC), bakarrik, nekazal partzeletan aplikatzen bada.
-Beste batzuk (zehaztu).

Herria eta data

Eskatzailearen izenpea

1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan, Datu Pertsonalen Fitxategi Publikoei eta Datuak Babesteko Euskal Agentzia
sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean, eta 15/1999 Lege Organikoa garatzeko Araudia onartzen duen abenduaren
21eko 1720/2007 Errege Dekretuan ezarritakoa betetzeko, jakinarazi nahi dizugu zure datuak “Nekazaritako erregistro ofizialak”
fitxategian sartuko direla, eta Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza eta Abeltzaintza Saila dela fitxategi horren erantzule.
Jaso diren datuak beharrezkoak dira Nekazaritza Sailaren zentsu ofizialak kudeatzeko.
Halaber, datuetara irispidea izateko, datuok zuzentzeko, ezeztatzeko eta haien aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango dituzu.
Horretarako, idazki bat bidali behar duzu Nekazaritza eta Abeltzaintzako Zuzendaritza Nagusira, eta hari NANaren edo agiri baliokide
baten kopia erantsi behar diozu”.
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