
 
 

   
 

             
 

     

    

      

        

           

       

 
 

       

        

             

        

              

         

          

             

   

      

       

 
 

       

        

           

              

           

         

          

          

   

      

         

 
 

       

        

             

              

              

         

          

             

   

      

       

    

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 
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	Aprobetxamenduko hargune kopurua: 
	Hargunezk: 
	Hargunearen izena baldin badu: 
	Hargunemota lur gaineko urak iturria putzua zundaketa: 
	UTM X 6 digitu: 
	UTM Y 7 digitu: 
	Ba al du hartutako ura zuzenean neurtzeko mekanismo homologaturik BAI: Off
	Ba al du hartutako ura zuzenean neurtzeko mekanismo homologaturik EZ: Off
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