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SANEAMENDURAKO PLAN ZUZENTZAILETIK KANPO DAUDEN 
HONDAKIN BIODEGRADAGARRIEN KUDEAKETA 
 
Gutun honen bidez, eskatu egiten dizuet hondakin-urak arazteko sistema batetik sortutako hondakinak 
hartzeko, zuek egokitzat jotzen duzuen tratamendu-zentroan. 
Bete beharrekoak dira eremu GUZTIAK, “Oharrak” atalekoa izan ezik: 

INSTALAZIOAREN TITULARRA  ...........................................................................................................................................  

IFZ/NAN …………………….…….…….  TEL …….…..……..…………….……  FAXA ….………..….…..… ..............................  

ESKATZAILEAREN IZENA (instalazioaren titularrarena ez bada)  .........................................................................................  

IDATZI ZER FAXETAN EDO HELBIDE ELEKTRONIKOTAN JASO NAHI DUZUN BAIMENA  .............................................  

INSTALAZIO MOTA  (putzu septikoa, araztegia)  ...................................................................................................................  

NON DAGOEN (herria, helbidea eta PK)  .............................................................................................................................  

HONDAKINAREN JATORRIA (etxea / etxetik kanpokoa)  ...........................   JASO BEHARREKO BOLUMENA (m³)  .........  

KONTU ZENBAKIA (Bete soilik 10 m³ -tik gorakoa bada - Adierazi IBAN zenbakia)  ................................................  

FAKTURAREN TITULARRA ETA IFZ (instalazioaren titularrarena ez bada)  ...................................................................  

 ................................................................................  Helbide elektronikoa faktura bidaltzeko  ................................................  

FAKTURAZIO HELBIDEA: Goiko berbera bada, markatu gelaxka hau   

Beste bat bada, adierazi  (KP BARNE):  ..............................................................................................................................  

OHARRAK  .............................................................................................................................................................................  

NILSA baimenduta dago arriskutsuak ez diren hondakinak kudeatzeko, hain zuzen, behean adierazitako LER kodeak dituztenak. 

Adierazi hondakinaren LER kodea (etxekoa ez bada, enpresaren Jarduera Lizentzian ageri da): 

 190805 - Hiriko hondakin-uren tratamenduko lohiak (etxekoak) 

 161002 - Hondakin likido urtsuak, substantzia arriskutsurik gabeak 

 190902 - Uraren gardenketako lohiak 
 
2019ko prezioen xehetasuna eta ordainketa-baldintzak (markatu X batez aukeratutakoa): 

AUKERA NEURKETA PREZIOA (%10eko BEZa barne) ORDAINKETA BALDINTZAK 
1   5 m³-ra bitarte 46,75 € Kontuan aurretik ordaintzea. NILSA 
2   10 m³-ra bitarte 93,50 € Kontuan aurretik ordaintzea. NILSA 
3   10 m³ baino gehiago 9,35 € / m³ Ageriko igorpena 

- Hondakinak jasotzen hasteko, NILSAn aurkeztuko da inprimaki hau behar bezala beteta. 1. eta 2. aukeretan, 
gainera, diru-sarrera egin izanaren egiaztagiria aurkeztu beharko da. Honako hau da gure kontu-zenbakia,   
La Caixan: ES54 2100 9161 42 2200041824* ** Ordainketaren azalpenean instalazioko jabearen izena jarri 
behar da 

 
 
Behean izenpetzen duenak, .…………….……………………………….. (jabea, kudeatzailea, langilea…) den aldetik, 
ziurtatu egiten du hondakinak etxean sortutakoak edo horren parekoak direla soil-soilik, eta berak dakiela ez dagoela 
herbizida, hidrokarburo, olio lubrifikatzaile, metal astun edo beste kutsagarriren bat nahikoa kontzentraziotan azkenean 
nekazaritzan erabiltzea galarazten duenik, eta, hortaz, bere gain hartzen du etor litekeen edozein lege-erantzukizun. Zuen 
berrien zain, izan ongi. 

……………..……..………, 2019ko …….… aren ………………....…….. (e)(a)n 

Sinadura (izenpekoa, izen-abizena, eta, enpresa izanez gero, baita zigilua ere): 

OHARRA: Eskaera eta dagokion ordainagiria jaso eta hurrengo 5 egun baliodunen barnean emanen dugu erantzuna. 
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