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BESTELAKO XEDAPENAK
INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA

2208
AGINDUA, 2012ko maiatzaren 16koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako 

sailburuarena, enpresei ingurumena babesteko inbertsioak egiteko diru-laguntzak emateko 
baldintzak arautzen dituen urriaren 19ko 260/2010 Dekretuan ezarritako diru-laguntzetara 
biltzeko 2012ko deia egiten duena.

2010eko urriaren 21ean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen urriaren 
19ko 260/2010 Dekretua, enpresei ingurumena babesteko inbertsioak egiteko diru-laguntzak 
emateko baldintzak arautzen dituena. Dekretu horren bidez, indarreko EBko arauak gainditzen 
dituzten ingurumenaren babes-mailak lortzera bideratutako inbertsioak egitera bultzatu nahi dira 
enpresak, inbertsio horiei zuzenean lotutako azterlanak barne hartuta eta bereziki kontuan hartuz 
ekoberrikuntzako proiektuak, berrikuntza babesteko Erkidegoko helburuaren arabera.

Agindu hau prestatzeko, kontuan izan dira ingurumena babesteko estatu-laguntzei buruzko 
Erkidegoko Zuzentarauak (2008/C 82/01). Horietan ezartzen da sustatzeko helburua izan behar 
duela laguntzak, alegia, enpresa onuradunen jarrera aldatzea, laguntzarik gabe lortuko liratekeenak 
baino ingurumeneko babes-maila hobeak lortzeko. Beraz, laguntzek inoiz ez dute enpresetan lortu 
nahi den sustapen-eragina, laguntza-eskaera proiektua hasi ondoren aurkezten bada.

Urriaren 19ko 260/2010 Dekretuaren 11. artikuluan xedatutakoaren arabera, urtero, dagokion 
deialdiaren agindua argitaratuko da, artikuluan bertan ezarritako edukiarekin argitaratu ere. Ildo 
horretan, agindu honek, aipatutako dekretuan bildutako mandatua betez, honako hauek xedatzen 
ditu: diruz lagunduko diren lerroak; esleipen-prozedura bakoitzerako aurrekontuko baliabideak; 
eskabideak aurkezteko epea; eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa; Balorazio-
epaimahaiak zein portzentajetik aurrera jakinaraziko dion eskatzaileari ebaluazio-taldeak egindako 
inbertsio garbiaren kalkulua; bai eta proiektuko edota produkzio-zentroko emango den gehieneko 
eta gutxieneko zenbatekoa ere.

Ildo horretan, agindu honek araututako deialdian, prozedura arruntean, diruz lagundu ahal izango 
dira urriaren 19ko 260/2010 Dekretuan ezarritakoa betetzen duten inbertsio guztiak, enpresak lekuz 
aldatzeko laguntzak salbu. Prozedura erraztuaren bidez, berriz, 260/2010 Dekretuan ezarritakoa 
betetzen duten inbertsio guztiak lagunduko dira diruz, ekitaldi honetan, Agindu honen 5. artikuluan 
zehazten diren mugekin.

Halaber, eta aurkeztutako eskabideak baloratzeko prozesua ahalik eta gardenena izan dadin, 
ahalik eta zehatzen ezartzen da urriaren 19ko 260/2010 Dekretuaren 8. artikuluan aipatutako 
esleipen irizpideen balizko edukia; azkenik, esleipen-irizpide guztiak aplikatzeari buruzko 
haztapena ezartzen da.

Azkenik, aipatutako urriaren 19ko 260/2010 Dekretuko 13. artikuluaren arabera, urteko 
deialdiaren aginduan, Ihobe Ingurumenaren Kudeaketarako Sozietate Publikoa, S.A. izendatu 
ahal izango da, enpresei ingurumena babesteko inbertsioak egiteko diru-laguntzak kudeatzeko; 
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren menpeko 
erakunde laguntzailea da, xedapen hauetan ezarri bezala: Euskadiko Ogasun Nagusiaren 
Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza 
Dekretua eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua.
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2012ko deialdiko laguntzen kudeaketa ahalik eta gehien optimizatzeko, Agindu honen bidez 
Ihobe, S.A. izendatzen da erakunde laguntzaile, eta erakunde laguntzaile gisa izango dituen 
zereginak finkatzen dira.

Horregatik guztiagatik, abenduaren 22ko 629/2009 Dekretuak, Ingurumen, Lurralde Plangintza, 
Nekazaritza eta Arrantza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duenak, esleitutako 
eskuduntzen, eta abenduaren 23ko 6/2011 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko 2012. urteko 
Aurrekontu Orokorrak onartzen dituenaren, eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren, 
Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duenaren, 
arabera, honako hau

EBAZTEN DUT:

1. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea.

Urriaren 19ko 260/2010 Dekretuan, enpresei ingurumena babesteko inbertsioak egiteko diru-
laguntzak emateko baldintzak arautzen dituenean, aurreikusitako diru-laguntzetarako eskabideak 
aurkezteko epea hilabetekoa izango da agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 
argitaratu eta hurrengo egunean zenbatzen hasita.

2. artikulua.– Eskabideak eta aurkeztu beharreko egiaztagiriak.

Eskabideak Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saileko Ingurumen 
Sailburuordetzan (Donostia kalea 1, Vitoria-Gasteiz), sail horren lurralde-bulegoetan, Zuzenean 
hiritarren arretarako zerbitzuan edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan onartutako edozein 
tokitan aurkeztu behar dira. Eskabidearekin batera, agindu honen eranskinean jasota dagoen 
inprimakia bete beharko da, eta urriaren 19ko 260/2010 Dekretuaren 9. artikuluan zehazten diren 
agiri guztiak aurkeztu. Halaber, aukera egongo da eskaerak egoitza elektronikoan aurkezteko; 
hain zuzen ere, www.ingurumena.net helbidean.

3. artikulua.– Eskabidea zuzentzea.

Diru-laguntzaren eskabidean betetzen ez badira aurreko artikuluko baldintzak edo aplikagarri 
den berariazko legedian eskatutakoak, interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean 
akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Era berean, jakinarazi 
egingo zaio, horrela egiten ez badu, eskaeran atzera egin duela ulertuko dela, horretarako deialdia 
ebazteko organo eskumendunak ebazpena eman ondoren.

4. artikulua.– Bazterketak.

Ez dira diruz lagunduko dagokion eskaera aurkeztu aurretik hasitako inbertsioen proiektuak.

5. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen lerroak.

Jarraian datozen ataletan adierazten diren diru-laguntza lerroak sartuko dira deialdian 2012ko 
ekitaldian, eta adierazten den prozeduraren arabera emango dira diru-laguntzak:

1.– Prozedura arrunt bakar baten bidez, diruz lagundu ahal izango dira hurrengo lerroak:

a) Enpresa onuradunari aplikatzekoak diren arauak gainditzen dituen mailako ingurumen-
babesa lortzera bideratutako inbertsioak finantzatzeko laguntzak, edo, aplikatzeko araurik egon 
ezean, ingurumenaren babesa hobetzekoak diren laguntzak.
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b) Ingurumenaren arloan indarrean dauden babes-arauak gainditzera zuzendutako inbertsioekin 
lotura zuzena duten ingurumen-ikerketak egiteko laguntzak, hamabost mila (15.000) euro baino 
gehiagoko ikerketak badira.

c) Hirugarrenek sortutako hondakinak «puntako teknologia» erabiliz edo ohiko teknologiak 
modu berritzailean baliatuz kudeatzeko inbertsioak finantzatzeko laguntzak.

d) Orube kutsatuak saneatzeko laguntzak, ez dagoenean jakiterik zein den kutsaduraren 
erantzulea edo ez dagoenean horren kostua ordaintzera behartzerik.

2.– Banakako prozedura erraztuetan, honako lerro eta azpilerro hauek lagundu ahal izango 
dira diruz:

a) Laguntzak inbertsio jakin batzuk finantzatzera bideratuko dira: enpresa onuradunari 
aplikatzekoak zaizkion arauak gainditzeko aukera ematen duen ingurumenaren babes-maila 
lortzekoak edo aplikatu beharreko araurik ezean ingurumenaren babesa hobetzekoak.

Deialdi honetan, zehazki, hurrengo azpilerroa lagunduko da diruz: Berotegi-efektua eragiten 
duten gasen prozesuko isuriak murrizteko inbertsioak, baldin eta instalazioak hurrengoa betetzen 
badu: finkoa izatea, isurien merkataritzaren araudiaren pean ez egotea, eta fluor-gasen emisioak 
200.000 tona CO2 baliokidetik gorakoak izatea.

b) Ingurumenaren arloan indarrean dauden babes-arauak gainditzera zuzendutako inbertsioak 
egin aurretik teknikaren eta ingurumenaren aldetik bideragarritasun-azterketak egiteko laguntzak, 
hamabost mila (15.000) eurotik beherako ikerketak badira. Ikerketa hauek konparazioz Eskuragarri 
dauden Teknikarik Onenak aztertzeko edo/eta BEGen sorkuntza, lehengaien kontsumoa, 
hondakinen sorkuntza, isuriak eta igorpenak aztertuko dituzte.

c) Ingurumenaren alorreko kanpo aholkularitzako zerbitzuen kanpoko kostuak finantzatzeko 
ETEentzako laguntzak. Deialdi honetan, hurrengo azpilerroak soilik lagundu ahal izango dira 
diruz:

c.1.– EMAS Ingurumen Kudeaketako Europako Sistemaren Erregistroan inskribatzeko 
laguntzak, betiere enpresak, diru laguntza eskatzen duenean, ISO 14001 edota Ekoscan arauen 
arabera ziurtatutako ingurumen-kudeaketako sistema badu.

c.2.– UNE 150.301 Ekodiseinuko Arauaren, I motako edo III motako ekoetiketen, baso-
aprobetxamendu jasangarriaren edo karbono-lorratzaren ziurtagiriak ezarri eta egiaztatzeko 
laguntzak. Ez dira emango bulego jardueren karbono-lorratza kalkulatu eta egiaztatzeko 
dirulaguntzak (bankuak, aseguru-etxeak, higiezinen agentziak, aholkularitza-agentziak, eta abar).

c.3.– ERP Enpresa Baliabideak Kudeatzeko Sistemak egokitzeko laguntzak, e3l 3.0 lengoaia 
hartuz Ingurumen Informazioko Kudeaketa Integraleko Sistemarekin edo IKS eeM sistemarekin 
elkarrekintzan jarduteko edota E3S 2.3.1 edo E3S 3.0 negozio-zerbitzuak garatu eta ezartzeko. 
Lerro horretako diru laguntza lortzeko berariazko baldintzak I. eranskinean bildu dira.

6. artikulua.– Esleipen-irizpideak.

Prozedura arruntean, jarraian adierazitako esleipen-irizpideak hartuko dira kontuan:

a) Industria jarduerak ingurumenean duen eraginari dagokionez, ondorengo alorretako 
instalazioetan egiten diren inbertsioak balioetsiko dira, ingurumenean gehien eragiten duten 
alorrak direla uste delako: galdaketaren, altzairuaren, beroko ijeztearen, zementuaren, beiraren, 
zeramikaren, karearen, azaleko tratamenduaren eta paper-orearen sektoreetan eta sektore 
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kimikoan egindakoak. Halaber, indarrean dagoen Ingurumen Esparru Programaren helburuei 
egindako ekarpena ere baloratuko da.

b) Egingo den inbertsioak ingurumenari ekarriko dion hobekuntza zehatzaz bezainbatean, 
hobekuntzaren izaera hartuko da aintzat, eta, hala, argi bereiziko dira, batetik, «hodi-bukaera» 
izenarekin ezagutzen diren proiektuak, alegia, emisio kutsagarriak tratatzeko direnak, eta, bestetik, 
emisiorik ez sortzeko egiten diren proiektuak. Bestalde, hobekuntza era absolutuan eta erlatiboan 
zenbatuko da, eta arrisku gehien duten kutsagarriak gutxitzeko zer-nolako hobekuntza izan den 
aztertuko da.

c) Kontseiluaren 1979ko apirilaren 2ko 79/409/EEE Zuzentarauak, hegazti basatiak 
kontserbatzeari buruzkoak, eta Kontseiluaren 1992ko maiatzaren 21eko 92/43/EEE Zuzentarauak, 
habitat naturalak eta flora eta fauna basatiak kontserbatzeari buruzkoak, aipatutako zonei nahiz 
ekainaren 30eko 1671994 Legeak babestutako espazio naturalei eragiten dieten instalazioetako 
inbertsioei dagokienez, proiektuaren espazio horiekiko distantzia eta ingurumen-interesa 
baloratuko da.

d) Proiektuaren koherentzia eta kalitatea. Irizpide honetan, kontuan hartuko da ingurumen-
arloko arazo zehatzak adierazten dituen enpresaren barruko diagnostikorik dagoen eta proiektuan 
erabiliko den konponbidea behar bezala justifikatuta dagoen.

e) Proiektuaren izaera ekoberritzailea. Irizpide horretan kontuan izango dira proiektuaren 
berrikuntza-maila eta beste arlo batzuetan erabiltzeko aukera. Ekoberritzailea da ingurumen-
babesa nabarmen hobetzen duen jarduera berritzaile oro. Ekoberrikuntzak fabrikazio-prozesu 
berriak, produktu edo zerbitzu berriak eta enpresako edo kudeaketako metodo berriak biltzen 
ditu, ingurumenerako arriskuak, kutsadura edo baliabideak erabiltzearen bestelako eragin 
negatiboak prebenitu edo nabarmen murriztu ditzaketenak horiei lotutako jardueren bizi-zikloan 
zehar. Zehazki, berritzailetzat joko dira, bestelakorik justifikatu gabe, Teknologia Garbien Euskal 
Zerrendan aipatutako teknologia guztiak.

f) Pertsona juridiko eskatzaileek enpresa txiki edo ertaina direla egiaztatzea, mikroenpresa, 
enpresa txiki eta ertainen definizioari buruzko Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko Gomendioan 
ezarritakoaren arabera.

g) Inbertsioa egiten den kokalekuak ingurumen-kudeaketako sistemen baliozko ziurtagiriak 
badituela egiaztatzea.

h) Proiektuak Euskal Autonomia Erkidegoan lana sustatzea (zuzena nahiz zeharkakoa). Irizpide 
horretan, kontuan izango dira lanpostu berriak sortzea, zerbitzuak kontratatzea edo/eta ekipoak 
erostea; betiere proiektuarekin lotura badute. Zerbitzuak kontratatzea edo/eta ekipoak erostea 
puntuatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoan ezarrita dauden erakundeekin egin beharko da.

7. artikulua.– Prozedura arrunterako ponderazioa.
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1.– Agindu honen 6. artikuluan bildutako esleipen-irizpideak, eskatzailearen jarduerak eragindako 
kutsadura eta bestelako ondorio kaltegarriak murriztu edo desagerrarazteko inbertsioei aplika 
dakizkiekeenak, guztira 100 punturekin ponderatuko dira, eta jarraian adierazitako gehieneko 
puntuazioaren arabera banatuko dira:

a) Industria-jarduerak ingurumenean duen eragina eta industria-
jardueraren eragin-eremuan gauzatuko diren ingurumen-arloko planak 
egotea: 

– Aginduko lehentasunezko sektoreak: ............................................... 5 

– Ingurumen-hobekuntzako planari egindako ekarpena: ..................... 5 

10 puntu 

b) Aurreikusitako inbertsioak ingurumenean egingo duen hobekuntza: 

– Hobekuntzaren izaera: ..................................................................... 5 

– Kuantifikazio absolutua: ..................................................................20 

– Kuantifikazio erlatiboa: ....................................................................15 

40 puntu 

c) Inbertsioak egitea apirilaren 2ko 79/409/EEE Zuzentarauko eta 
maiatzaren 21eko 92/43/EEE Zuzentarauko zona sentikorrei eta ekainaren 
30eko 16/1994 Legean definitutako espazio natural babestuei eragiten dieten 
instalazioetan: 

– Ingurunearen izaera: ........................................................................ 5 

5 puntu 

d) Proiektuaren koherentzia eta kalitatea: 

– Proiektuaren justifikazioa: ................................................................ 5 
5 puntu 

e) Proiektuaren izaera ekoberritzailea: 

– Izaera ekoberritzailea: ...................................................................... 5 

– Beste arlo batzuetan erabiltzeko aukera: ......................................... 5 

10 puntu 

f) 2003ko maiatzaren 6ko Gomendioaren arabera ETE edo mikro ETE 
gisa sailkatzen diren enpresak: 

– ETE edo mikro ETE: .......................................................................10 

10 puntu 

g) Ingurumen-kudeaketako sistemak (gehienez, 10 puntu): 

– EMAS: ............................................................................................10

– Ekoscan Plus, ISO 14001 edo UNE 150.301: .................................. 5 

10 puntu 

h) Proiektuak Euskal Autonomia Erkidegoan lana sustatzea (zuzena 
nahiz zeharkakoa): lanpostu berriak sortzea, zerbitzuak kontratatzea edo/eta 
ekipoak erostea: .......................................................................................10 

10 puntu 

Guztira 100 puntu 
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2.– Ez dira diruz lagunduko gutxienez 55 puntura iristen ez diren eskabideak.

8. artikulua.– Diru-laguntzaren zenbatekoa.

1.– Inola ere ez dira gaindituko urriaren 19ko 260/2010 Dekretuan ezarritako gehieneko 
portzentajeak.

2.– Prozedura arruntean, honako hauen arabera zehaztuko da zenbatekoa:

a) Proiektuaren puntuazioa, aurreko artikuluan adierazitako irizpide teknikoen ponderazioa 
aplikatuta.

b) Proiektuen inbertsioen zenbateko garbiak.

c) Eskabide guztietarako egindako banaketa proportzionala.

Diru-laguntzek inola ere ezingo dute berrehun mila (200.000) euro baino gehiagokoak izan 
proiektu eta produkzio-zentro bakoitzeko.

Era berean, ez dira diruz lagunduko aurreko artikuluan esandako puntuazio minimoa gainditu 
bai baina hiru mila (3.000) euro baino gutxiagoko diru laguntza lortu duten proiektuak.

3.– Prozedura erraztuetan, honako hauen arabera zehaztuko da zenbatekoa:

a) Proiektuen inbertsioen zenbateko garbiak.

b) Lerro bakoitzean erabilgarri dagoen aurrekontuaren esleipenaren eta diruz lagundu 
beharreko proiektuen kopuruaren arteko zatiketa.

Arauak gainditzeko edo ingurumena gehiago babesteko inbertsioen kasuan, diru-laguntzek 
ez dute gaindituko proiektuko eta ekoizpen-zentroko hirurehun mila (300.000) euroko gehieneko 
zenbatekoa.

Ingurumen-azterketa eta kanpoko aholkularitza-zerbitzuetarako laguntzen kasuan, diru-
laguntzak ezingo dira izan sei mila (6.000) euro baino gehiagokoak proiektu edo/eta produkzio-
zentro bakoitzeko, E3L lengoaia hartuz ERPa egokitzeko edo/eta E3S 3.0 web zerbitzuak 
berritzeko laguntzetarako izan ezik; kasu horretan, proiektu eta produkzio-zentro bakoitzeko 
gehieneko zenbatekoa zazpi mila eta bostehun (7.500) eurokoa izango da.

4.– Balorazio Epaimahaiak eskatzaileak adierazitako inbertsio garbia egokitu ahal izango du, 
erakunde eskatzaileak aurkeztutako dokumentazioa eta datuak nahiz merkatuko batez besteko 
balio/prezioaz eta erabilgarri duen gainerako informazioaz baliatuta. Erakunde eskatzaileak 
aurkeztutako inbertsio garbiaren eta Balorazio Epaimahaiak egindako inbertsio garbiaren 
kalkuluaren arteko diferentzia % 50 baino handiagoa izango balitz, Balorazio Epaimahaiak 
erakunde eskatzaileari jakinaraziko dio inbertsio garbiaren inguruan egindako kalkulua, bai eta 
hori zehazteko kontuan izandako datuak ere, eta 10 eguneko epea emango dio, hala badagokio, 
egoki deritzen alegazioak aurkezteko.

9. artikulua.– Aurrekontu-zuzkidura.

1.– Ingurumena babesteko inbertsioak egiteko enpresei zuzendutako diru-laguntzen deialdi 
honetarako aurrekontuko diru-dotazioa, guztira, milioi bat berrehun eta hirurogeita bederatzi mila 
zortziehun eta hirurogeita hamabi euro eta hirurogeita hamar zentimokoa (1.269.872,70) izango 
da.
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– Zazpiehun eta bederatzi mila zortziehun eta hirurogeita hamabi euro eta hirurogeita hamar 
zentimo (709.872,70) prozedura arruntaren bidez esleitutako proiektuetarako.

– Bostehun eta hirurogei mila (560.000) euro prozedura erraztuaren bidez esleitutako 
proiektuetarako.

2.– Prozedura erraztuan, lerro eta azpilerroetarako dotazioa honela banatuko da:

a) Ingurumena babesteko aplikatzekoak diren arauak gainditzeko edo aplikatzeko araurik egon 
ezean ingurumenaren babes-maila handitzeko inbertsioetarako laguntzen kasuan: hirurehun mila 
(300.000) euro.

b) Arauak gainditzera zuzendutako inbertsioekin lotura zuzena duten ingurumen-azterlanetarako 
laguntzak: hogeita hamar mila 30.000 (euro).

c) ETEen ingurumen alorreko kanpo-aholkularitzako zerbitzuetarako laguntzen esparruan:

– EMAS: hogeita hamar mila (30.000) euro.

– Ekodiseinua, ekoetiketak, karbono-lorratza eta basogintzako ziurtagiriak: ehun eta hirurogeita 
hamar mila (170.000) euro.

– ERPa egokitzea E3L lengoaia hartuta edota E3S 3.0 web-zerbitzuak baliatuta: hogeita hamar 
mila (30.000) euro.

3.– Eskabiderik ez dagoelako edo daudenek baldintzak betetzen ez dituztelako adierazitako 
prozedura edo lerroren baterako esleitutako zenbatekoa agortuko ez balitz, soberakina beste 
esleipen-prozedura edo lerro bati esleitutako zenbatekoari gehitu ahal izango zaio.

10. Artikulua.– Erakunde laguntzailea.

1.– Agindu honetan arautzen diren diru-laguntzak kudeatzeko, Ihobe, S.A. sozietate publikoa 
erakunde laguntzaile izendatzen da, xedapen hauetan ezarri bezala: Euskal Autonomia Erkidegoko 
Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onetsi zuen azaroaren 11ko 
1/1997 Legegintzako Dekretua eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua.

2.– Ihobe, S.A.k, erakunde laguntzailea den aldetik, funtzio hauek beteko ditu:

a) Aurkeztutako dokumentazioa gainbegiratzea eta, hala badagokio, hutsegiteak zuzentzea 
proposatzea.

b) Eskabidea egiten duten pertsonek laguntzak eskuratu ahal izateko ezarritako baldintzak eta 
betekizunak betetzen dituzten egiaztatzea.

c) Balorazio Epaimahaiarekin lankidetzan aritzea, eskabideak aztertzeko eta ebaluatzeko lan 
materialetan.

d) Jarduera burutzen den egiaztatzea, eta diru-laguntzaren emakidan azaltzen den helburua 
betetzen den egiaztatzea.

e) Diru-laguntza jasotzen duten pertsonek eskatutako luzapenak bidezkoak diren ala ez 
baloratzea.

f) Erakunde onuradunei laguntzak ordaindu aurretik, diruz lagundutako ekintzak egin izana eta 
ekintzen kostua ziurtatzen duen agiriak egiaztatzea.
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g) Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailari proposatzea diru-laguntzak 
behar bezala kudeatzeko administrazio-neurriak edo bestelako neurriak har ditzala, pertsona 
onuradunak agindu honetan ezarritako baldintza eta betekizunak ez betetzeagatik hartu behar 
direnak barne.

11. artikulua.– Errekurtsoak.

Agindu honen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Ingurumen, 
Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuari, hilabeteko epean, Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 
116. artikuluan eta ondorengoetan xedatutakoaren arabera; bestela ere, administrazioarekiko 
auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi 
hilabeteko epean, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik 
hasita, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean 
xedatutakoarekin bat.

XEDAPEN GEHIGARRIA

Agindu honen 9. artikuluan jasotako zenbateko osoa nahiz bertan adierazitako esleipen-
prozedura bakoitzaren esleipena gehitu ahal izango dira, eskatutako laguntza guztien zenbateko 
osoa kontutan izanik, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren beste 
programa batzuk gauzatu ondoren agortu gabe geratu diren aurrekontu-baliabideen arabera. 
Zenbatekoa aldatzen bada, Ingurumen sailburuordearen ebazpenaren bidez emango da argitara.

AZKEN XEDAPENA

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko 
da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2012ko maiatzaren 16a.

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburua,
MARÍA DEL PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE.



ESKABIDEA 

1.– Enpresa eskatzaileari buruzko informazioa. 

1.1.– Izena/sozietatearen izena. 

Izena/sozietatearen izena: 

NANa/IFK: 

1.2.– Sozietatearen egoitza. 

Helbidea: Posta kodea: 

Udalerria: Lurraldea: 

Telefonoa: Faxa: 

Langileen batez besteko kop., 2011n: http:// 

Enpresa-talde bateko kide izanez gero, taldearen izena: 

1.3.– Legezko ordezkaria. 

Izena: NANa: 

1. abizena: 2. abizena: 

Kargua: Helbide elektronikoa: 

Telefonoa: 

1.4.– Instalazioaren datuak. 

Helbidea: Posta kodea: 

Udalerria: Lurraldea: 

Telefonoa: Faxa: 

Helbide elektronikoa: Webgunea: 

Jarduera ekonomikoen sailkapen nazionaleko 
jarduera nagusia: 

Jarduera ekonomikoen sailkapen nazionaleko 
bigarren mailako jarduera: 

Industria-erregistroko zk.: Jarduera hori diru laguntza eskatzeko baliatu den 
kokalekuan abian jarri den gutxi gorabeherako data:

Jarduera nagusiaren deskribapen laburra: 

Apirilaren 2ko 79/409/EEE Zuzentarauak edo maiatzaren 21eko 92/43/EEE Zuzentarauak 
aipatutako zona sentikorrei edo ekainaren 30eko 16/1994 Legearen arabera babestutako espazio 
naturalei eragiten dieten instalazioetan egiten badira inbertsioak, eraginaren justifikazioa. 
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1.5.– Harremanetarako pertsona. 

Izena: Abizenak: 

NANa: Kargua: 

Telefonoa: Faxa: Helbide elektronikoa: 

1.6.– Jakinarazpenak. 

Adierazi jakinarazpenetarako helbidea (*): 

□ Sozietatearen egoitza  □ Instalazioa 

(*) Ez bada bakar bat markatzen, edo bi aukerak markatzen badira, ulertuko da jakinarazpenak 
sozietatearen egoitzan egin behar direla. 

1.7.– Baimenak. 

Enpresa: 

□ Badu jarduera-lizentzia; data ____-____-____. 

□ Jarduera-lizentzia eskatu du; data ____-____-____.

□ Enpresa horrentzat ez da nahitaezkoa jarduera-lizentzia izatea. 

□ Nahitaezkoa izan arren, enpresak ez du jarduera-lizentziarik. 

1.8.– IPPC enpresa. 

Bai Ez 

Enpresak, zentro honi dagokionez, kutsaduraren prebentzio eta kontrol 
integratuari buruzko araudia (IPPC) bete behar du: 2008/1/EE 
Zuzentaraua, 16/2002 Legea, 509/2007 EDa, etab.: 

  

Ingurumen-baimen integratua (adierazi data):   

1.9.– Enpresaren/elkartearen tamaina. 

Gizonezkoak:  
Plantillako langile kopurua, 2011ko abenduaren 31n.

Emakumezkoak:  

Fakturazio-zifra, 2011ko abenduaren 31n.  

Urteko balantze orokorraren zifra, 2011ko abenduaren 31n.  

Txikia: 

Ertaina: Elkarteen kasuan, kide diren enpresen kopurua, enpresa 
motaren arabera 

Handia: 
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1.10.– Ingurumen-kudeaketako sistema baten ziurtagiria duen enpresa. 

Enpresak, lantoki horretarako, indarrean dagoen ingurumen-kudeaketako sistema baten 
ziurtagiria badu, adierazi zein arauren arabera egin zen ziurtagiria eta noiz eguneratu zen 
azkenekoz. 

Araua Ziurtagiriaren azken egunerapenaren data 

□ ISO 14.001 

□ EMAS 

□ Ekoscan 

1.11.– Deialdi honetan aurkeztutako proiektu kopurua. 

Prozedura arruntean aurkeztutako proiektu-kopurua: 

Prozedura erraztuan aurkeztutako proiektu-kopurua: 

1.12.– Aurkeztutako dokumentazio orokorra. 

Idatzi hau sinatzen duen legezko ordezkariak eskatzen dio Eusko Jaurlaritzari aurkeztu dituen 
inbertsio-proiektuei dagozkien ingurumen-alorreko diru-laguntzak emateko. Horretarako, honako 
dokumentazio hau erantsi du: 

□ a) Identifikazio Fiskaleko Kodearen edo NANaren fotokopia. 

□ b) Enpresa eratzeko eskrituren fotokopia. Enpresa eskatzaile bakoitzak kopia bakarra aurkeztuko 
du. Aurreko bost urteetan enpresak ingurumen organoari diru-laguntza eskatu badio eta ez 
bada aldaketarik egin orduan aurkeztutako eskrituran, dokumentazioa noiz eta zein deialditan 
aurkeztu zen adierazi ahal izango du. 

□ c) Eskatzaileari emandako ordezkaritza-ahalaren fotokopia (eratze-eskrituretan ageri bada, 
horien separata). Enpresa eskatzaile bakoitzak kopia bakarra aurkeztuko du. Aurreko bost 
urteetan enpresak ingurumen organoari diru-laguntza eskatu badio eta ez bada aldaketarik 
egin orduan aurkeztutako eskrituran, dokumentazioa noiz eta zein deialditan aurkeztu zen 
adierazi ahal izango du. 

□ d) Zerga betebeharrak betetzen dituela egiaztatzen duen Ogasunaren ziurtagiria. 

□ e) Gizarte Segurantzaren kuotak ordaintzen dituenaren egiaztagiria, zigilatua eta baimenaren 
titularrak sinatua. 

□ f) Erantzukizunpeko adierazpena, I. eranskineko ereduaren araberakoa. 

□ g) Udalaren jarduera-baimenaren fotokopia. 

□ h) Enpresak Eusko Jaurlaritzarekin kontratatzeko hirugarrenen alta (Eredua hurrengo web 
orrialdean eskuragarri dago: http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-
341/es/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/adjuntos/alta%20de%20TERCERO.pdf) 

□ i) Bestelako dokumentazioa (zehaztu): ......................................................................................  
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Eskatzaileak, indarrean dauden xedapenen babesean, honako hau adierazten du: 

Aitortzen duela eskabide honetako eta honekin batera doazen dokumentuetako datu guztiak 
benetakoak direla. 

Baimena ematen duela hori egiaztatzeko eta espedientea egoki ebazteko beharrezkoak diren 
fitxategi publikoak kontsultatzeko. 

.....................................................................(e)n, 2012ko ..................................aren .............(e)(a)n 

(Legezko ordezkariaren sinadura) 
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2.– Prozedura arrunterako inbertsio-proiektua (proiektu bakoitzerako bete). 

2.1.– Proiektuaren izena. 

...........................................................................................................................................................  

2.2.– Zein prozedurara aurkezten den proiektua. 

□ Prozedura arrunta. 

Oharra: inprimaki hau prozedura arrunterako soilik da. Prozedura errazturako 3. inprimakia erabili 
behar da. Proiektu bakoitza prozedura bakarrera aurkeztu ahal izango da. 

2.3.– Proiektuaren deskripzio laburra. 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

2.4.– Proiektuko gertaera garrantzitsuen xehetasuna. 

Aldia/Gertaera Azalpena Hasiera (*) 
(urtea/hilabetea) 

Amaiera 
(urtea/hilabetea) 

Aurrekontua 
(euro) 

1     

2     

3     

4     

(*) Ez dira diruz lagunduko eskaera egiten denean hasita dauden inbertsioak (urriaren 19ko 
260/2010 Dekretuaren 4. artikulua). 

Proiektuko gertaera garrantzitsu gisa hartzen dira kontzeptuen eta proiektuaren diseinua nahiz 
proiektua burutzea bera, tarteko alde guztiekin batera. 
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2.5.– Inbertsioaren xehetasuna. 

Aurrekontua (euro) 

1.– Lur-sailak. 

2.– Eraikinak. 

3.– Ingurumen-eragina neurtu eta kontrolatzeko instalazio eta ekipoak.  

4.– Ingurumen-eragina zuzentzeko instalazioak eta taldeak.  

5.– Kanpo-laguntzak (aholkularitza-zerbitzuak, etab.).  

6.– Beste gastu batzuk. 

Inbertsioa, guztira. 

Ingurumena babestearen inguruko helburuak lortzeko beharrezko inbertsioak soilik hartuko dira 
kontuan (urriaren 19ko 260/2010 Dekretuaren 6.1 artikulua). 

2.6.– Inbertsioa abian jarri ondorengo 5 urteetako aurrezki garbia (ustiapen-gastuak kenduta). 

Aurrezkiak eta gastuak (5 urte) 1 2 3 4 5 Guztira 
(euro) 

1.– Produkzio-gaitasuna 
handitzeagatiko aurrezkia       

2.– Inbertsioak eragindako kostu-
aurrezkia       

3.– Bestelako aurrezki gehigarriak      

4.– Ustiapen-gastuak      

Aurrezki garbia (1+2+3-4):      

Egindako kalkuluak egiaztatzeko aukera ematen duten datuak erantsi beharko dira, hala nola 
isurketa-kanonaren formula, isurtzeko baimenaren fotokopia, fakturak, etab. 

2.7.– Finantziazioaren xehetasuna. 

Finantziazio-iturria 

1.– Funts propioak 

2.– Mailegu pribatuak 

3.– Diru-laguntzak 

4.– Beste finantziazio-iturri batzuk 

Guztira (eurotan) 
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2.8.– Hedapena. 

Enpresa proiektu honetan erabilitako praktika edo teknologiak hedatu eta ezagutarazteko prest 
dago 

□ Bai □ Ez 

Baiezkoa bada, inbertsioa egin ondoren, Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Plangintzako 
Zuzendaritzak hala erabakitzen badu interes orokorraren mesedetan, enpresaren baimena izango 
du inbertsio horren inguruko hobekuntza ekonomikoen eta ingurumen-hobekuntzen emaitzak 
argitaratzeko. 

2.9.– Proiektu bakoitzerako aurkeztu beharreko dokumentazioa. 

Legezko ordezkariak inbertsio-proiektuari buruzko honako berariazko dokumentazio hau erantsi 
du: 

□ a) Dokumentu honen xede diren inbertsio-datuak. 

□ b) II. eranskinaren ereduaren araberako memoria teknikoa. 

□ c) Beste erakunde batzuei eskatu zaizkien edo haiek eman dizkieten diru-laguntzen berariazko 
aitorpena. Inprimakiaren I. eranskineko erantzukizunpeko aitorpenean bildutakoak. 

□ d) Hobekuntzaren kuantifikazioa. Ura. III. eranskinaren ereduaren arabera. 

□ e) Hobekuntzaren kuantifikazioa. Airea. IV. eranskinaren ereduaren arabera. 

□ f) Hobekuntzaren kuantifikazioa. Hondakinak. V. eranskinaren ereduaren arabera. 

□ g) Hobekuntzaren kuantifikazioa. Zarata. VI. eranskinaren ereduaren arabera. 

□ h) Hobekuntzaren kuantifikazioa. Zoruak. VII. eranskinaren ereduaren arabera. 

□ i) Proiektuak EAEko ingurumen arloko helburu estrategikoei egiten dien ekarpena. VIII. 
eranskina. 

□ j) Proiektua ekoberritzailea dela eta beste arlo batzuetan erabil daitekeela justifikatzea. IX. 
eranskinaren ereduaren arabera. 

□ k) Bestelakoak (zehaztu) ............................................................................................................  
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3.– Prozedura errazturako inbertsio proiektua (proiektu bakoitzerako bete). 

3.1.– Proiektuaren izena. 

...........................................................................................................................................................  

3.2.– Zein prozeduratara aurkezten den proiektua. 

□ Prozedura erraztua. 

Oharra: inprimaki hau prozedura errazturako soilik da. Prozedura arrunterako 2. atala erabili. 
Proiektu bakoitza prozedura bakarrera aurkeztu ahal izango da. 

3.3.– Proiektua zein lerro eta azpilerrotara aurkezten den. 

□ Laguntzak inbertsio jakin batzuk finantzatzera bideratuko dira: enpresa onuradunari 
aplikatzekoak zaizkion arauak gainditzeko aukera ematen duen ingurumenaren babes-maila 
lortzekoak edo aplikatu beharreko araurik ezean ingurumenaren babesa hobetzekoa. Zehazki, 
azpilerro honetan: 

□ Berotegi-efektua eragiten duten gasen prozesuko isuriak murrizteko inbertsioak, baldin 
eta instalazioak hurrengoa betetzen badu: finkoa izatea, isurien merkataritzaren araudiaren 
pean ez egotea, eta fluor-gasen emisioak 200.000 tona CO2 baliokidetik gorakoak izatea. 

□ Ingurumenaren arloan indarrean dauden babes-arauak gainditzera zuzendutako inbertsioak 
egin aurretik teknikaren eta ingurumenaren aldetik bideragarritasun-azterketak egiteko laguntzak, 
hamabost mila (15.000) eurotik beherako ikerketak badira. Ikerketa hauek konparazioz Eskuragarri 
dauden Teknikarik Onenak aztertzeko edo/eta BEGen sorkuntza, lehengaien kontsumoa, hondakinen 
sorkuntza, isuriak eta igorpenak aztertuko dituzte 

ETEentzako laguntzak, ingurumen alorreko kanpo-aholkularitzako zerbitzuetarako: 

□ EMAS (enpresak aurretik ziurtatuta izan behar du ISO 14001 edota Ekoscan ingurumen-
kudeaketako sistema) 

□ Karbono-lorratza (ez dira emango bulego jardueren karbono-lorratza kalkulatu eta egiaztatzeko 
diru-laguntzak (bankuak, aseguru-etxeak, higiezinen agentziak, aholkularitza-agentziak, eta abar). 

□ Ekodiseinua eta ekoetiketa eta basogintzako aprobetxamendu jasangarriaren ziurtagiriak. 

□ ERP egokitzea, E3L 3.0 lengoaia hartuz IKS eeM sistemarekin elkarrekintzan jardun edota E3S 
2.3.1 edo E3S 3.0 negozio-zerbitzuak garatu edo ezartzeko. 
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3.4.– Proiektuaren deskripzio laburra. 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

3.5.– Proiektuaren memoria teknikoa (Gehieneko luzera 5 orrialde). 

Aholkulariaren eskaintza edo, horrelakorik ezean, honako hauen deskripzioa: 

 Helburu nagusia. 
 Aholkularitzako zerbitzuen norainokoa. 
 Zereginak. 

3.6.– Proiektuaren gertaera garrantzitsuak eta aurrekontua. 

Aldia/Gertaera Azalpena Hasiera (*) 
(urtea/hilabetea) 

Amaiera 
(urtea/hilabetea) 

Aurrekontua 
(euro) 

1     

2     

3     

4     

(*) Ez dira diruz lagunduko eskaera egiten denean hasita dauden inbertsioak (2010eko urriaren 
19ko 260/2010 Dekretuaren 4. artikulua). 

Proiektuko gertaera garrantzitsu gisa hartzen dira kontzeptuen eta proiektuaren diseinua nahiz 
proiektua burutzea bera, tarteko alde guztiekin batera. 

3.7.– Ingurumenaren arloan enpresa onuradunari ezartzekoak zaizkion arauak gainditzea 
ahalbidetzeko babes-maila bat lortzera edo ezartzeko araurik ezean ingurumenaren babesa 
handitzera bideratutako inbertsioak finantzatzeko laguntzen lerroko proiektuen kasuan, inbertsioa 
abian jarri ondorengo 5 urteetako aurrezki garbia (ustiapen-gastuak kenduta). 

Aurrezkiak eta gastuak (5 urte) 1 2 3 4 5 Guztira 
(euro) 

1.– Produkzio-gaitasuna 
handitzeagatiko aurrezkia       

2.– Inbertsioak eragindako kostu-
aurrezkia       

3.– Bestelako aurrezki gehigarriak      

4.– Ustiapen-gastuak      

Aurrezki garbia (1+2+3-4):      

Egindako kalkuluak egiaztatzeko aukera ematen duten datuak erantsi beharko dira, hala nola 
isurketa-kanonaren formula, isurtzeko baimenaren fotokopia, fakturak, etab. 
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I. eranskina 
Erantzukizunpeko adierazpena 

..............................................................................................................  erakundeak (sozietate-izena), 

.....................IFK duenak eta, horren izenean, ..................................................................................... 

......................................................... jaunak/andreak, ............... IFK duenak, ordezkari naizen aldetik 

Nire erantzukizunpean aitortzen dut: 

Lehenengoa.– (bateraezintasunei buruzkoa) (*) 

(*) Eskatzailearen betebeharra da Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza, 
Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Ingurumen Plangintzaren Zuzendaritzari hamar egun 
balioduneko epean jakinaraztea beste edozein administraziok emandako diru-laguntza, hori eman 
duen organoa eta zenbatekoa. 

Erakunde honek proiektu honetarako laguntza-eskaeraren bat aurkeztu edo beste laguntzaren bat 

Jaso Duela □/ Ez Duela jaso □ (markatu beharrekoa markatu), eskaera egin den egunera arte, 
jarraian zehazten diren erakunde publiko nahiz pribatuetan, eta konpromisoa hartzen duela 
proiektu honetarako aurkezten dituen laguntza-eskaera guztien berri emateko: 

Proiektua Erakunde Egoera Eskatutakoa 
(euro) Emandakoa (euro) 

  

□ Ukatua 

□ Bideratzen 

□ Emana 

  

  

□ Ukatua 

□ Bideratzen 

□ Emana 

  

  

□ Ukatua 

□ Bideratzen 

□ Emana 

  

Bigarrena.– (zigorrei buruzkoa) (*) 

(*) Puntu bakoitzean lauki bat markatu behar da nahitaez. 

1.– □ Erakundeak ez duela diru-laguntzak edo laguntza publikoak jasotzea eragozten duen 
zehazpen penal edo administratiborik eta horretarako gaitasuna kentzen dion legezko 
debekurik ere ez duela. 
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2.– □ Erakundeak ez duela zehapen-espedienterik izan ingurumen-legeria ez betetzearen 
ondoriozko falta astun edo oso astunagatik. 

□ Erakundeak ingurumen-legeria ez betetzearen ondoriozko falta astun edo oso astunagatik 
zigorra jaso duela eta egoki diren neurri zuzentzaileak hartu eta zigorra bete duela. 

3.– □ Erakundea ez dagoela izaera bereko diru-laguntzen edo laguntzen esparruan hasitako 
itzulketa- edo zehapen-prozeduraren batean sartuta.

4.– □ Enpresak ez duela zehapen-espedienterik izan otsailaren 18ko 4/2005 Legearen, Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerakoaren, arabera. 

□ Erakundea otsailaren 18ko 4/2005 Legea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa, ez 
betetzeagatik zigortua izan dela eta dagokion zigorra ordaindu duela eta ez dagoela diru-
laguntzen eta laguntzen deialdietan parte hartzeko aukera ukatzen duen egoeraren batean. 

Hirugarrena.– (estatuaren laguntzei buruzkoa). 

1.– □ Erakundeak ez dituela aurretik jaso legez kontrakoak eta bateraezinak diren laguntzak, 
bereziki hurrengo estatuaren laguntzak: CR 48/99, CR 49/99 eta CR 58/00 Araban, CR 50/99, 
CR 53/99 eta CR 59/00 Gipuzkoan eta CR 52/99, CR 54/99 eta CR 60/00 Bizkaian. 

2.– □ Erakundeak lehen aipatutako laguntza bat edo gehiago jaso duela eta dirua itzuli duela, 
korrituak barne. 

3.– □ Erakundeak lehen aipatutako laguntza bat edo gehiago jaso duela eta dirua ez duela itzuli. 

Laugarrena.– (enpresaren tamainari buruzkoa) (*). 

(*) Ondorio horietarako, Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko gomendioa hartuko da kontuan, 
mikroenpresa eta enpresa txiki eta ertainen definizioari buruzkoa C(2003) 1422 zenbakiarekin 
jakinarazia) -Europar Batasunaren Aldizkari Ofiziala, 2003ko maiatzaren 20koa-. 
http://www.mityc.es/NR/rdonlyres/850DBB91-50A8-4906-830F-64B7D0088F65/0/PYME.pdf. 

(*) Era berean, 2008ko abuztuaren 6ko Batzordearen (EE) No 800/2008 Erregelamendua hartuko 
da kontuan; horren bidez, laguntza-kategoria jakin batzuk merkatu erkidearekin bateragarri 
deklaratzen dira, Itunaren 87. eta 88. artikuluak aplikatzearen ondorioz (kategorien araberako 
salbuespenen erregelamendu orokorra). Europar Batasuneko Aldizkari Ofiziala, 2008/08/09. 
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:214:SOM:ES:HTML. 

Enpresa tamaina: 

□ Enpresa handia. 

□ Enpresa ertaina. 

□ Enpresa txikia. 
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Bosgarrena.– (Hirugarrenen altari buruzkoa). 

□ Enpresak Eusko Jaurlaritzarekin kontratatzeko hirugarrenen alta baduela eta ez dituela banku-
datuak aldatu, eskabidea egin den arte. 

□ Enpresak Eusko Jaurlaritzarekin kontratatzeko hirugarrenen altarik ez duela eta eskabidea (*) 
beteta aurkezten duela, bankuaren eta enpresaren zigilu eta adostasunarekin. 

(*) Aipatutako eredua hurrengo web orrialdean eskuragarri dago: 
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-341/es/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_ 
7999/adjuntos/alta%20de%20TERCERO.pdf. 

Seigarrena.– (erantzukizunpeko adierazpenei buruzkoa). 

□ Laguntza-eskabidean adierazi duena egia dela eta eskabidearekin batera aurkeztutako agiriak 
benetakoak direla, gezurrik edo datu okerrik azalduz gero erantzukizun osoa bere gain hartuko 
duela eta, ez duela adieraziko ez zituela ezagutzen gezur edo datu oker horiek eragin dituzten 
gertaerak. Halaber, bere erantzukizunpean adierazten du indarrean dagoen araudian diru-
laguntza jasotzeko ezarritako baldintzak betetzen dituela eta hori egiaztatzeko dokumentazioa 
baduela. 

Horrela jaso dadin eta bidezko ondorioak izan ditzan, hau sinatu dut: 

...................................................................(e)n, 2012ko .........................aren ......(e)(a)n. 

Ordezkariaren sinadura eta enpresaren zigilua: 
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II. eranskina 
Proiektuaren memoria teknikoa, prozedura arrunterako 

a) Gauzatuko den proiektuaren eta lortu nahi den ingurumen-hobekuntzaren deskribapena. 

1) Enpresaren ingurumen-egoerari buruzko hasierako azterlana/diagnostikoa, bai eta proiektuaren 
justifikazioa ere. 

2) Proiektuaren definizioa: 

– Helburua. 

– Proposatutako inbertsioa EAEko ingurumen-helburu estrategikoetara bideratuko denaren 
justifikazioa. VIII. eranskinaren arabera. 

– Proiektuaren izaera ekoberritzailearen eta beste arlo batzuetan erabiltzeko aukeraren 
deskribapena eta justifikazioa. IX. eranskinaren arabera. 

– Inbertsioaren aurreko egoeraren eta inbertsioa egin ondorenerako aurreikusitako egoeraren 
deskribapena (instalazioetako aldaketak, makinak, etab.). Inbertsioak egun badagoen 
instalazioren bat ordezkatuko duen edo zabaltzea edo instalazio berria den adieraztea. 

– Ingurumen-hobekuntza kuantitatibo eta kualitatiboa, hasierako egoera eta amaierarako 
aurreikusitakoa argi zehaztuta. Hobekuntza zein areatan ezarriko denaren arabera, bete egoki 
diren eranskinak. 

□ Ura, III. eranskinaren ereduaren arabera. 

□ Airea, IV. eranskinaren ereduaren arabera. 

□ Hondakinak, V. eranskinaren ereduaren arabera. 

□ Zarata, VI. eranskinaren ereduaren arabera. 

□ Zoruak, VII. eranskinaren ereduaren arabera. 

3) Aparailu eta ekipoen deskribapen teknikoa eta ezaugarri funtzionalak: funtzioen deskribapena, 
aplikazio zehatzak eta justifikazioa, fluxu-diagrama. 

4) Laneko plana, gertaera garrantzitsuak edo aldiak, burutze-datak, etab. 

b) Inbertsioaren azterlan ekonomiko eta finantzarioa. 

1) Proiektuaren kostuen aurrekontua, kontzeptu guztiak nahiz erabilitako kalkulu-suposamenduak 
zehaztu eta azalduta. 

2) Kontuan hartutako kontzeptu bakoitzaren aurrezki gordinen xehatzea eta kalkulua, bai eta 
kalkuluaren justifikazioa ere. 

3) Diruz lagunduko den proiektuaren instalazio eta ekipoen ustiapen-gastuen xehatzea eta 
kalkulua. 
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4) Hala bada, justifikatu proiektuak Euskal Autonomia Erkidegoan lana (zuzena nahiz zeharkakoa) 
sustatzen duela (lanpostu berriak sortzea, zerbitzuak kontratatzea edota ekipoak erostea). 
Justifikaziorako kalkulu objektiboak aurkeztu beharko dira (zenbat lanpostu sortu diren, zenbateko 
dirua inbertituko den Euskal Autonomia Erkidegoan, zerbitzuak kontratatzen zein ekipoak erosten, 
eta abar). 

(*) Ahal denean, inbertsioaren azterlan ekonomiko eta finantzariorako aurkeztutako zenbateko 
guztiak justifikatu eta definitzeko aurrekontuak erantsiko dira. 

Oharra: eskabidearekin batera aurkeztutako dokumentazio teknikoa erabakigarria izango da 
proiektua baloratzeko. 
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III. eranskina 
Aurkeztutako proiektua bete beharreko helburuen zerrenda 

Eranskin honetan Uretan aplikatzea aurreikusten den inbertsioa ebaluatzeko kutsatzaileen 
zerrenda zehaztu beharko da.

 1 2 3 4 5 6 7 

Kutsatzailea
Hasierako
emaria 

(m3/urte)

Amaierako 
emaria 

(m3/urte) 

Hasierako 
kontzentrazioa

Amaierako 
kontzentrazioa

Isurketa- 
muga (*) Unitatea Organoa 

(**) 

     
   

     
   

     
   

     
   

     
   

(*) Adierazi ibilgura, kolektorera edo itsasorako isurketetarako legean edo jarduerarako baimenean 
edo antzeko dokumentuetan ezarritako mugak. 

(**) Adierazi zein organok ezartzen duen isurketa-muga. 

Bete beharreko helburuak ur-kontsumoa edo esekidurako solidoen igorpenak murriztearen ingurukoak 
badira, proiektuak EAEko ingurumen-helburu estrategikoei egiten dien ekarpena kontuan hartu 
beharko da, VIII. eranskineko ereduaren arabera. VIII. eranskinean bildu beharreko neurketak aurreko 
taulako datuekin koherentea izan behar du, beraz: 

– Ur-kontsumoaren murrizketa (m3/urte) = hasierako emaria - amaierako emaria, m3/urte-tan. 

– Esekidurako solidoen igorpenaren guztizko murrizketa (kg/urte) = (hasierako emaria m3/urte-tan x 
hasierako kontzentrazioa mg/l-tan - amaierako emaria m3/urte-tan x amaierako kontzentrazioa mg/l-
tan) x 10-3. 
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IV. eranskina 
Aurkeztutako proiektuak bete beharreko helburuen zerrenda 

Eranskin honetan Airean aplikatzea aurreikusten den inbertsioa ebaluatzeko kutsatzaileen 
zerrenda zehaztu beharko da.

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kutsatzailea
Hasierako 

emaria 
(Nm3/h) 

Amaierako 
emaria 
(Nm3/h) 

Hasierako 
kontzentra-

zioa 

Amaierako 
kontzentra-

zioa 
Isurketa-
mugak (*) Unitateak

Funtziona-
mendu 

denbora/urtea
Organoa

(**) 

     
  

     
  

     
  

     
  

(*) Adierazi legean edo jarduera lizentzian eta antzeko dokumentuetan ezarritako neurri 
zuzentzaileetan ezarritako igorpen-mugak. 

(**) Adierazi igorpen-muga ezartzen duen organoa. 

Igorpen lausoen kasuan, murrizketa lehengaien kontsumoarekiko edo azken produktuaren 
kopuruarekiko kalkulatuko da. 

Bete beharreko helburuek berotegi-efektuko gasen (CO2 edo beste batzuk), partikulen, eta NOx, 
SO2 edo COV igorpenen murrizketari egiten badiote erreferentzia, proiektuak EAEko ingurumen-
helburu estrategikoei egiten dien ekarpena kontuan hartu beharko da VIII. eranskineko ereduaren 
arabera. VIII. eranskinean bildu beharreko neurketak aurreko taulako datuekiko koherentea izan 
beharko du, beraz: 

Kutsatzailea guztiz murriztea (tona kutsatzale/urte) = hasierako emaria m3/h-tan x hasierako 
kontzentrazioa mg/m3-tan - amaierako emaria m3/h-tan x amaierako kontzentrazioa mg/m3-tan) x 
urteko funtzionamendu-denbora h/urte-tan x 10-9. Edo ahal badagokio, unitateen arabera egokitu 
(hasierako emaria x hasierako kontzentrazioa x hasierako denbora - amaierako emaria - 
amaierako kontzentrazioa x azken denbora), murrizketa t/urte-tan lortzeko. Kontzentrazio-
unitateen ohiko pase-erlazioak, baldintza normaletan: 

– NOx: ppm-tik mg/m3-ra pasatzeko, 2,054rekin bidertu. 

– SOx: ppm-tik mg/m3-ra pasatzeko, 2,858rekin bidertu. 

Bete beharreko helburua CO2 igorpenen ingurukoa bada, proiektuak energia-kontsumoa 
murrizteari egiten dion ekarpena ere kontuan hartu ahal izango da, murrizketaren kalkulua 
Energia-kontsumoaren murrizketa (tep/urte) ingurumen-adierazle estrategikoan adierazita. 
Energia-unitateen ohiko pase-erlazioak: 

– 1 tep = 41'84 109 J. 

– Energia elektrikoan, 1MWh = 0,086 tep. 

– 1 tep 10.000 m3 gas naturalen konbustioaren baliokidea da, gutxi gorabehera. 
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V. eranskina 
Aurkeztutako proiektuak bete beharreko helburuen zerrenda 

Eranskin hau aurreikusitako inbertsioak Hondakinen alorrean egiten badira soilik bete beharko da.

Hasierako Egoera: 

Kodea (*) Hondakinaren 
izendapena 

Hondakin arriskutsua 
den, arriskugarritasun-

ezaugarria (toxikoa, 
sukoia, korrosiboa...)

Sortutako 
hasierako kopurua 

(kg) 

Aurreko azken helmuga 
(zabortegia, birziklatzea,

balorizazioa, 
berrerabiltzea) 

Proiektua Burutu Ondorenerako Aurreikusitako Egoera: 

Kodea (*) Hondakinaren 
izendapena 

Hondakin arriskutsua 
izaten jarraitzen duen, 

arriskugarritasun-
ezaugarria 

Amaieran sortutako 
kopurua (kg) 

Proiektua amaitu 
ondorenerako 

aurreikusitako azken 
helmuga 

(*) Kodea: indarrean dagoen Hondakinen Europako Zerrendan ageri dena. Zerrenda hori 
otsailaren 8ko MAM/304/2002 Aginduan (eta ondorengo zuzenketetan) argitaratu zen, eta Eusko 
Jaurlaritzaren ingurumenari buruzko atariko «Hondakinei buruzko Legeria» atalean eskuragarri 
dago (http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net). 

Bete beharreko helburuak hondakinen sorkuntza murriztearen edo birziklatutako kopuruak 
handitzearen ingurukoak badira, proiektuak EAEko ingurumen-helburu estrategikoei egiten dien 
ekarpena kontuan hartu beharko da, VIII. eranskineko ereduaren arabera. VIII. eranskinean bildu 
beharreko neurketak aurreko taulako datuekin koherentea izan beharko du, eta hondakin 
arriskutsu, hondakin ez arriskutsu eta eraikuntza eta eraispeneko hondakinen sorkuntzaren 
murrizketaren eta birziklatzearen handitzearen aldagaiak kontuan hartu. 

– Hondakin arriskutsuen sorkuntza murriztea (tona/urte). 

– Hondakin ez arriskutsuen sorkuntza murriztea (tona/urte). 

– Birziklatutako hondakin arriskutsuen kopurua handitzea (tona/urte). 
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– Birziklatutako hondakin ez arriskutsuen kopurua handitzea (tona/urte). 

– Birziklatutako eraikuntza eta eraispeneko hondakinen kopurua handitzea (tona/urte). 

Berrerabili edo birziklatzeko aukerak materialen kontsumoaren murrizketarekin ere lotu daitezke. 
Kasu horretan, VIII. eranskinean erantsi ahal izango da material-kontsumoaren murrizketa. 
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VI. eranskina 
Aurkeztutako proiektuak bete beharreko helburuen zerrenda 

Eranskin honetan aipatzen da Zarataren alorreko inbertsioetan ebaluatu behar diren faktoreen 
zerrenda.

Zarata igortzen duen fokua aktibo dagoen ordu kopurua/egunak. 

 Egunez (08:00etatik 22:00etara) Gauez (22:00etatik 08:00etara) 

Inbertsioa egin aurretik   

Inbertsioa egin ondoren   

Zarataren intentsitatea arintzea, dezibeliotan (dBA). Industriaren lursailaren/jabetzaren kanpoko 
mugan neurtuta. 

 Egunez (08:00etatik 22:00etara) Gauez (22:00etatik 08:00etara) 

Inbertsioa egin aurretik   

Inbertsioa egin ondoren   

Adierazi jardueraren kokapena, honako hauek erreferentziatzat hartuta: 

□ Jarduera kokatuta dagoen industrialdea eta etxebizitzen artean 100 m baino gehiago daude. 

□ Jarduera kokatuta dagoen industrialdea eta etxebizitzen artean 100 m baino gutxiago daude. 

□ Bizitegitarako hirigunean dauden jarduerak edo/eta ikastetxeetatik, zahar-etxeetatik eta 
antzekoetatik 100 m baino gutxiagora daudenak. 

□ Apirilaren 2ko 79/409/EEE Zuzentarauak edo maiatzaren 21eko 92/43/EEE Zuzentarauak 
eragiten dien zonak edo natura babesteari buruzko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen 
arabera babestutako espazio naturalak. 

Beste batzuk. Zehaztu zeintzuk diren: .................................................................................... 

□ Beste batzuk. Zehaztu: ........................................................................................................... 

(*) Ez bada aurreko aukerarik hautatzen, kokalekua lehen aukerakoa dela ulertuko da. 

Bete beharreko helburuak kanporantz igorritako zarata-mailak murriztearen ingurukoak badira, 
proiektuak EAEko ingurumen-helburu estrategikoei egiten dien ekarpena kontuan izan beharko 
da, VIII. eranskineko ereduaren arabera, Kanporantz igorritako zarata-mailak guztiz murriztea VIII. 
eranskinaren arabera, ingurumen-adierazle estrategikoan izango duen gutxi gorabeherako 
murrizketa adierazita. 
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VII. eranskina 
Aurkeztutako proiektuak bete beharreko helburuen kuantifikazioa 

Eranskin honetan dago kutsatutako lurzoruen alorreko inbertsioetan ebaluatu behar diren faktoreen 
zerrenda. 

Soilik diruz lagundu ahalko dira orube kutsatuak saneatzeko proiektuak, ez dagoenean jakiterik zein 
den kutsaduraren erantzulea edo ez dagoenean horren kostua ordaintzera behartzeri (urriaren 19ko 
260/2010 Dekretuaren 4. artikulua). 

Aurkeztu beharreko deskribapenean, honako edukiak jasoko dira gutxienez: 

• Ikertuko den lursailaren erreferentzia, «EAEko lurzorua kutsa dezaketen jardueren kokaguneen 
inbentarioaren» arabera (Geoiker kodea). 

• Aurretiaz ikertuko den edo oneratuko den kokagunearekin duen harreman juridikoa. 

• Aurretiazko ikerketa edo oneratzea burutuko duen onartutako erakundea. 

• Ikertuko edo oneratuko diren kokaguneetan dauden finkei buruzko jabetza erregistroko argibide 
soila. 

• Ikerketaren edo oneratzearen helburuen deskribapena. 

• Aholkulariaren eskaintza ere erantsiko da, horrelakorik baldin badago. 

• Kutsatua dagoen lursail baten oneratze proiektua baldin bada, «Lurzoruaren kalitateari buruzko 
ikerketa arakatzailea edota xehatua» azterlanaren txostena, eta hori egiteko arrazoiak. 

Diru-laguntza nolako proiektu motatarako eskatu den
Oneratzea Ikerkuntza 

Lurzorua  Hondakindegia  Lurzorua  Hondakindegia 

Diru-laguntza eskatu den lursailaren ezaugarriak 
Laguntza-eskaeraren xede den 
kokalekuaren izena 
Kokalekua (planoak erantsi):  Geoiker kodea:  

Azalera:  Eskuratze data:  
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Lursailaren hirigintzako datuak 

Lurraren egungo 
erabilera: 

Bizitokia , Ekoizpena (nekazaritza eta abelazkuntzako jarduerak badira, 
zehaztu) , Hirugarren sektorea 
Ekipamendu komunitarioa , Gune librea , Komunikazioak , 
Azpiegiturak . 

Aurreikusitako 
erabilera: 
(Aukera bat hautatu eta 
deskribapen labur bat 
sartu) Deskribapena: 

Erabilera berria 
ezartzeko aurreikusi 
den epea (beharrezkoa 
bada) 

Lurraren balizko kutsaduratik sortzen den ingurumen problematikaren deskribapen orokorra 

Lurzoruaren kutsadura sortu duten jarduerak 

Giza osasunaren gaineko balizko eraginaren datuak 

Hurbilen dagoen hirigunera dagoen distantzia: 

Diru-laguntzaren xedea den kokalekuarekin 
muga egiten duten erabilerak: 

Etxebizitzetara edo bestelako erabilera sentikorretara dagoen distantzia:  

Lurzoruaren kutsaduraren zantzuak 

Lurzoruaren ezaugarri organoleptikoen eraldaketa: 

Hondakinen presentzia: 

Inguruaren eraldaketa: 

Aldez aurretik egindako ikerketen datuak edo datu analitikoak: 

Bestelakoak: 
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Lurrazaleko eta lurpeko uren gaineko eragina: 

Hurbilen dagoen ubiderako distantzia: 

Ubidearen kalitatea eta erabilera (beharrezkoa bada): 

Zonaren zaurgarritasuna lurpeko uren babesari dagokionez: 

Inguruan kaptaziorik dagoen eta ematen zaien erabilera (egotekotan): 

Bestelakoak: 

Kokalekuko lurzoruaren kalitatearen gainean eginda dauden ikerketak. 
(Egotekotan, aldez aurretik lurzoruaren kalitateari buruz egindako azterlanak edota lurzoruaren 
kalitatearen adierazpena edo prozeduraren beste komunikazio batzuk, beharrezkoa bada, aipatu eta 
erantsi) 

Alderdi teknikoak (kutsatutako lurzoruak) 
(Beharrezkoa bada, kudeatuko den lursailaren aurreikusitako bolumena eta toxikologia-maila zehaztu; 
baita leheneratzeko erabili nahi den teknologia-mota ere) 

Alderdi teknikoak (hondakindegiak) 
(Beharrezkoa bada, zehaztu oneratzea egiteko aplikatu behar den teknologia) 
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VIII. eranskina 
Proiektuak EAEko ingurumen-helburu estrategikoei egiten dien ekarpena 

EAEko ingurumen-helburu estrategikotzat jotzen dira Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen 
Estrategian, indarrean dagoen EAEko Ingurumen Esparru programan eta ingurumen-plan 
estrategiko sektorialetan bildutakoak. Honako hauek dira plan horiek: Klima-aldaketaren aurkako 
euskal plana, hondakin arriskutsuak kudeatzeko plana, lurzoru kutsatuen plana, etab. Dokumentu 
estrategiko horiek guztiak eskuragarri daude http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net webguneko 
Estrategiak eta Planak atalean. 

Eranskin honetan bilduko dira beharrezko datu eta informazioak, diru-laguntza jasoko duen 
proiektuak helburu horiek lortzen nola laguntzen duen ebaluatzeko aukera emango dutenak. 

Proiektuak helburu estrategiko kuantitatiboak lortzeko egiten duen ekarpena. 

Bete diru-laguntza jasoko duen proiektuari buruzko adierazleen balioa, zerrendakoen artetik 
(egoki diren adierazleak soilik bete, proiektuaren izaeraren eta motaren arabera): 

Ingurumen-adierazle estrategikoa Unitatea Hobekuntza-
aurreikuspeneko datua 

□ Berotegi-efektuko gasen emisioak guztiz murriztea t CO2 bal/urte  

□ R Partikula-igorpenak guztiz murriztea t partikula/urte

□ NOx igorpenak guztiz murriztea t NOx/urte  

□ SO2 igorpenak guztiz murriztea t SO2/urte  

□ Konposatu organiko lurrunkorren igorpenak guztiz murriztea t KOL/urte  

□ Kanporantz igorritako zarata-mailak guztiz murriztea dB(A)  

□ Ur-kontsumoa murriztea m3/urte  

□ Esekidurako solidoen igorpena guztiz murriztea t/urte  

□ Energia-kontsumoa murriztea tep/urte  

□ Material-kontsumoa murriztea t/urte  

□ Hondakin arriskutsuen sorkuntza murriztea t/urte  

□ Hondakin ez arriskutsuen sorkuntza murriztea t/urte 

□ Birziklatutako hondakin arriskutsuen kopurua handitzea t/urte  

□ Birziklatutako industriako hondakin ez arriskutsuen kopurua 
handitzea t/urte  

□ Eraikuntza eta eraispeneko hondakin birziklatuen kopurua 
handitzea t/urte  

□ Kutsatuta egon daitezkeen ikertutako lurzoruen azalera m2  

□ Lurzoru kutsatutik errekuperatutako azalera m2  

□ Artifizialdutako azalera murriztea Ha  
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Beste adierazle kuantitatibo batzuk (adierazi). 

□   

□   

□   

□   

Proiektuak beste ingurumen-helburu estrategiko batzuk lortzeko egiten duen ekarpena. 

Adierazi zein helburu eta dokumentu estrategikoren parte den eta proiektuak horiek lortzen 
laguntzen duela justifikatu. 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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IX. eranskina 
Izaera ekoberritzailea eta beste arlo batzuetan erabiltzeko aukera 

Proiektua beste enpresa batzuetan erabiltzeko aukera. 

Adierazi proiektua EAEko beste enpresa batzuetan zein neurritan erabil daitekeen: 

□ 0-10 enpresatan aplika daiteke 

□ 10-50 enpresatan aplika daiteke 

□ 50-100 enpresatan aplika daiteke 

□ 100 enpresa baino gehiagotan aplika daiteke 

Beste enpresa batzuetan erabiltzeko aukeraren justifikazioa. 

Proiektua beste enpresa batzuetara eraman daitekeenaren justifikazioa aurkeztea, zein 
enpresetara eraman daitekeenaren deskribapena eta proiektuari lotutako ingurumen-hobekuntza 
adierazita, adibidez, murriztu ahal izango liratekeen hondakinen guztizkoa adierazita. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Teknologia: 

□ Teknologia Garbien Euskal Zerrendan bildutako teknologia 

□ Bestelako teknologia 

Ekoberrikuntza mota. 

Adierazi berrikuntza mota. 

□ Produktu edo ekipoaren inguruko berrikuntza (teknologikoki desberdina edo hobetua den 
produktu bat erabiltzea) 

□ Prozesuaren inguruko berrikuntza (produktu edo zerbitzu baten produkzio-teknologian 
aldaketa garrantzitsua sartzea) 

Berrikuntzaren originaltasun-maila. 

Adierazi berrikuntzaren originaltasun-maila, honako eskala honen arabera: 

□ Erabatekoa (teknologikoki berria eta originala den prozesua edo produktu/ekipoa erabiltzea, 
merkatuan ezagutzen ez dena) 

□ Pixkanakakoa (aurreko prozesu edo produktu batean hobekuntza berritzaileak sartzea) 
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Erabilgarri dagoen teknikarik onena. 

Proiektuaren bitartez sartutako hobekuntza «Erabilgarri dagoen teknikarik onena» bezala 
ezagutzen da kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko 2008ko urtarrilaren 15eko 
2008/1/EE Zuzentarauaren ondorioetarako. 

□ Bai □ Ez 

Erabilgarri dauden teknikarik onenei buruzko informaziorako, kontsultatu Kutsaduraren 
prebentzioa eta kontrola/IPPC atala, http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net webgunean. 

Justifikazioa. 

Proiektuaren izaera eta irismen berritzaileari buruzko justifikazioa aurkeztu. 
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