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AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 
 

Instrukzio-organoek edukiak egiaztatzea dagokion laguntza ordaintzeko justifikazioa 

izango da. 

 Birgaitze-lanetarako lehendik dagoen eraikinaren liburua edo egin behar den eraikin-birgaitze 
integralerako jarduketaren proiektu teknikoa, jarduketa agindu duen jabetzaren edo administrazioaren 
oniritzia eduki beharko duena. 

 
 

Eraikin-birgaitze integraleko proiektu teknikoen kasuan, eskabidean, aukeran, proposatutako jarduketa 
justifikatzeko memoria bat aurkez daiteke hasiera batean. Memoria horren gutxieneko dokumentazioa 
izango da: deskribapena, jarduketa-esparruen arabera banakatutako aurrekontua eta planoak. Era 
berean, jarduketa-proiektuaren dokumentazioan edo jarduketaren justifikazio-memorian, dagokiona 
dagokiola, energia primario berriztaezinaren kontsumo-aurrezpena gehituko da, hasierako egoerarekiko 
eta eskatutako laguntzaren zenbatekoarekiko zenbatetsita. 
 

 Lehendik dagoen eraikinaren egungo egoeraren energia-efizientziaren ziurtagiria, ekainaren 1eko 
390/2021 Errege Dekretuan eskatutako edukiarekin, teknikari eskudunak sinatuta eta organo 
eskudunaren erregistroan erregistratuta, edo inskripzio-eskabidearekin. 

 

 Eraikinaren birgaitze integraleko proiektu teknikoen kasuan, proiektuaren energia-efizientziako ziurtagiria 

eta proiektuak barne hartutako jarduketak jasoko ditu. Ziurtagiri hori eraikinaren egungo egoeraren 

energia-efizientziaren ziurtagirirako erabilitako ziurtapen-programa berarekin egingo da, eta teknikari 

eskudunak sinatuko du.  

 Hala badagokio, aktaren kopia edo idazkariaren edo administratzailearen ziurtagiria, jabeen erkidegoen 
elkartearena edo kooperatibaren batzarrarena. Bertan adieraziko da onartu dela laguntzaren xede den 
eraikinaren birgaitze integralerako edo birgaitze integralerako proiektu teknikorako Eraikinaren liburua 
egitea.  

 Kasua bada, aktaren kopia edo idazkariaren edo administratzailearen ziurtagiria, dirulaguntza eskatzeko 

baimendutako ordezkariaren izendapena adierazten duena. 

 

 Eraikin-birgaitze integraleko proiektu teknikoen kasuan, argazki-erreportajea, koloretan ahal bada, haren 

eraginpean egongo diren eremu guztiena, baita eraikinaren fatxada nagusiarena ere. 

 

 Egokitzapenaren aldeko ebaluazioa edo, kasua bada, ingurumenean kalte esanguratsurik ez eragiteko 

printzipioa betetzen dela dioen erantzukizunpeko adierazpena, Europako Parlamentuaren eta 

Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduak, Suspertze eta Erresilientzia 

Mekanismoa ezartzen duenak, 2.6 artikuluan xedatzen duenaren arabera. 

 

 Hala badagokio: Jabeen Erkidegoaren IFKren kopia.. 
 

 Itzuli beharrik gabeko laguntza eskatu badu: Hirugarrenaren altaren dokumentu betea,helbide honetan 

eskura daiteke https://www.euskadi.eus/altaterceros 

 

 Hala badagokio: Ordezkaritza ematea 
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