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INGURUMENA BABESTEKO DIRU-LAGUNTZAK  
– 2017 Deialdia – 

 
PROIEKTUAREN DATUEN FORMULATIOA – PROZEDURA ARRUNTA 

 
1. Enpresa eskatzaileari dagokion informazioa   
 

 
 Entitate eskatzailearen datuak 

 
Izena/izen soziala: 
 
 
Identifikazio Agira (NAN/IFK)    Zenbakia  
 
 
 

 Inbertsioa egingo den ZENTROAREN datuak  
 
Izena         NIMA 
 
 
 
Helbidea       
 
 
Zk.   Solairua   
 
 
PK  Udalerria     Lurraldea 
 
 
 
 
Jardun nagusiaren gaineko azalpen laburra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Harremanetarako pertsona 
 
 
Izena    Lehen  abizena    Bigarren abizena 
 
 
 
Postua    Posta elektronika   Telefonoa 
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 IPPC Enpresa  

Enpresak, zentro honetarako, kutsaduraren aurreikuspen eta kontrol integratuari dagokion araudien 
pean (IPPC)  dihardu 2010/75/EB Zuzentaraua, 16/2002 Legea eta 5/2013 Legea, ED 815/2013. 
 Bai  Ez 
 
Ingurumen Baimen Integratua du  Bai  Ez Data: 

Jardueraren kokapena adierazi: 
 

Industriguneetan kokatutako jarduerak eta etxebizitzak 100 metro baino gehiagoko distantziara.  
 
Industriguneetan kokatutako jarduerak eta etxebizitzak 100 metro baino gutxiagoko distantziara.  
 
Hiri bizitoki-gune batean kokatutako jarduerak.  
 
Hiri bizitoki-gune batean kokatutako jarduerak edo/eta 100 m baino gutxiagora ikastetxeak, 
zaharren egoitzak edo antzekoak daude. 
 
Apirilaren 2ko 79/409/EEE Zuzentarauaren edota maiatzaren 21eko  92/43/EEE Zuzentarauaren 
eraginpeko proiektuak edo natura zaintzearen gaineko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen arabera 
babestutako gune naturalak, aipatu gune hauekiko hurbiltasuna edota afektazioa arrazoitzea. 

Zehaztu: 

 

 

 
Beste batzuk. Zehaztu 
 
 
 
 
 

 
(*) Aurreko inongo aukerarik markatu ezean, kokapena lehen  aukerari dagokiola ulertuko da.  
 
2. Prozedura arrunterako inbertsio proiektuari dagokion informazioa  
 
2.1 Proiektuaren izenburua 
 
 
 
 
2.2 Proiektua aurkezteko prozedura 
 
Prozedura arrunta, honetarako zehazki : 
 

a) Ingurumenaren babesaren kontuan Batasunaren araudietatik harago joatea ahalbidetzen 
duten inbertsioak finantzatzeko diru-laguntzak edo Batasunaren araurik izan ezean 
ingurumenaren babesa handitzea bideratuko dutenak.    

 
b) Batasunaren etorkizuneko araudiei aurre egokitzapenerako diru-laguntzak.  
 
c) 2.b) atalean jasotakoetatik ezberdin diren ingurumen ikerketetatik egiteko diru-laguntzak. 
 
d) Hondakinak birziklatzeko eta berrerabiltzeko inbertsioak finantzatzeko diru-laguntzak, 

betiere urriaren 27ko 202/2015 Dekretuaren 2. artikuluaren 4. puntuak jaso baldintza 
metagarriak betetzen badira. 

 
e)  Kutsatutako lurrak saneatzeko diru-laguntzak, kutsaduraren arduraduna identifikatzerik ez 

dagoenean edo “kutsatzen duenak ordaindu egiten du” printzipioarekin bat errehabilitazioa 
finantzatzeko arduraduntzat legalki jo ezin denean.  

 
Oharra: formulario hau prozedura arruntari dagokio bakarrik.  Prozedura sinplifikatuarentzat erabili formulario 
espezifikoa. Proiektu bakoitza bi prozedura mota hauetako batera bakarrik aurkeztu daiteke.  
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2.3.- Proiektuaren gaineko azalpen laburra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.- Proiektuaren mugarrien gaineko xehetasuna   
 
 
Fasea/ 
Mugarria 

Azalpena 
Hasiera (*) 

(hilea/urtea) 
Amaiera 

(hilea/urtea)

1 
 
 
 

  

2 
 
 
 

  

3 
 
 
 

  

4 
 
 
 

  

 
(*) Ez dira subentzionatuko diru-laguntza eskaera baino lehen egindako inbertsioak (Urriaren 27ko 202/2015 
Dekretuaren 5. artikulua).  
 
2.5.- Hedatzeko prestutasuna 
 
Enpresak prestutasuna erakutsiko du proiektu honetan erabili praktikak eta teknologiak zabaltzeko. 
 
 Bai  Ez 
 
Erantzuna baiezkoa balitz, behin inbertsioa burututa, eta Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Administrazioaren 
Zuzendaritzak horrela erabakiko balu, haren interes orokorraren arabera, enpresak baimendu egiten duela 
aipatu inbertsioari lotutako hobekuntza ekonomikoari eta ingurumen hobekuntzari dagozkion emaitzak 
argitaratzea ulertuko da.    
 
2.6.- Proiektu bakoitzerako aurkeztu beharreko dokumentazioa 
 
Ordezkari legalak honako dokumentazio espezifikoa aurkezten du inbertsio proiektuari dagokionez:  
 

a) I. Eranskinaren ereduaren araberako memoria teknikoa. 
 

b) Ingurumen hobekuntza kualitatiboa eta kuantitatiboa  II, III, IV, V, VI edo VII eranskinaren ereduaren 
arabera (proiektuari dagokion ingurumen arloaren arabera).   

 
c) EAEren ingurumen xede estrategikoei proiektuak egin ekarpena, VIII Eranskinaren ereduaren 

arabera. 
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I Eranskina 

Proiektuaren memoria teknikoa prozedura arrunterako 
 
a) Heldu beharreko proiektuaren deskripzioa eta lortu nahi den ingurumen hobekuntzaren gainekoa:  
 

1) Enpresaren ingurumen egoeraren gaineko hasierako ikerketa/diagnosia, eta halaber, proiektu 
honen justifikazioa. 
 
2) Proiektuaren definizioa: 
 
- Xede nagusia. 
 
- Proposatutako inbertsioa  EAEren ingurumen xede estrategikoak betetze bidean dagoela  

arrazoitzea.  VIII Eranskinaren ereduaren arabera.  
 
- Proiektu honen izaera eko-berritzailearen eta transferigarritasun mailaren gaineko deskripzioa 

eta justifikazioa.  VIII Eranskinaren ereduaren arabera.  
 
- Inbertsioaren aurreko egoeraren deskripzioa eta ondorioz aurreikusten den egoerarena 

(aldakuntzak instalakuntzetan, makinaria, etab.) Dagoen instalakuntza bat ordezten duen, 
hedapen bat den edo instalakuntza berria den adierazi.   

 
- Ingurumen hobekuntza kualitatiboa eta kuantitatiboa, argi zehaztuz hasierako egoera eta 

aurreikusitako amaiera. Ezarriko den sail/sailen arabera, dagokien eranskin/eranskinak bete:   
 
o Ura, II  Eranskinaren ereduaren arabera.    
o Airea, III eranskinaren ereduaren arabera.  
o Hondakinak,  IV eranskinaren ereduaren arabera.  
o Zarata,  V eranskinaren ereduaren arabera.  
o Lurzoruak,  VI eranskinaren ereduaren arabera.  

 
3) Aparailu eta ekipoen deskripzio fisikoa eta funtzio espezifikazioak: funtzioen deskribapena, 
ezarpen zehatzak eta justifikazioa, fluxuen diagrama.   
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II Eranskina 
Proiektu honetarako bete beharreko xedeen kuantifikazioa- Ura 

 
Honako eranskin honetan ebaluatu beharreko kutsatzaileen zerrenda zehaztu beharko da, hauen ezarpen eremua Ura da.  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kutsatzailea 
Hasierako 
kaudala  

(m3/urtean) 

Amaierako 
kaudala 

(m3/urtean) 

Hasierako 
kontzentrazioa 

Amaierako 
kontzentrazioa 

Isurpen mugak (*) Unitateak Organoa (**) 
Guztizko 

murrizketa  
(Tm) 

     

    

     

    

     

    

     

    

     

    

 
(*) Ibilgura, kolektorera edo itsasora isurpen muga legeztatuak adierazi, edo jarduera lizentziaren neurri zuzentzaileetan ezarritakoak, Ingurumen Baimen Integratua, etab.  
 
(**) Isurpen muga ezartzen duen organoa adierazi.  
 
Bete beharreko helburuak ur kontsumoaren murrizketari badagozkio edota suspentsioan dauden solidoen isurpenaren murrizketari, kontuan hartu beharko da 
proiektuak EAEren ingurumen xede estrategikoei egiten dien ekarpena, VII eranskinaren ereduaren arabera.  VII eranskinean gehitu beharreko neurketak 
koherentzia izan behar du aurreko taulan gehitutako datuekin, horrela bada:  
 
- Ur-kontsumoaren murrizketa (m3/urtean) = Hasierako kaudala  - amaierako kaudala,   m3/urtean. 
 
-Suspentsioan dauden solidoen guztizko murrizketa (kg/urtea) = (hasierako kaudala m3/urtean x hasierako kontzentrazioa mg/l – amaierako kaudala m3/urtean 
x amaierako kontzentrazioa mg/l) x 10-3. 
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III Eranskina  
Aurkeztutako proiektuak bete beharreko xedeen kuantifikazioa- Airea 

 
Honako eranskin honetan ebaluatu beharreko kutsatzaileen zerrenda zehaztu beharko da, hauen ezarpen 
eremua Airea da.  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kutsatzailea 
Hasierako 
kaudala l 
(Nm3 /o) 

Amaierako 
kaudala 
(Nm3/o) 

Hasierako 
kontzentrazioa

Amaierako 
kontzentrazioa

Isurpen 
mugak (*) 

Unitateak 
Funtzionamendu 
denbora/urtea 

Organoa (**)

     

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

 
(*) Isurpen muga legeztatuak adierazi, edo jarduera lizentziaren neurri zuzentzaileetan ezarritakoak, Ingurumen Baimen 
Integratua, etab. 
 
(**) Isurpen muga ezartzen duen organoa adierazi.  
 
Isurpen difusoen kasuan, lehengaien kontsumoaren edo amaierako produktuaren kopuruaren arabera 
kalkulatuko da murrizketa.  
 
Bete beharreko xedeak BEG’en (CO2  edo beste batzuk) partikulen isurpenei badagozkie, NOx, SO2 edo COV, 
kontuan hartu beharko da proiektuak EAEren ingurumen xede estrategikoei egiten dien ekarpena,  VII 
eranskinaren ereduaren arabera.  VII eranskinean gehitu beharreko neurketak koherentzia izan behar du 
aurreko taulan gehitutako datuekin, horrela bada: 
 
Kutsatzailearen guztizko murrizketa  (kutsatzailearen tonak /urtean) = (hasierako kaudala m3/o x hasierako 
kontzentrazioa mg/m3- amaierako kaudala m3/o x amaierako kontzentrazioa mg/m3) x funtzionamendu 
denbora urtean o/urtean x 10-9. 
 
Edo bere kasuan  (hasierako kaudala x hasierako kontzentrazioa x hasierako denbora – amaierako kaudala 
x amaierako kontzentrazioa x amaierako denbora) unitateen arabera egokitzea t/urtean murrizketa 
lortzeko. Kontzentrazio unitateak bihurtzeko  ohiko erlazioak, baldintza normaletan:   
 
- NOx: ppm-tik  mg/m3  -etara bihurtzeko x 2,054 biderkatu. 
 
- SOx:  ppm-tik  mg/m3  -etara bihurtzeko x 2,858 bideratuko. 
 
Bete beharreko xedea CO2  isurpenei badagokie, kontuan hartu daiteke proiektuak energia kontsumoa 
murrizteko egin ekarpena, ingurumen adierazle estrategikoan murrizketaren estimazioa adieraziz.  Energia 
kontsumoaren murrizketa (tep/urtean). Energia unitateen artean igarotzeko ohiko erlazioak:  
 
- 1 tep = 41'84 109 J. 
 
- Energia elektrikoan, 1MWo= 0,086 tep. 
 
- 1 gas naturalaren 10.000 m3 konbustioaren baliokidea, gutxi gora behera.  
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IV Eranskina  
Aurkeztutako proiektuak bete beharreko xedeen kuantifikazioa- Hondakinak 

 
 
Honako eranskin hau bete beharko da aurreikusitako inbertsioak Hondakinen eremuari baldin badagozkio.  

Hasierako egoera: 
 

Kodea (*) 
Hondakinaren 
izendapena 

Hondakin bat arriskutsua  
izanez gero, haren 
arriskuaren gaineko 

ezaugarria   (toxikoa,  
sukoia, korrosiboa….) 

Sortutako hasierako 
kopurua  (kg) 

Aurreko azken jomuga 
(zabortegia, 

birziklapena, balorizazioa, 
berrerabilpena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proiektua Burutu ondoren Aurreikusitako Egoera: 

 

Kodea (*) 
Hondakinaren 
izendapena 

Hondakin  arriskutsuaren 
izaera mantenduz gero, 

arriskugarritasun 
ezaugarria   

Sortutako amaierako 
kopurua  (kg) 

Proiektua burutu ondoren 
aurreikusitako azken jomuga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Kodea: Indarreko Hondakinen Europako Zerrendan adierazitakoa (H.E.Z), otsailaren 8ko MAM/304/2002 Aginduan 
argitaratutakoa (eta ondorengo zuzenketak), Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen web ataria dago eskuragarria «Hondakinen 
gaineko Araudia» atalean:  http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-579/es/.  
 
Bete beharreko helburuak hondakinak sortzea murrizteari edo birziklatutako kopuruak handitzeari 
badagozkio  kontuan hartu beharko da proiektuak EAEren ingurumen xede estrategikoei egiten dien 
ekarpena, VII eranskinaren ereduaren arabera.  VII eranskinean gehitu beharreko neurketak koherentzia izan 
behar du aurreko taulan gehitutako datuekin eta kontuan hartu beharko ditu Hondakin Arriskutsu, 
Hondakin ez Arriskutsu, eta Eraikuntza eta Eraispen Hondakinak (EEH) sorketaren murrizte edo 
birziklapenaren handitze aldaerak: 
 
- Hondakin Arriskutsuak sortzearen murrizketa  (tona/urtean). 
 
- Hondakin Arriskutsuak sortzearen murrizketa  (tona/urtean). 
 
- Birziklatutako Hondakin Arriskutsuen Igoera  (tona/urtean 
 
- Birziklatutako Hondakin  Ez Arriskutsuen Igoera  (tona/urtean). 
 
- Birziklatutako EEHen Igoera  (tona/urtean). 
 
Berrerabilpen edo birziklapen aukera, gainera, materialen kontsumoaren murrizketarekin lotu  daitezke. 
Kasu horretan, materialen kontsumoaren Murrizketaren estimazioa gehitu daiteke VII eranskinean.  

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-579/es/
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-579/eu
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V Eranskina  
Aurkeztutako proiektuak bete beharreko xedeen kuantifikazioa- Zarata 

 
 
Honako eranskin honetan ebaluatu beharreko eragileen zerrenda zehaztu beharko da, hauen ezarpen 
eremua Zarata da. 
 
Foku zarata-igorlea aktibo dagoen denbora ordu/egun Zk.  
 

 Eguneko epean (08:00tik 22:00etara) Gaueko epean  (22:00tik 08:00etara) 

Inbertsioaren aurretik   

Inbertsioaren ondoren   

 
Zarataren intentsitatearen  indargabetzea dezibelioetan (dBA). Lursail/enpresaren jabegoko kanpoko  
mugan neurtuak.  
 

 Eguneko epean (08:00tik 22:00etara) Gaueko epean  (22:00tik 08:00etara) 

Inbertsioaren aurretik   

Inbertsioaren ondoren   

 
 
Bete beharreko helburuak kanpora igorritako zaratei badagozkie, kontuan hartu beharko da proiektuak 
EAEren ingurumen xede estrategikoei egiten dien ekarpena, VII eranskinaren ereduaren arabera, Kanpora 
igorritako zarata mailen (dBA) Guztizko Murrizketa ingurumen adierazle estrategikoan adieraziz 
murrizketaren estimazioa.   
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VI Eranskina  
Aurkeztutako proiektuak bete beharreko xedeen kuantifikazioa- Lurzoru Kutsatuak 

 
Honako eranskin honetan Lurzoru Kutsatuak arloan ezarriko diren inbertsioetan ebaluatu beharreko 
eragileen zerrenda eransten da.  
 
Kutsaduraren erantzulea identifikatu ezin denean edo kostua beregain hartzea behartu ezin denean bakarrik eman ahal 
izango dira lurzoru kutsatuen saneamenduarekin lotutako diru-laguntzak  (urriaren 19ko, 260/2010 Dekretuaren 4. 
artikulua) . 
 
Aurkeztuko den deskribapenak gutxienez honako eduki hau izan beharko du:   
 

 Ikertuko den lursailaren erreferentzia «EAEko balizko jarduera kutsatzaileak dituzten Kokapenen 
Inbentarioa»ren arabera (Geoiker kodea). 

 Ikerketa/Berreskurapenaren xede izango den kokapenarekin duen harreman juridikoa.   

 Ikerketa/Berreskurapena burutuko duen egiaztatutako Entitatea.  

 Ikerketa/Berreskurapenaren xede izango den kokapenak eragingo dituen lursail edo lursailei 
dagokien Jabetza-erregistroaren ohar informatibo sinplea. 

 Ikerketa/Berreskurapenaren xedeen deskribapena.  

 Izanez gero, aholkularitzaren eskaintza erantsiko da (egiaztatuko entitatea).   

 Kutsatutako orube bat berreskurapen  proiektu baten eskabidearen kasuan, ikerketaren Txosten 
xehea erantsiko da «Lurzoruaren kalitatearen gaineko Miaketa Ikerketa edota xehea», eta haren 
zergatia erantsiko da. 

 Kokapena zehazten duten planoak.   

 
Eskatutako diru-laguntzarako proiektu mota 
 

Berreskurapena Ikerketa  

Lurzorua  

 

Zabortegia Lurzorua  Zabortegia 

 
Eskatu diru-laguntzarako lurzoruaren ezaugarriak 
 

Diru-laguntzaren xede izango 
den   kokapenaren izena  

 

 

 

Geoiker Kodea:  

 

Azalera: 

 

 Erosketa data:  
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Lurzoruaren hirigintza datuak 
 

Lurzoruaren egungo 
erabilera: 

 

 

 

Aurreikusitako erabilera: 
(Aukera bat aukeratu eta 
azalpen laburra gehitu)   

Bizitokia 

 

Produktiboa (zehaztu nekazaritza eta abeltzaintza jarduerak  izanez gero)  

 

Hirugarren sektorea 

 

Ekipamendu komunitarioa 

 

Gune librea 

 

Komunikazioak 

 

Azpiegiturak 

Deskripzioa  

 

 

 

 

Erabilera berria ezartzeko 
aurreikusitako epea: 
(Egokia bada) 

 

 
Lurzoruaren balizko kutsaduraren ondoriozko ingurumen arazoaren gaineko azalpen orokorra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lurzoruaren kutsadura eragin duten jarduerak   
 
 
 
 
 
 
 
 
Gizakien osasunarengan balizko afekzioaren gaineko xehetasunak  
 

Hirigune hurbilenarekiko distantzia:   

 

Subentzioa eskatutako kokapenaren 
ondoko erabilerak:  

 

 

Etxebizitzekiko distantzia edo beste 
erabilera sentikor batzuekiko:   
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Lurzoruaren kutsadura aztarnak 
 

Lurzoruaren ezaugarri organoleptiken aldakuntza   

Hondakinak:  

Ingurunearen aldakuntza:   

Aurretiko ikerketa datuak edo datu analitikoak:   

Beste batzuk:  

 

 

 

 
Azaleko edo lurrazpiko uren afektazioa  

Ibilgu hurbilenarekiko distantzia :  

Ibilguaren kalitatea eta erabilera  (baldin badagokio): 

 

 

Zonaldearen kalteberatasuna lurrazpiko uren babesari dagokionez.  

 

 

Inguruetako ur-bilketak eta hauen erabilera (baldin badagokio): 

 

 

Beste batzuk: 

 

 

 
Kokapeneko lurzoruaren kalitatearen gaineko ikerketak  
(Lurzoruaren gaineko aurreko ikerketak, baldin badira, edota lurzoruaren kalitatearen adierazpena edo beste 
jakinarazpen batzuk, baldin badagokio, zenbatu eta erantsi).  
 
 
 
 
 
 
 

Alderdi teknikoak (lurzoru kutsatuak) 
(Baldin badagokio, kudeatuko den lurzoruaren aurreikusitako toxikologia maila eta bolumena zehaztu, eta halaber,  
berreskuratzeko aurreikusitako teknologia mota).   
 
 
 
 
 
 
 

Alderdi teknikoak (zabortegiak) 
(Baldin badagokio, berreskuratzeari ekiteko ezarriko den teknologia zehaztu) 
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VII Eranskina 
EAEren ingurumen xede estrategikoei proiektuak egiten dien ekarpena 

 
Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategian 2002-2020, EAEren indarreko Ingurumen Esparru 
Programan, eta Ingurumen Plan Estrategiko Sektorialetan: Klima Aldaketaren aurkako Euskal Plana, 
Hondakin Arriskutsuak Kudeatzeko Plana, Lurzoru Kutsatuen Plana, etab.). Agiri estrategiko hauek guztiak 
eskuragarri daude ingurumena.net. webguneko Estrategia eta Planen atalean.    
 
Aipatu xedeok lortzeko diru-laguntzaren xede proiektuaren ekarpena ebaluatu ahal izateko  datuak eta 
beharrezko informazioak bilduko dira eranskin honetan  
 
Xede estrategiko kuantitatiboak lortzeko proiektuaren ekarpena.  
 
Diru-laguntzaren xede proiektuaren adierazlearen balioa edo adierazleen multzoa bete, honako zerrenda 
honetan agertzen direnen artean (dagozkion adierazleak bere bakarrik, proiektuaren izaera eta tipologiaren 
arabera).  : 
 

 Ingurumen adierazle estrategikoa  Unitatea 
Hobekuntza 

aurreikuspenaren datua

 Berotegi Efektuko Gasen guztizko murrizketa  
t CO2 

eq/urtean 
 

 Partikulen isurpenaren guztizko murrizketa  
t partikula 

/urtean 
 

  Nox isurpenen guztizko murrizketa  t NOx/urtean  

  SO2 isurpenen guztizko murrizketa  t SO2/urtean  

 
Konposaketa Organiko Lurrunkorren  isurpenen guztizko 
murrizketa  

t KOL/urtean  

 Kanpora igorritako zarata mailen guztizko murrizketa  dB(A)  

 Ur kontsumoaren murrizketa m3/urtean  

 
Suspentsioan dauden solidoen isurpenaren guztizko 
murrizketa   

t/urtean  

 Energia kontsumoaren murrizketa tep/urtean  

 Materialen kontsumoaren murrizketa t/urtean  

 Hondakin Arriskutsuen sorkuntzaren murrizketa  t/urtean  

 
Hondakin Industrial ez arriskutsuen sorkuntzaren 
murrizketa  

t/urtean  

 Hondakin arriskutsu birziklatuen igoera t/urtean  

 Hondakin industrial ez arriskutsu birziklatuen igoera t/urtean  

 EEH birziklatuen igoera t/urtean  

 Balizko lurzoru kutsatu ikertuen azalera  m2  

  m2  

 Azalera artifizialtuaren murrizketa  Ha  

 
B (adierazi). 
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Beste xede estrategiko batzuk lortzeko proiektuaren ekarpena.  
 
Dagozkion xedea/k, agiria/k, estrategikoa/k adierazi eta zergati arrazoitua gehitu, haien lorpenari egiten 
dion ekarpenaz.  
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VIII Eranskina  
Izaera eko-berritzailea eta proiektuaren transferigarritasun  maila 

 
 
Proiektuaren transferigarritasun  maila 
 
EAEko enpresetara proiektuaren transferigarritasun  maila adierazi, honako eskala honen arabera:  
 

 0 eta 100 enpresa  artekoei transferigarri/ezargarri 

 10 eta 50  enpresa  artekoei transferigarri/ezargarri  

 50 eta 100  enpresa  artekoei transferigarri/ezargarri  

 100  enpresa  baino gehiagori transferigarri/ezargarri  
 
Transferigarritasun maila arrazoitzea 
 
Proiektuaren izaera transferigarriaren gaineko zergatia gehitu, transferigarri izan daitezkeen enpresen 
deskribapena adieraziz eta erantsitako ingurumen hobekuntza, esaterako, murriztu litezkeen hondakinen 
kopuru osoa kuantifikatuz.    
 
 
 
 
 
Teknologia. 
 

 Teknologia Garbien Euskal Zerrendako teknologia   

 Beste teknologia bat  
 
Eko-berrikuntza mota  
 
Berrikuntza mota adierazi  
 

 
Produktuaren edo taldearen berrikuntza (produktu eta ekipo teknologikoki ezberdin edo hobetu baten 
erabilera)  

 
Prozesuaren berrikuntza (produktu edo zerbitzu baten produkzio teknologian aldaketa nabarmen 
baten gehiketa) 

 
Berrikuntzaren originaltasun maila 
 
Berrikuntzaren originaltasun maila adierazi, honako eskala honen arabera 
 

 
Erabatekoa (prozesu edo produktu/ekipo teknologikoki berri eta original baten erabilera, merkatuan 
ezagutu gabea)   

 Mailakakoa (prozesu edo produktu aurretik erabilitako batean hobekuntza berritzaileak gehitzea)  
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Hobekuntza Tekniko Erabilgarria   . 
 
Proiektuaren bidez gehitutako hobekuntza «Hobekuntza Tekniko Erabilgarria (HTE)» legez hartuko da, 
kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari dagokion azaroaren 24ko  2010/75/EB Zuzentarauari 
jarraiki.   
 
 Bai  Ez 
 
Hobekuntza Tekniko Erabilgarrien gaineko informazioa eskuratzeko kontsultatu Kutsaduraren Prebentzio 
eta Ingurumenaren Ikuskaritza eta Kontrolaren atalean,  ingurumena.net. webgunean.  
 
Arrazoiketa.  
 
Proiektuaren izaera eta irismen berritzailearen gaineko arrazoiketa.  
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