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MEMORIA TEKNIKOAREN LABURPENA 
Eraikinaren informazio orokorra 
Izen
IFK
Herria
Probintzia
P.K.
Babesa duen higiezina
Errentamendu babestua
Birgaitze integratuko areako edo area degradatuko higiezina
Babes mailaren deskribapenaEzaugarriak:
3. PROGRAMA: ERAIKIN MAILAKO BIRGAITZE-JARDUKETETARAKO LAGUNTZA-PROGRAMA
(NEXT GENERATION EU)
ENERGIA -ERAGINKORTASUNA HOBETZEKO JARDUERAK
5. Energia geotermikoa zuzenean erabiltzen dutenak edo beste energia berriztagarriak
 
AKTIBOAK DATUAK
(BEZik gabe)
(BEZa barne)
* Jarduketa aktiboak: jatorri fosileko erregaia erabiltzen duten sorgailu termikoetan inbertitzea dakarten jarduketak ez dira inola ere diruz lagunduko. Kasu horretan, 3. Lerroko Aginduaren arabera lagunduko da diruz jarduketa.
 
 
Aurrekontuak
Ziurtagiri energetikoa
Lortutako murrizketa
* Merkataritza-erabilerako edo bestelako erabileretako sestra gaineko metro koadro bakoitzeko ezarritako zenbatekoa konputatu ahal izateko, beharrezkoa izango da dagozkion onibarrek jarduketa exekutatzeko kostuetan parte hartzea. 
Merkataritza-lokalaren edo etxebizitzaz bestelako erabileren sestra gainean eraikitako azalera
3. LERROA: BIRGAITZE INTEGRAL ETA EFIZIENTERAKO ERKIDEGOEN OBRETARAKO
FINANTZA-NEURRIAK
 
Aurrekontuak (BEZik gabe)
Banakapena:
1. Lehen igogailurik ez zuten eraikinetan igogailua jartzea
Irisgarritasun-obraren tipologia
Kanpoko instalazioa
Barneko instalazioa
Igogailua egokitzea
Zero kota
1. Su-itzalgailuak eta larrialdi-argiak instalatzea
Banakapena:
Banakapena:
1. Balkoi berriak
EIT
1,2.3 mailako obrak
Proposamenaren obrekin zuzengarriak
Obra horiek exekutatzeko erkidegoaren akordioa
EIT zuzendu izanaren ziurtagiria
Ziurtagiri energetikoa
EGUNGOA
PARTZIALA
ERABERRITUA
CO2 emisioen letra
Energia primario berriztaezinaren kontsumoaren letra
Berokuntza-eskariaren kalifikazio partziala letra
Energia-eskariaren murrizketaren ehunekoa 
Energia primario berriztaezinaren murrizketaren ehunekoa 
Kontsumo-murrizketaren ehunekoa aktiboekin (hala badagokio) 
Aireztapena duen berokuntza-eskariaren murrizketaren ehunekoa (hala badagokio)
1.0
Ficha actuación de la solicitud de subvención.
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