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1. INGURUMEN-HELBURUAK



1. Ingurumen-helburuak

DNSH printzipioa definitzerakoan (ingurumenari kalte nabarmenik ez eragiteko printzipioa),

kontuan hartu behar dira 6 ingurumen-helburu, bi multzotan bil daitezkeenak (klimakoa eta

ingurumenekoa)

3. Ur eta itsas baliabideen erabilera eta babes iraunkorra

4. Ekonomia zirkularra, hondakinen prebentzioa eta birziklapena barne

5. Kutsaduraren prebentzioa eta kontrola

6. Biodibertsitatea eta ekosistemak babestea eta lehengoratzea

1. Klima-aldaketa arintzea

2. Klima-aldaketara egokitzea



1. Ingurumen-helburuak

1. KLIMA-ALDAKETA ARINTZEA: Jarduera batek klima-aldaketaren arintzeari kalte

nabarmena eragiten diola uste da, berotegi-efektuko gasen (BEG) isuri handiak eragiten

baditu.

2. KLIMA-ALDAKETARA EGOKITZEA: jarduera batek klima-aldaketara egokitzeari kalte

nabarmena eragiten diola joko da, egungo klima-baldintzen eta etorkizunean

aurreikusitakoen ondorio kaltegarriak areagotzen baditu, bere buruarengan edo

pertsonengan, naturan edo aktiboengan.

3. UR ETA ITSAS BALIABIDEEN ERABILERA ETA BABESA: jarduera batek kalte nabarmena

eragiten dio ur eta itsas baliabideen erabilera eta babes iraunkorrari, baldin eta ur-masen

egoera onaren edo potentzial ekologiko onaren kalterako bada, lur gainekoak eta lurpekoak

barne, bai eta itsasoko uren egoera ekologiko egokiaren kalterako ere.



1. Ingurumen-helburuak

4. EKONOMIA ZIRKULARRA: jarduera batek ekonomia zirkularrari kalte nabarmena

eragiten diola jotzen da, hondakinen prebentzioa eta birziklapena barne, materialen

erabileran edo baliabide naturalen zuzeneko edo zeharkako erabileran eraginkortasun falta

handiak eragiten baditu; hondakinen sorrera, errausketa edo deuseztapena nabarmen

areagotzen badu; edo hondakinak epe luzera ezabatzeak ingurumenean kalte nabarmena eta

epe luzera eragin badezake.

5. KUTSADURAREN PREBENTZIOA ETA KONTROLA: Jarduera batek kutsaduraren

prebentzioari eta kontrolari kalte nabarmena eragiten diola jotzen da, atmosferara, uretara

edo lurzorura kutsatzaileen emisioak nabarmen handitzea eragiten duenean.

6. BIODIBERTSITATEA BABESTEA ETA LEHENGORATZEA: Jarduera batek

biodibertsitatearen eta ekosistemen babesari eta lehengoratzeari kalte nabarmena eragiten

diela jotzen da, neurri handi batean ekosistemen baldintza onen eta erresilientziaren

kalterako denean, edo habitaten eta espezieen kontserbazio-egoeraren kalterako denean,

batez ere Batasunarentzat interesgarriak direnen kalterako denean.



2. FINANTZATU EZIN DIREN 

JARDUERAK



2. Finantzatu ezin diren jarduerak

Beren izaera eta ezaugarriengatik, eragin nabarmena dute 6 ingurumen-

helburuetako batean edo batzuetan.

Adibideak:

1. Petrolio gordinaren findegiak

2. Zentral termikoak, ikatza

3. Zabortegiak

4. Errauskailuak

5. Hondakinak epe luzera ezabatzeak ingurumenean kalteak eragin

ditzaketen jarduerak.



3. EBALUAZIO 

SINPLIFIKATUA ETA 

EBALUAZIO SUBSTANTIBOA



Iturria: Guía DNSH del MITECO

Gainerako jardueretarako, hau da, finantza daitezkeen jardueretarako, ebaluazio

bat egin beharko da. Ebaluazio horiek ebaluazio sinplifikatuak edo ebaluazio

substantiboak izan daitezke.

3. Ebaluazio sinplifikatua eta ebaluazio sustantiboa

Ebaluazio

substantiboa

Ebaluazio

sinplifikatua

Finantzaezina

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf


3. Ebaluazio sinplifikatua eta ebaluazio sustantiboa

EBALUAZIO SINPLIFIKATUA ETA EBALUAZIO SUSTANTIBPA – Eskema



3. Ebaluazio sinplifikatua eta ebaluazio sustantiboa

EBALUAZIO SINPLIFIKATUA

Ebaluazio sinplifikatua 3 kasutan egingo da:

1. Ingurumen-helbururen batean kalte nulua edo hutsala eragiten duten jarduerak.

Adibidea: automobilak desegiteko programa bat ezartzea

2. Ingurumen-helbururen batean funtsezko ekarpena egiten duten jarduerak

Adibidez: konpostatze planta

3. Klima- edo ingurumen-ekarpena % 100ekoa duten jarduerak MRR 

Erregelamenduaren VI. eranskinean

Adibidea: hondakin-uren bilketa eta tratamendua



3. Ebaluazio sinplifikatua eta ebaluazio sustantiboa

EBALUAZIO SUSTANTIBOA

Ebaluazio sinplifikatuan jasota ez dauden kasuetan, ebaluazio substantiboa

beharko da, baldin eta:

1. Ez dago ingurumen-inpaktu txikiko alternatiba bideragarririk

Adibidea: baso-suteak itzaltzeko aireko bitartekoak.

2. Sektoreko ingurumen-jardueraren mailarik onenak hartzen ari dira

Adibidea: ingurumen-estandar gorenak dituzten ibilgailu berriak erostea.

3. Sektoreko ingurumen-jardueraren mailarik onenak hartzen ari dira

Adibidea: ekipo batzuk eraginkortasun handiagoko beste batzuekin ordezkatzea.

4. Ingurumenerako kaltegarriak diren blokeo-egoerak saihesten dituzte

Adibidea: legez aurreikustea ingurumen-inpaktu handiko teknologia erabiltzeari utziko

zaiola

5. Ez du oztopatzen eragin txikiagoko alternatibak garatzea eta ezartzea.

Adibidea: egungo teknologiarekin eta etorkizuneko teknologia garbiagoarekin funtziona

dezaketen ekipoak ezartzea.



4. ADIBIDE PRAKTIKOA



4. Adibide praktikoa

DNSH printzipioa aplikatzeko jarraitu beharreko urratsak honako hauek dira:

1. Finantzatu beharreko jarduera zehatz-mehatz definitzea.

2. Jarduerak DNSH betetzen duen identifikatzea (klima- eta ingurumen-

helburuen gaineko inpaktua).

3. DNSH betetzen ez badu, baztertu finantzaketa jasangarria.

4. Inpaktu handia (salbuespenezko eta argi justifikatutako kasuetan soilik hauta

daitezkeenak) edo txikia (hautagarriak) den zehaztea betetzen badu.

5. Jarduera (edo subakteriotasunak) aurkitzea eta haren DNSH maila

justifikatzea, osagai bakoitzaren oinarrizko dokumentuan aurki daitekeen

aurrez betetako fitxaren arabera.



4. Adibide praktikoa

JARDUERA AURKITZEA (edo azpijarduerak) eta bere DNSH maila justifikatu, osagai

bakoitzaren oinarrizko dokumentuan aurki daitekeen aurrez betetako fitxaren arabera.

1. urratsa. Osagaiaren dokumentua aurkitzea.

https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes

https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes


4. Adibide praktikoa

JARDUERA AURKITZEA

2. urratsa. Kasuan kasuko ministerioek aldez aurretik egindako ebaluazioa

aurkitzea

Dagokion jarduketa bilatzea.

Bete checklist eta 

justifikazioa, aurrez beteta

datorren bezala.



EKONOMIA ETA OGASUN 

SAILA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

Y HACIENDA

ESKERRIK ASKO ZUEN

ARRETAGATIK


