
DNSH Kalte esanguratsurik ez eragiteko printzipioa betetzeari buruzko erantzukizunpeko 

adierazpena 

100 kW nominaletik beherako edo horren berdina den potentzia duten biomasa-instalazioak 

………………………………………………………………………………………………………………………………. jauna/andrea, 
IFZ/AIZ: …………………………………......., komunikazio hauetarako helbidea: 
………………………………………………………………………..………………………, Herria: ………………………………………, PK: 
……….….………, Probintzia:…………………………….…………………, Telefonoa ……………………………………, 
Mugikorra: …………………….…………, helbide elektronikoa: 
………………………….…………………………………………………, bere izenean edo honako hau ordezkatuz 
(sozietatearen izena) ………………………………………………………………………........................., IFZ 
…………………………….……, helbidea: ………………………………………………………………………………. 
……………………………………… Herria: …………………………………………………………, PK: ………………, Probintzia: 
………………………………, Telefonoa …………..………………….……, Mugikorra: …………..…………………………, 
helbide elektronikoa: ……………………………………………………………………………..…………………………… 

Ordezkaritza honako dokumentuaren/egintzaren arabera egikaritzen da: 

……………………..………….……………………… (adierazi ordezkaritza-ahalmena ematen duen dokumentua edo 

egintza). 

Jarduketaren identifikazioa 
(dirulaguntzaren izena) 

477/2021 
ED 

477/2021 ED Energia-iturri berriztagarrien bidezko 
autokontsumoari eta biltegiratzeari eta bizitegi-
sektorean sistema termiko berriztagarriak ezartzeari 
lotutako instalazioak egikaritzeko pizgarri-programa, 
SEEP Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren 
esparruan 

SEEParen zein osagaiari dagokio jarduera? C7 C7: Energia berriztagarriak sortzeko jarduketak 

SEEParen osagaiaren zein neurriri 
(eraberritzea edo inbertsioa) dagokio 
jarduera? Azpineurria ere adierazi, kasuan-
kasuan 

C7.I1 C7.I1: Sorkuntza--jarduketak energia berriztagarriekin. 

SEEParen neurriari (eraberritzea edo 
inbertsioa) edo, kasuan-kasuan, 
azpineurriari esleitutako klima- eta 
ingurumen-etiketak (VI. eranskina, 
2021/241 Erregelamendua). 

030 bis 
030 bis: Energia berriztagarria: biomasa negutegi-
efektuko gasen murrizketa handiekin1 2 

1 Neurriaren helburua (EB) 2018/2001 Zuzentarauari jarraikiz elektrizitatea edo beroa biomasatik abiatuta produzitzearekin 
lotuta badago eta neurriaren helburua instalazioen negutegi-efektuko gasen emisioen gutxienez % 80ko murrizketa lortzea 
bada biomasaren erabilerari esker negutegi-efektuko gasak eta (EB) 2018/2001 Zuzentarauaren VI. eranskinean ezarritako 
erreferentziazko erregai fosilak murrizteko metodologiari dagokionez.  
2 Negutegi-efektuko gasen murrizketa handiak dituen biomasarako, instalazioa 030bis etiketari dagokiola hartuko da 

kontuan, ekainaren 29ko 477/2021 Errege Dekretuan zehazten den "Negutegi-efektuko emisioak biomasa-instalazioetan 
gutxienez % 80 murriztearen justifikazioa" txostena aurkeztearen bidez egiaztatzen bada 



 

 

ADIERAZTEN DU 

Goian adierazitako jarduketarako eskaera aurkeztu du 

……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

deitutako proiekturako eta biomasa-instalazio bat barne hartzen da proiektuan. 

Biomasa-galdaretan klima-aldaketa arintzeko, kutsadura kontrolatzeko (batez ere kutsadura 

atmosferikoa) eta biodebertsitatearekin lotutako helburuekiko izan dezaketen afektazioa 

nabarmentzen da. 

Arintzea: 

Proiektuaren garapenean 2015/1189 Erregelamendua izan da kontuan3. 

Kutsadura: 

Honako hauek bermatzen ditu jarduketak: 

- Airearen kalitateari buruzko zuzentarauek (2008/50/EB Zuzentaraua4 eta 2004/107/EC Zuzentaraua5) 

ezarritako aire-kalitatearen kalitate-estandarrak betetzen direla6, 2284/2016 Zuzentarauak ezarritako 

konpromisoak bezala, baita zuzentarau horiek ezartzen dituzten helburuak betetzen direla ere, 

bereziki airearen kalitatea atxikitzea kalitate hori ona denean, edo kalitate hori hobetzeko gainerako 

kasuetan. Efizientzia handiko diseinu ekologikoa ere bete beharko da. 

- Airearen kalitateari eta atmosferaren babesari7 buruzko azaroaren 15eko 34/2007 Legearen IV. 

eranskina eguneratzen duen errekuntza-instalazio ertainetatik eratorritako agente kutsatzaile jakin 

batzuen atmosferarako emisioak mugatzeari buruzko abenduaren 22ko 1042/20178 Errege Dekretua 

betetzen dela (1MWko edo hortik gorako eta 50 MWtik beherako instalazioetarako soilik). 

Biodibertsitatea: 

Proiektuak bermatzen du betetzen dituela 29.-31. artikuluetan ezarritako negutegi-efektuko emisioen 

jasangarritasun- eta aurrezpen-irizpideak eta energia berriztagarriei buruzko 2018/2001/EB9 (REDII) 

zuzentarauaren 26. artikuluan ezarritako elikagaietan eta pentsuetan oinarrituko bioerregaiei buruzko 

arauak, eta lotutako egintza delegatu eta egikaritzapenekoak. 
 

……………………………………………………………, 202…(e)ko ……………………aren ……(a) 

Eguna eta eskatzailearen sinadura 

                                                      
3 https://www.boe.es/doue/2015/193/L00100-00114.pdf. 
4 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-81053  
5 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:023:0003:0016:ES:PDF  
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32016L2284  
7 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-15368  
8 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19744  
9 https://www.boe.es/doue/2018/328/L00082-00209.pdf  
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