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INGURUMENA BABESTEKO LAGUNTZAK 

– 2022ko deialdia– 
 

PROIEKTUAREN DATUEN INPRIMAKIA - PROZEDURA SINPLIFIKATUA 
 
1. Enpresa eskatzaileari buruzko informazioa 
 
1.1. Entitate eskatzailearen datuak 
 
Izena/Sozietate-izena: 
 
 
Identifikazio-dokumentua (NAN/IFK):    Zenbakia: 
 
 
 
1.2. Inbertsioa egingo den ZENTROaren datuak 
 
Izendapena       IIZ 
 
 
Helbidea 
 
 
Zk.  Pisua  Letra 
 
PK   Udalerria    Lurraldea 
 
 
1.3. Jarduera nagusiari buruzko deskribapen laburra 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Dirulaguntzaren harremanetarako pertsona 
 
Izena    Lehenengo abizena   Bigarren abizena 
 
 
Kargua    Helbide elektronikoa   Telefonoa 
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1.5. Enpresa-tipologia 
 
Enpresa, zentro honetarako, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari (IPPC) buruzko 1/2016 Legegintzako 
Errege Dekretuaren eta 815/2013 Errege Dekretuaren mende dago:          Bai     Ez  
 
Ingurumen-baimen integratua dauka   Bai  Ez Data: 
 
 
2. Prozedura arrunterako inbertsio-proiektuari buruzko informazioa 
 
2.1 Proiektuaren izenburua 
 
 
 
 
2.2. Proiektua zein prozeduratan aurkezten den 
 
Prozedura arrunta, zehazki, hauetarako: 
 
a) Ingurumenaren babeserako Batasunaren arauetan ezarritako babes-maila baino handiagoa ematera bideratutako 
inbertsioak finantzatzeko laguntzak, edo, Batasunaren araurik ezean, ingurumenaren babes-maila handitzen dutenak. 

 
a.1.- Usainen isuriak murrizteko inbertsioak. 
a.2.- Konposatu organiko lurrunkorrak eta konposatu organiko iraunkorrak arazteko ekipamenduetarako 
inbertsioak. 

a.3.- Galdategiko isuri lausoak minimizatzea, nabea itxita eta isuriak konfinatuta eta atzemanda. 
a.4.- Partikula lausoen isuriak kontrolatzeko sistemetarako inbertsioak, airearen kalitatea neurtzeko teknologia 
digitaletan eta sentsorikoetan oinarrituta. 

a.5.- Hondakinak balorizatzeko instalazio berrietan inbertitzea, Euskadiko Hondakinak Prebenitu eta Kudeatzeko 
2030erako Planean ezarritako helburuak lortu ahal izateko. 
a.6.- Ekodiseinurako edo ekoizpen-prozesua egokitzeko inbertsioak edo neurriak Europako hondakinen eta beste 
funtsezko metal batzuen zerrendako material kritikoak ekodiseinuaren bidez murriztera, berrerabiltzera eta 
birziklatzera bideratuak. 

a.7.- Egiturazko zuntz-zementua kentzera bideratutako jarduketak, ez direnean nahitaez egin beharrekoak. 
a.8.- Erregai alternatiboen ezaugarriekin alderatuta (HEH, HSB) BBA handia duten hondakinak nazioarteko 
arauen baldintzetara eta/edo erregaiaren eroslearen edo azken erabiltzailearen arauen baldintzetara egokitzeko 
inbertsioak, baldin eta, hondakinak kudeatzeko hierarkiaren ikuspuntutik, errekuntza baino balorizazio-modu 
hoberik ez badago. Inbertsioak enpresa hondakin-sortzaileek beraiek eta hondakinen kudeatzaileek egin ahal 
izango dituzte. 

a.9.- Hondakinak ez sortzeko eta minimizatzeko eragiketak, eta hondakinak berrerabiltzeko prestaketa-
eragiketak ezartzera edo egokitzera bideratutako inbertsioak, tartean balio-katean zehar dauden konponketa-
negozioetarako inbertsioak. 

a.10.- Edariak erabilera bakarreko ontzietan ontziratzen dituzten fabrikak edariak ontzi berrerabilgarrietan 
ontziratzen dituzten fabrika bihurtzeko inbertsioak eta norberaren ontziak edo hirugarrenenak garbitzeko 
sistemetarako eta ontziak berrerabiltzeko behar diren instalazio lagungarrietarako inbertsioak. 
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a.11.- Kaxa edo bilgarri ez birziklagarrien ordez bilgarri berrerabilgarriak erabiltzeko inbertsioak (adib., 
poliestireno hedatuaren ordez kutxa berrerabilgarriak erabiltzea arrainetarako). 
a.12.- On site edo in site teknikak aplikatzea jardunean dauden enpresen lurzoru eraldatuen kalitatea hobetzeko. 

a.13.- Induskatutako lurrak biltegiratzeko erabiliko diren kokalekuak egokitzeko inbertsioak edo neurriak, gero 
berrerabiltzeko edo balorizatzeko erabiliko direnak, eta ingurumen-organoak helarazitako egokitzapen 
horretarako eskatzen diren irizpideak betetzen dituztenak. 

a.14.- Agindu honetan eta hura garatzeko Dekretuan ezarritako eskakizunak betetzen dituzten gainerakoak. 

 
b) Europar Batasunaren etorkizuneko arauetara aurretiaz egokitzeko laguntzak. 
 
c) Ingurumen-azterketak egiteko laguntzak: 
 

c.1.- Zabortegiaz gain beste helmugarik ez duten eta moldekatze kimikoko hondarrak eta/edo altzairu berezi eta 
herdoilgaitzen zepak eta/edo burdinazkoa ez den galdategietako zepak dituzten hormigoien, hormigoizko 
prefabrikatuen eta asfaltoen bideragarritasun tekniko, ekonomiko eta ingurumenekoa aztertzeko lanak. 
Azterketek barne hartuko dituzte zahartze-probak 2 urteren buruan, baita https://www.ihobe.eus helbidean 
eskura dagoen protokoloan bildutako probak ere. 

c.2.- Berotegi-efektuko gasen edo euri azidoko gasen isuriak ahalik eta gehien murriztera bideratutako 
azterketak, gasok tenperatura baxuko kondentsazio bidez tratatuta eta tratamendu biologikoa erabilita. 
c.3.- Kutsatzaile berriei edo iraunkorrei buruzko azterketak (PFO, PFOA, PBDE, HBCD, TBBPA, SCCP, ftalatoak, 
etab.), hobeto ulertzeko zer-nola hedatzen diren ingurumenean eta hondakin-fluxuetan, eta ingurumenari 
buruzko araubidean txertatzeko irizpideak ezartzeko; bai eta KOIen estatu mailako planeko jarduketa-lerroak 
garatzen dituzten azterlanak ere. 
c.4.- Eraikuntza- eta eraispen-hondakin berriei eta arriskutsuei buruzko azterketak. 

c.5.- Usain-isuriak murrizteko azterketa olfatometriko borondatezkoak, betiere baldintza hauen pean egitekoak: 

- Sorburu konfinatuak eta lausoak identifikatu, eta haien usain-isuriak karakterizatu egin beharko dira. 
- Laginketa, usainaren kontzentrazioa, hedatze-abiadura eta usain-isuriaren zehaztapena arau honen arabera 
egingo da: UNE-EN 13725:2004 «Airearen kalitatea. Usainaren kontzentrazioa olfatometria dinamikoaren 
bitartez zehaztea». UNE-EN 13725:2004 arauaren araberako ziurtagiria duten entitateek zehaztuko dituzte 
instalazioko usain-isuriak. 

- Usain-sakabanatzearen modelizazioaren araberako azterketa olfatometrikoa egin beharko da. 
c.6.- Material sekundarioen ingurumen-kalitatea egokitzeko eta egiaztatzeko azterketak. 

c.7.- Edariak ontziratzen dituzten enpresentzako azterketak, erabilera bakarreko ontzietan oinarritutako eredu 
batetik berrerabiltzeko ontzietan oinarritutako eredu batera igarotzea teknikoki, ekonomikoki eta 
ingurumenaren aldetik bideragarria den aztertzeko, edota sistemaren ingeniaritza diseinatzeko, dela oinarrizkoa 
dela xehetasunezkoa. 

c.8.- Plastiko-bilgarrien birziklagarritasuna hobetzera zuzendutako azterketak, bilgarrien zuzentarautik 
eratorritako arau harmonizatuek ezartzen dutenaren arabera: UNE-EN 13427: Arauen erabilera; 13428 
Prebentzioa; 13429: Berrerabiltzea; 13430: Birziklatzea; 13431: Balorizazio energetikoa; 13432 Biodegradazioa. 

c.9.- Hondakinak balorizatzeko instalazio berrietarako proiektuen aurretiazko bideragarritasun-azterketak, 
Euskadiko Hondakinak Prebenitu eta Kudeatzeko 2030erako Planean ezarritako helburuak lortu ahal izateko, 
Ekonomia Zirkularreko estrategiari jarraikiz. 
c.10.- Euskadiko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko 2030erako Planean lehentasunezkotzat jo diren beste 
ingurumen-azterketa batzuk. 
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c.11.- Lurzorua kutsatu dezaketen jarduerak egin diren jardunik gabeko lurzoruen azterketak, lurzoruaren 
titularra ez bada kutsaduraren erantzulea eta kutsatzailea izan daitekeen jardueraren titularrak egin ez badu 
azterketarik batere. 

c.12.-Agindu honetan eta hura garatzeko Dekretuan ezarritako eskakizunak betetzen dituzten ingurumen-
inbertsioak egin aurreko beste bideragarritasun-azterketa batzuk 

d) Hirugarrenek sortutako hondakinen birziklatzerako eta berrerabilpenerako inbertsioak finantzatzeko laguntzak, 
betiere Ingurumena babesteko inbertsioak egiteko dirulaguntzak enpresei emateko baldintzak arautzen dituen 
urriaren 27ko 202/2015 Dekretuaren 2. artikuluko 4. puntuko baldintza metagarriak betetzen badira: 
. 

d.1.- Plastikoak identifikatzeko eta bereizteko inbertsioak, hobeto birziklatzea xede; batez ere, gar-atzeratzaile 
bromatudun plastikoak.  

d.2.- Bizitza baliagarriaren amaieran ibilgailuetatik eta tresna elektriko eta elektronikoetatik eratorritako piezak 
berrerabiltzeko eta hondakinak birziklatu eta balorizatzeko inbertsioak. 
d.3.- Bizitza baliagarriaren amaieran ibilgailuak eta itsasontziak desmuntatzeko eta deskutsatzeko 
ekipamenduetan/makinetan inbertsioak, deskutsatzea hobetzeko, osagaiak ahal beste berrerabiltzeko eta 
eragiketa horietatik eratorritako hondakinak birziklatu eta balorizatzeko. 
d.4.- Eraikuntza- eta eraispen-hondakinak nahastea galarazteko eta hondakin horiek bereizteko, ondoren 
frakzioak balorizatu ahal izateko, gailuak, makinak eta sistemak erosteko inbertsioak. 

d.5.- Plastiko-hondakinak eraldatzen edo kudeatzen dituzten industrietan, inbertsioak egitea galautsa eta 
mikroplastikoak biltzeko, biltegiratzeko eta horien isurketak prebenitzeko ekipamenduetan; besteak beste, 
xurgagailuetan, erratz-makinetan eta bilgailuetan, bai eta babes-hesietan ere, arrisku handien dagoen tokietan, 
hala nola ura biltzeko kutxatiletan. 

d.6.- Agindu honetan eta hura garatzeko Dekretuan ezarritako eskakizunak betetzen dituzten beste batzuk. 
 

e) Lur kutsatuak oneratzeko laguntzak, ezin bada identifikatu kutsaduraren erantzulea, edo ezin bada legez hartu 
birgaitzearen finantzaketaren arduraduntzat, «nork kutsatu, hark ordaindu» printzipioaren arabera. 

 
f) ETEentzako laguntzak ingurumenaren arloko kanpo-aholkularitzako zerbitzuetatik eratorritako kanpo-kostuak 
finantzatzeko: 
 

f.1.- EMAS Ingurumenaren Kudeaketako Europako Sistemaren Erregistroan inskribatzeko laguntzak, bai aldez 
aurreko aholkularitza bai entitate ziurtagiri-emailearen kostuak. 

f.2.- EMAS erregistroa berritzeko laguntzak. Ez da berrikuntzarako laguntzarik emango bulegokoak baino ez 
diren jardueretarako (bankuak, aseguruak, higiezinen agentziak, aholkularitzak, etab.), ezta erregistroa 
berritzearekin lotuta ez dauden urteko auditorietarako ere. 

f.3.- Ekodiseinuko UNE-EN ISO 14006 Araua, ekoetiketak (I. edo III. mota), produktuaren ingurumen-
adierazpenak edota karbono-aztarna eta ingurumen-aztarna ezartzeko eta ziurtatzeko edo erregistratzeko 
laguntzak. Ez da laguntzarik emango soilik bulegoko jardueren (bankuak, aseguruak, higiezinak, 
aholkularitzak, etab.) ingurumen-aztarna ezartzeko eta ziurtatzeko. 

f.4.- Kutsagarriak izan daitezkeen jarduerak izan dituen lurzoruaren kalitatea aitortzeko laguntzak, ezin bada 
identifikatu kutsaduraren erantzulea, edo ezin bada legez hartu birgaitzearen finantzaketaren arduraduntzat 
«nork kutsatu, hark ordaindu» printzipioaren arabera, betiere egin beharreko azterketen guztizko 
zenbatekoak ez baditu hogei mila (20.000) euroak gainditzen. 

f.5.- Piezetan eta produktuetan plastiko sekundarioa sartzeko saiakuntzak eta homologazioak. Saiakuntza 
horietan propietateak hobetu daitezke aditibazioaren bitartez, aplikazio baterako eraldaketa-prozesurik 
onena zehaztuta, suarekiko portaera hobetuta, akatsak eta konposizio kimikoa identifikatuta maila 
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mikrometrikoan eta/edo nanometrikoan, eta, kasu guztietan bezala, bizi-zikloaren analisi konparatibo 
sinplifikatua eginda. 

 
2.3.- Proiektuaren deskribapen laburra* 
 
 
 
 
 
 
(*) Inbertsioen kasuan, sartu inbertsioaren deskribapen labur bat, helburu nagusia eta kalkulatu edo estimatutako 
ingurumen-hobekuntza zehaztuz. 
Aholkularitza-zerbitzuen kasuan, adiera zerbitzu horien irismena, aholkularitza eta entitate ziurtagiri-emailea bereiziz. 
 
2.4.- Proiektuaren mugarrien xehetasuna 
 

OHAR GARRANTZITSUA: 
Ingurumena babesteko inbertsioak egiteko dirulaguntzak enpresei emateko baldintzak arautzen dituen urriaren 
27ko 202/2015 Dekretuaren 5. artikuluak ezartzen duen bezala: 
“1 . – Ez dira diruz lagunduko eskabidea aurkeztu aurretik hasitako inbertsioei dagozkien proiektuak. 
2.- Diruz lagundutako inbertsioak betearazteko epea diruz lagundutako proiektuan zehaztutakoa izango da, eta 
gehienez ere bi urte eta sei hilekoa izango da urteko deialdia argitaratzen denetik”. 
 
Apartatu honetan zehazten den amaiera-data epeak luzatzeko eskaera egin gabe ez betetzeak aipatutako 
Dekretuaren 22. artikuluan araututakoak ez betetzea ekar dezake.  

 

Fasea/Mugarria Deskribapena 
Hasiera 

(eguna/hilabetea/urtea) 
Amaiera 

(eguna/hilabetea/urtea) 

Iraupena  
(hilabete-

kop.) 

1 
 
 
 

  
 

2 
 
 
 

  
 

3 
 
 
 

  
 

4 
 
 
 

  
 

GUZTIRA (proiektu osoa):    
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3. Lurzoruaren kalitatearen adierazpena egiteko proiektuei buruzko eskaeretarako informazio espezifikoa 
 
 
Kutsatutako lurren saneamenduarekin lotutako laguntzak eman ahal izateko, ezinbestekoa izango da kutsaduraren 
erantzulea nor den identifikatzea ezinezkoa izatea edo birgaitze-lanak finantzatzeko legezko arduraduntzat jotzea 
ezinezkoa izatea (urriaren 27ko 202/2015 Dekretuaren 2. artikulua). 
 
Inprimaki honetako 2.3 puntuari buruzko oharrak 
 
Aurkezten den deskribapenak gutxienez eduki hau izan beharko du: 
 

 Ikertu beharreko lurzatiaren erreferentzia, «EAEn kutsa dezaketen jarduerak dituzten kokalekuen 
inbentarioaren» arabera (Geoiker Kodea). 

 Lotura juridikoa ikerketaren/berreskuratzearen xede den kokalekuarekin. 

 Ikerketa/berreskuratzea egingo duen entitate egiaztatua. 

 Ikertu/berreskuratu beharreko kokalekuak eragindako finkari edo finkei dagokien Jabetza Erregistroaren 
informazio-ohar sinplea. 

 Ikerketaren/berreskuratzearen helburuen deskribapena. 

 Halakorik izanez gero, aholkularitzaren eskaintza erantsiko da (entitate egiaztatua). 

 Kutsatutako orube bat berreskuratzeko proiektu baterako eskaera bada, «Lurzoruaren kalitatearen 
esplorazio-ikerketa eta/edo ikerketa xehatua» azterketaren txosten xehatua erantsiko da, horren arrazoia 
adierazita. 

 Kokapenaren plano zehatzak 

 
 
 
Dirulaguntzaren xede den proiektu-mota 
 

Berreskuratzea Ikerketa 

Lurzorua 
 

Zabortegia  Lurzorua  Zabortegia  

 
Dirulaguntzaren xede den lur-eremuaren ezaugarriak 
 

Laguntza-eskaeraren xede den kokalekuaren izena: 

 

Geoiker kodea:  

 

Azalera: 

 

 Eskuratze-data:  



 

 
 
 
 
 
 

 
 

7 
 

EKONOMIAREN GARAPENA, JASANGARRITASUNA 
ETA INGURUMEN SALA 

Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetza 

Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren 
Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental 

Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular 

 

 
 
Lur-eremuaren datu urbanistikoak 
 

Lur-eremuaren egungo 
erabilera: 

 

 

 

Aurreikusitako erabilera: 
(Hautatu aukeretako bat 
eta gehitu deskribapen 
labur bat) 

Bizitegia  

 

Produktiboa (zehaztu nekazaritzako edo abeltzaintzako jarduerak badira)  

 

Hirugarren sektorea  

 

Komunitatearen ekipamendua  

 

Espazio librea  

 

Komunikazioak  

 

Azpiegiturak 

Deskribapena: 

 

 

 

 

Erabilera berrirako 
aurreikusitako epea: 
(Hala badagokio) 

 

 
Lurzoruaren balizko kutsadura baten ondoriozko ingurumen-arazoen deskribapen orokorra 
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Lurzorua kutsatzea eragin duten jarduerak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giza osasunean izan dezakeen eraginari buruzko datuak 
 

Hurbilen dagoen hirigunearekiko distantzia:  

 

Dirulaguntzaren xede den kokalekuaren erabilera 
mugakideak: 

 

 

Etxebizitzetara edo bestelako erabilera 
sentikorretara dagoen distantzia: 

 

 
 
 
Lurzoruaren kutsadura-zantzuak 
 

Aldaketak lurzoruaren ezaugarri organoleptikoetan:  

Hondakinen arrastoak:  

Ingurunearen aldaketa:  

Ikerketa-datuak edo aurretiazko datu analitikoak egotea:  

Beste batzuk:  

 

 

 
Gainazaleko eta lurpeko urei eragindakoa 
 

Hurbilen dagoen ibilgurako distantzia: 

 

Ibilguaren kalitatea eta erabilera (hala badagokio): 
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Eremuaren kalteberatasuna lurpeko uren babesari dagokionez: 

 

 

Inguruetan ur-harguneak egotea eta horien erabilera (hala badagokio): 

 

 

Beste batzuk: 

 
 
 

Kokalekuko lurzoruaren kalitateari buruzko azterketak 
(Zenbakitu eta erantsi, halakorik badago, lurzoruaren kalitateari buruzko aurretiazko azterketak eta/edo lurzoruaren 
kalitatearen adierazpena edo prozedurako beste jakinarazpen batzuk, hala badagokio) 
 
 
 
 
 
 
 

Alderdi teknikoak (lurzoru kutsatuak) 
(Hala badagokio, adierazi kudeatu beharreko lurzoruaren aurreikusitako toxikologia-maila eta bolumena, bai eta 
berreskuratzeko aurreikusitako teknologia-mota ere) 
 
 
 
 
 
 
 

Alderdi teknikoak (zabortegiak) 
(Hala badagokio, adierazi berreskuratzea egiteko erabili beharreko teknologia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oharra: Inprimaki hau prozedura sinplifikaturako da soilik. Prozedura arrunterako, inprimaki espezifikoak erabili. 
Proiektu bakoitza bi prozeduretako batean bakarrik aurkeztu ahal izango da. 
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