ELEKTRIZITATEA EKOIZTEKO ENERGIA BERRIZTAGARRIEN INSTALAZIOETAN INBERTSIOAK SUSTATZEKO
LAGUNTZA PROGRAMA 2017
I.1 ERANSKINA. DIRU LAGUNTZA ESKABIDEA 2017
ESKATZAILEAREN DATUAK

Eskatutako datu guztiak LETRA LARRIZ IDATZI behar dira.

A - PERE - 2017
jn./and., NAN zk.:

hau legez ordezkatuz:

(hala badagokio)

IFZ zk.:

HONAKO INFORMAZIO HAU AURKEZTEN DU
Egiteko proiektua:
Zenbatekoa (euro):

(BEZik gabe)

Eskatzailearen helbidea edo egoitza soziala:
Helbidea:

Probintzia:

Udalerria:

PK:
Telefonoa:

E-posta:
Kontu zenbakia:

(24 digituak adierazi)

Mugikorra:

Dokumentazioa bidaltzeko helbidea (bakarrik helbide soziala ezberdina den kasuan osatu):
E-posta:

Izena eta abizenak:
Helbidea:

Probintzia:

Udalerria:

PK:

Harremanetarako pertsonaren datuak (bakarrik eskatzailea ezberdina den kasuan osatu):
Izena eta abizenak:

Telefonoa:

E-posta:

Mugikorra:

Jarduera izango den tokiaren datuak (bakarrik helbide soziala ezberdina den kasuan osatu):
Helbidea:

Probintzia:

Udalerria:

PK:

Lekua eta eguna:
Izena eta abizenak:
Sinadura:

EEEk, Bizkaia plaza eraikina, Urkixo zumarkalea, 36, 1. solairua, 48011 Bilbon helbidea duenak, hauxe jakinarazten dizu: zuk emandako datu pertsonalak edo geroago sortuko direnak fitxategietan sartuko direla
eta EEEren ardurapean geratuko direla. Datu horiek zure eskabidea aztertu eta kudeatzeko erabiliko dira, eta hala badagokio, eskabide horretan eskatzen den diru laguntza ematekotan, horren ondorioz sor
litezkeen harremanak bideratu eta gauzatzeko; betiere, aplikagarria izan daitekeen araudia betez. Nolanahi ere, datu horiek ikusteko, aldatzeko, ezabatzeko eta inori ematen ez uzteko eskubideak erabil
ditzakezu, datu pertsonalak babesteko legeriak xedatutakoari jarraiki. Horretarako, goraxeago aipatzen den EEEren helbidera idazki bat bidali behar duzu, bertan nor zaren behar bezala egiaztatuz. Eskatzaileak,
EEEri edozein pertsona fisiko/juridikoen datu pertsonalak erraztu baino arinago, konpromezu hartzen du, aurkezpenean egonaz, eta bere kasuan, eskabide honen burutzea eta gero, pertsona horri informatuko
diola aurreko lerroetan agertzen den informazioaz eta aplikatu ahalezko edozein beste baldintza bete izanez EEEri datu pertsonalen emate zuzenerako eta EEEk gainerako ekintzarik bete behar ez izateko. Hala
ere, eman diren datuen zuzenketak eta baliogabetzeak EEEri komunikatzeko konpromisoa hartzen du.

ELEKTRIZITATEA EKOIZTEKO ENERGIA BERRIZTAGARRIEN INSTALAZIOETAN INBERTSIOAK SUSTATZEKO
LAGUNTZA PROGRAMA 2017
I-2. ERANSKINA. DIRU LAGUNTZA ESKABIDEA 2017
DOKUMENTAZIO TEKNIKO-ADMINISTRATIBOA
Eskatutako datu guztiak LETRA LARRIZ IDATZI behar dira.

A - PERE - 2017
jn./and., NAN zk.:

hau legez ordezkatuz:

(hala badagokio)

IFZ zk.:

HONAKO DOKUMENTAZIO HAU AURKEZTEN DU
Pertsona fisikoa eta Etxejabeen Elkartea:
· Sinatzailearen NANaren kopia.
· Eskatzailearen kontu korrontearen eta titulartasuna egiaztatzen duen banketxearen ziurtagiria (IBAN).
· II. eranskina. Eskatutako edota emandako beste diru laguntza batzuei buruzko adierazpena.
· III. eranskina. Eskatzaileak araudia betetzearen inguruko adierazpena.
· Foru Ogasunean ordainketak eginak dituela egiaztatzen duen egiaztagiri gaurkotua.
· IFKaren kopia (Etxejabeen Elkarteen kasuan bakarrik; aurreranntzean “E.E. bakarrik”).
· Elkarteko presidente hautatzeko aktaren kopia (E.E. bakarrik).
· Gizarte Segurantzan ordainketak eginak dituela egiaztatzen duen dokumentu eguneratua (E.E. bakarrik).
· Diru laguntza eskatzeko energia berriztagarrietan jarduera onartzeko aktaren kopia (E.E. bakarrik).
Pertsona juridikoa:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Sinatzailearen NANaren kopia.
IFKaren kopia.
Eratzeko ekitaldi, arau edo eskrituraren kopia.
Ahalduntzeko eskrituraren kopia edo ordezkatzeko egiaztagiria.
Eskatzailearen kontu korrontearen eta titulartasuna egiaztatzen duen banketxearen ziurtagiria (IBAN).
II. eranskina. Eskatutako eta/edo emandako beste diru laguntza batzuei buruzko adierazpena.
III. eranskina. Eskatzaileak araudia betetzearen inguruko adierazpena.
Foru Ogasunean dagozkion ordainketak eginak dituela egiaztatzen duen egiaztagiri gaurkotua.
Gizarte Segurantzan ordainketak eginak dituela egiaztatzen duen egiaztagiri gaurkotua.
IV. eranskina. Enpresatzat hartzeko adierazpena, UE 651/2014 Erregelamenduaren arabera.

Udalak:
·
·
·
·
·
·
·

Sinatzailearen NANaren kopia (legezko ordezkaria).
Alkatetza edo kargu hautatzeko aktaren kopia.
IFKaren kopia.
Eskatzailearen kontu korrontearen eta titulartasuna egiaztatzen duen banketxearen ziurtagiria (IBAN).
II. eranskina. Eskatutako eta/edo emandako beste diru laguntza batzuei buruzko adierazpena.
Foru Ogasunean dagozkion ordainketak eginak dituela egiaztatzen duen egiaztagiri gaurkotua.
Gizarte Segurantzan ordainketak eginak dituela egiaztatzen duen egiaztagiri gaurkotua.

Lekua eta eguna:
Izena eta abizenak:
Sinadura:

EEEk, Bizkaia plaza eraikina, Urkixo zumarkalea, 36, 1. solairua, 48011 Bilbon helbidea duenak, hauxe jakinarazten dizu: zuk emandako datu pertsonalak edo geroago sortuko direnak fitxategietan sartuko direla
eta EEEren ardurapean geratuko direla. Datu horiek zure eskabidea aztertu eta kudeatzeko erabiliko dira, eta hala badagokio, eskabide horretan eskatzen den diru laguntza ematekotan, horren ondorioz sor
litezkeen harremanak bideratu eta gauzatzeko; betiere, aplikagarria izan daitekeen araudia betez. Nolanahi ere, datu horiek ikusteko, aldatzeko, ezabatzeko eta inori ematen ez uzteko eskubideak erabil
ditzakezu, datu pertsonalak babesteko legeriak xedatutakoari jarraiki. Horretarako, goraxeago aipatzen den EEEren helbidera idazki bat bidali behar duzu, bertan nor zaren behar bezala egiaztatuz. Eskatzaileak,
EEEri edozein pertsona fisiko/juridikoen datu pertsonalak erraztu baino arinago, konpromezu hartzen du, aurkezpenean egonaz, eta bere kasuan, eskabide honen burutzea eta gero, pertsona horri informatuko
diola aurreko lerroetan agertzen den informazioaz eta aplikatu ahalezko edozein beste baldintza bete izanez EEEri datu pertsonalen emate zuzenerako eta EEEk gainerako ekintzarik bete behar ez izateko. Hala
ere, eman diren datuen zuzenketak eta baliogabetzeak EEEri komunikatzeko konpromisoa hartzen du.

ELEKTRIZITATEA EKOIZTEKO ENERGIA BERRIZTAGARRIEN INSTALAZIOETAN INBERTSIOAK SUSTATZEKO
LAGUNTZA PROGRAMA 2017
II. ERANSKINA. ESKATU ETA/EDO EMANDAKO
BESTE LAGUNTZA BATZUEI BURUZKO ADIERAZPENA

Eskatutako datu guztiak LETRA LARRIZ IDATZI behar dira.

A - PERE - 2017
jn./and., NAN zk.:

IFZ zk.:

(hala badagokio)

hau legez ordezkatuz:

HAUXE ADIERAZTEN DU
I.

Diru laguntzen programaren oinarriak ezagutzen dituela, eta bereziki, programa honetan jasotzen diren jardueren helburu bera
duten ekintzak aurrera eramateari begira, beste administrazio publiko batzuek edo elkarte pribatuek emandako diru laguntzekin
bateragarriak izateko aukeraren ingurukoa.

II.

Diru laguntzen programan ezarritako helburu bera duten jarduerak gauzatzeko, beste erakunde publikoei edo elkarte pribatu
batzuei honako diru laguntza hauek eskatu dizkiela:
Adm. Publikoa
Erakundea

Eskatutako
data

Diru laguntzaren xedea

EZ duela eskatu beste administrazio publiko edo elkarte pribatuei diru laguntzarik, diru laguntza eskabide aurkezten duen
proiektu bera gauzatzeko.
III.

Beste administrazio publiko edo elkarte pribatuetatik diru laguntza jasotzeko ebaspenaren jakinarazpena hartu duela, diru
laguntza eskabide aurkezten duen proiektu bera gauzatzeko, aipatutako dokumentuaren kopia bat erantsiz.

Adm. Publikoa
Erakundea

Diru laguntzaren xedea

Emandako
data

Diru laguntzaren
zenbatekoa

EZ duela beste administrazio publiko edo elkarte pribatuetatik diru laguntza jasotzeko ebazpenaren jakinarazpena hartu,
diru laguntza eskabide aurkezten duen proiektu bera gauzatzeko.

Lekua eta eguna:
Izena eta abizenak:
Sinadura:

EEEk, Bizkaia plaza eraikina, Urkixo zumarkalea, 36, 1. solairua, 48011 Bilbon helbidea duenak, hauxe jakinarazten dizu: zuk emandako datu pertsonalak edo geroago sortuko direnak fitxategietan sartuko
direla eta EEEren ardurapean geratuko direla. Datu horiek zure eskabidea aztertu eta kudeatzeko erabiliko dira, eta hala badagokio, eskabide horretan eskatzen den diru laguntza ematekotan, horren
ondorioz sor litezkeen harremanak bideratu eta gauzatzeko; betiere, aplikagarria izan daitekeen araudia betez. Nolanahi ere, datu horiek ikusteko, aldatzeko, ezabatzeko eta inori ematen ez uzteko
eskubideak erabil ditzakezu, datu pertsonalak babesteko legeriak xedatutakoari jarraiki. Horretarako, goraxeago aipatzen den EEEren helbidera idazki bat bidali behar duzu, bertan nor zaren behar bezala
egiaztatuz. Eskatzaileak, EEEri edozein pertsona fisiko/juridikoen datu pertsonalak erraztu baino arinago, konpromezu hartzen du, aurkezpenean egonaz, eta bere kasuan, eskabide honen burutzea eta gero,
pertsona horri informatuko diola aurreko lerroetan agertzen den informazioaz eta aplikatu ahalezko edozein beste baldintza bete izanez EEEri datu pertsonalen emate zuzenerako eta EEEk gainerako
ekintzarik bete behar ez izateko. Hala ere, eman diren datuen zuzenketak eta baliogabetzeak EEEri komunikatzeko konpromisoa hartzen du.

ELEKTRIZITATEA EKOIZTEKO ENERGIA BERRIZTAGARRIEN INSTALAZIOETAN INBERTSIOAK SUSTATZEKO
LAGUNTZA PROGRAMA 2017
III. ERANSKINA. ESKATZAILEAK ARAUAK BETETZEAREN INGURUKO ERANTZUKIZUN-DEKLARAZIOA
ESKAERAREN EGUNEAN
Eskatutako datu guztiak LETRA LARRIZ IDATZI behar dira.

A - PERE - 2017
jn./and., NAN zk.:

(badagokio)

hau legez ordezkatuz:

IFZ zk.:

HAUXE ADIERAZTEN DU
1. Diru laguntza eskaeran adierazitakoa eta aurkeztu duen dokumentazioa egia dela, eta horren faltsutasunetik edo zehaztasun ezatik
erator daitekeen edozein erantzukizun bere gain hartzen duela, eta faltsutasun edo zehaztasun ezarik egongo balitz, ez legoke
argudiatzerik egintza horien inguruko ezjakintasuna.
2. Diru Laguntzei buruzko Lege Orokorraren 31.3 artikuluan xedatutakoa betez, urriaren 30eko Sektore Publikoaren Kontratuen
30/2007 Legean (gaur egun TRSPKL edo TRLCSP) ezarritako zenbatekoak gainditzen badituzte gastu lagungarriaren zenbatekoek,
kontratu txikiari dagokionez, gutxienez hiru eskaintza eskatu edo eskatuko zaizkie hornitzaile ezberdinei, eta esleitu edo esleituko da
eraginkortasun ekonomiko irizpideen arabera. Artikulu horretan aurreikusitako prozedura orokorrari jarraiki jokatu ezean, dagokion
dokumentazio justifikagarria aurkeztu edo aurkeztuko da.
3. 2. oinarrian azaltzen denarekin bat etorriz - Laguntzen Programaren onuradunak:
a) Azaroaren 17ko diru laguntzez diharduen 38/2003 Legearen 13. artikuluaren 2. eta 3. ataletan xedatzen diren eskakizunak betetzen
ditu onuraduna izateko, eta artikulu horretan aipatzen diren ezein baldintza edo kasutan ez dago, diru laguntzaren onuraduna ez
izateari begira.
b) Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Orokorraren Antolamendu Printzipioen Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren
11ko 1/1997 Dekretu Legegilearen 50. artikuluaren 5. atalean xedatzen diren eskakizunak betetzen ditu onuraduna izateko, eta
artikulu horretan aipatzen diren ezein baldintza edo kasutan ez dago, diru laguntzaren onuraduna ez izateari begira.
c) Ez du izaera bereko laguntzei edo diru laguntzei dagozkien kantitateak itzultzeko betebeharrik.
d) Enpresa bat izanez gero, 651/2014 Erregelamenduaren arabera emandako diru laguntzak, edo haren 1. artikuluaren 4a) eta 4c)
ataletan xedatzen denari jarraiki, ordezkatzen duen pertsona:
- Ez dago berreskuratzeko agindu baten zain, aldez aurretik Batzordeak emandako erabakiaren arabera, diru laguntza barnemerkatuarekin legez kanpokoa eta bateraezina dela adierazten duena.
- Ez dago krisian, krisia jasaten duten enpresak bideratzeko eta birmoldatzeko Estatuko diru laguntzei buruzko EBren jarraibideen
arabera.
4. Enpresa bat izanez gero, Eusko Legebiltzarraren Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunaren abenduaren 28ko
14/2007 Legea betez, enpresak ez du helburu sozialik eta ez da aritzen armagintzaren ekoizpen, merkaturatze eta finantzaketan ere.
5. Enpresa bat izanez gero, martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak xedatutakoaren arabera, gizon eta emakumeen arteko benetako
berdintasunaren aldekoa, eta 250 langile baino gehiago dituen enpresa denez gero, enpresak badu Berdintasun Plana.

Lekua eta eguna:
Izena eta abizenak:
Sinadura:

EEEk, Bizkaia plaza eraikina, Urkixo zumarkalea, 36, 1. solairua, 48011 Bilbon helbidea duenak, hauxe jakinarazten dizu: zuk emandako datu pertsonalak edo geroago sortuko direnak fitxategietan sartuko direla
eta EEEren ardurapean geratuko direla. Datu horiek zure eskabidea aztertu eta kudeatzeko erabiliko dira, eta hala badagokio, eskabide horretan eskatzen den diru laguntza ematekotan, horren ondorioz sor
litezkeen harremanak bideratu eta gauzatzeko; betiere, aplikagarria izan daitekeen araudia betez. Nolanahi ere, datu horiek ikusteko, aldatzeko, ezabatzeko eta inori ematen ez uzteko eskubideak erabil
ditzakezu, datu pertsonalak babesteko legeriak xedatutakoari jarraiki. Horretarako, goraxeago aipatzen den EEEren helbidera idazki bat bidali behar duzu, bertan nor zaren behar bezala egiaztatuz. Eskatzaileak,
EEEri edozein pertsona fisiko/juridikoen datu pertsonalak erraztu baino arinago, konpromezu hartzen du, aurkezpenean egonaz, eta bere kasuan, eskabide honen burutzea eta gero, pertsona horri informatuko
diola aurreko lerroetan agertzen den informazioaz eta aplikatu ahalezko edozein beste baldintza bete izanez EEEri datu pertsonalen emate zuzenerako eta EEEk gainerako ekintzarik bete behar ez izateko. Hala
ere, eman diren datuen zuzenketak eta baliogabetzeak EEEri komunikatzeko konpromisoa hartzen du.

ELEKTRIZITATEA EKOIZTEKO ENERGIA BERRIZTAGARRIEN INSTALAZIOETAN INBERTSIOAK SUSTATZEKO
LAGUNTZA PROGRAMA 2017
IV. ERANSKINA. ENPRESATZAT HARTZEKO ADIERAZPENA
651/2014 ERREGELAMENDUAREN ARABERA
Eskatutako datu guztiak LETRA LARRIZ IDATZI behar dira.

A - PERE - 2017
jn./and., NAN zk.:

hau legez ordezkatuz:

(hala badagokio)

IFZ zk.:

2014ko ekainaren 26ko Batzordearen UE 651/2014 Erregelamenduaren arabera, zenbait diru laguntza kategoria merkatu
erkidearekin bateragarritzat jotzen dituena, Itunaren (Exentzioen Erregelamendu Orokorra Kategoriaka) 107. eta 108.
artikuluen aplikazioaren ondorioz eta jarraian aipatzen den Erregelamenduaren 1. eranskinaren 1. artikuluan azaltzen den
"enpresa"ren definizioa kontuan izanik:
Jarduera ekonomiko bat gauzatzen duen edozein entitate enpresa kontsideratuko da, bere forma juridikoa edozein izanda ere. Bereziki,
enpresatzat hartuko dira, gizabanako edo familia bezala, eskuz egindako edo beste edozein jarduera gauzatzen duten entitateak; erregularki
jarduera ekonomiko bat gauzatzen duten pertsonen elkarteak eta asoziazioak ere enpresatzat hartuko dira.

HAUXE ADIERAZTEN DU
I. 651/2014 Erregelamenduaren 1. eranskinaren 3. artikulua - Ordezkatzen duen pertsona juridikoaren ezaugarriak
hauexek dira:
· Enpresa autonomoa
· Lotutako enpresa
· Enpresa elkartua
II. 651/2014 Erregelamenduaren 1. eranskinaren 2. artikulua - Ordezkatzen duen pertsona juridikoaren enpresaren
ezaugarriak hauexek dira:
· Enpresa txikia
· Enpresa ertaina
· Enpresa handia
Enpresa txiki-txikien, txikien eta ertainen kategoriaren (ETE/PYME) barruan izateko, enpresek honako baldintza hauek bete behar dituzte: 250
langile baino gutxiago izatea eta urteko negozio bolumena 50 milioi eurotik gora ez izatea, edo urteko balantze orokorra 43 milioi eurotik gora ez
izatea. ETE/PYME kategorien arabera honako ezaugarriak dituen enpresa hartzen da enpresa txikitzat: 50 langile baino gutxiago izatea eta urteko
negozio bolumena edo urteko balantze orokorra 10 milioi eurotik gora ez izatea.

III. 651/2014 Erregelamenduaren 6. artikuluaren arabera, enpresa handien kasuan, diru laguntzak ondorio sustatzailea
duela aintzat hartuko da, honako hau egiaztatzen bada:
1) Diru laguntzaren xedea den jardueran edo proiektuan lanean hasi aurretik aurkeztu du diru
laguntza eskaera onuradunak.
2) Gainera, emaitza hauetakoren bat betetzen dela egiaztatzen da:
a)
b)
c)
d)

Diru laguntza eman izan ez balu, proiektua ez zen gauzatuko edo ez zen nahiko
errentagarria izango.
Diru laguntzari esker, proiektuaren edo jardueraren irismena nabarmen
areagotzen da.
Diru laguntzari esker, proiektuan edo jardueran inbertitutako zenbateko osoa
nabarmen areagotzen da.
Diru laguntzaren xedea den proiektua edo jarduera gauzatzeko erritmoa
nabarmen areagotzen da.

Lekua eta eguna:
Izen-abizenak:

(Legezko ordezkaria)

Sinadura:

EEEk, Bizkaia plaza eraikina, Urkixo zumarkalea, 36, 1. solairua, 48011 Bilbon helbidea duenak, hauxe jakinarazten dizu: zuk emandako datu pertsonalak edo geroago sortuko direnak fitxategietan sartuko
direla eta EEEren ardurapean geratuko direla. Datu horiek zure eskabidea aztertu eta kudeatzeko erabiliko dira, eta hala badagokio, eskabide horretan eskatzen den diru laguntza ematekotan, horren ondorioz
sor litezkeen harremanak bideratu eta gauzatzeko; betiere, aplikagarria izan daitekeen araudia betez. Nolanahi ere, datu horiek ikusteko, aldatzeko, ezabatzeko eta inori ematen ez uzteko eskubideak erabil
ditzakezu, datu pertsonalak babesteko legeriak xedatutakoari jarraiki. Horretarako, goraxeago aipatzen den EEEren helbidera idazki bat bidali behar duzu, bertan nor zaren behar bezala egiaztatuz.
Eskatzaileak, EEEri edozein pertsona fisiko/juridikoen datu pertsonalak erraztu baino arinago, konpromezu hartzen du, aurkezpenean egonaz, eta bere kasuan, eskabide honen burutzea eta gero, pertsona
horri informatuko diola aurreko lerroetan agertzen den informazioaz eta aplikatu ahalezko edozein beste baldintza bete izanez EEEri datu pertsonalen emate zuzenerako eta EEEk gainerako ekintzarik bete
behar ez izateko. Hala ere, eman diren datuen zuzenketak eta baliogabetzeak EEEri komunikatzeko konpromisoa hartzen du.

ELEKTRIZITATEA EKOIZTEKO ENERGIA BERRIZTAGARRIEN INSTALAZIOETAN INBERTSIOAK SUSTATZEKO
LAGUNTZA PROGRAMA 2017
V.1 ERANSKINA. DOKUMENTAZIO TEKNIKOA ENERGIA BERRIZTAGARRIEZ
EGUZKI FOTOVOLTAIKO ISOLATUA
Eskatutako datu guztiak LETRA LARRIZ IDATZI behar dira.

A - PERE - 2017
jn./and., NAN zk.:

(badagokio)

hau legez ordezkatuz:

IFZ zk.:

HONAKO INFORMAZIO HAU AURKEZTEN DU
Proiektuaren izena:
Zenbatekoa (euro):

(BEZik gabe)

Aurkezten den beharrezko dokumentazio teknikoa:
· V.1 eranskina. Dokumentazio teknikoa energia berriztagarriez.
· Memoria teknikoa-ekonomikoa.
· Aurrekontu onartua eta sinatua.
· Eraikuntza Kode Teknikotik salbuetsita egotearen dokumentua.
· Fabrikatzailearen ezaugarri teknikoen kopia (panel fotovoltaikoak).
· Proiektuaren kopia, instalazioaren potentzia termikoa 70 kW baino handiagoa bada.
INSTALAZIO EGUZKI FOTOVOLTAIKO ISOLATUA
Kokalekua bulego-eraikinean, pabiloian, …:

(testua)

Aplikazioa (argia, ponpaketa, etxebizitza, ...):

(testua)

Tokia (teilatuan, lurrean, …):

(testua)

Diseinu mota (seriea, paraleloa):

(testua)

Fabrikatzailea eta modeloa:

(testua)

Modulu kopurua:

(zenb.)

Potentzia izendatua unitateko:

(Wp/moduluko)

- Instalazioaren potentzia izendatua guztira:

(kWp)

Metagailu sistemarik jarri al da?:

(bai/ez)

- Metatzeko ahalmena (Ah C100):
- Metatzeko guztizko tentsioa:

(V)

Instalatutako inbertsore kopurua:

(zenb.)

- Potentzia izendatua unitateko:

(W)

- Guztizko potentzia izendatua:

(kW)

Lekua eta data:
Izena eta abizenak:
Sinadura:

EEEk, Bizkaia plaza eraikina, Urkixo zumarkalea, 36, 1. solairua, 48011 Bilbon helbidea duenak, hauxe jakinarazten dizu: zuk emandako datu pertsonalak edo geroago sortuko direnak fitxategietan
sartuko direla eta EEEren ardurapean geratuko direla. Datu horiek zure eskabidea aztertu eta kudeatzeko erabiliko dira, eta hala badagokio, eskabide horretan eskatzen den diru laguntza ematekotan,
horren ondorioz sor litezkeen harremanak bideratu eta gauzatzeko; betiere, aplikagarria izan daitekeen araudia betez. Nolanahi ere, datu horiek ikusteko, aldatzeko, ezabatzeko eta inori ematen ez
uzteko eskubideak erabil ditzakezu, datu pertsonalak babesteko legeriak xedatutakoari jarraiki. Horretarako, goraxeago aipatzen den EEEren helbidera idazki bat bidali behar duzu, bertan nor zaren
behar bezala egiaztatuz. Eskatzaileak, EEEri edozein pertsona fisiko/juridikoen datu pertsonalak erraztu baino arinago, konpromezu hartzen du, aurkezpenean egonaz, eta bere kasuan, eskabide
honen burutzea eta gero, pertsona horri informatuko diola aurreko lerroetan agertzen den informazioaz eta aplikatu ahalezko edozein beste baldintza bete izanez EEEri datu pertsonalen emate
zuzenerako eta EEEk gainerako ekintzarik bete behar ez izateko. Hala ere, eman diren datuen zuzenketak eta baliogabetzeak EEEri komunikatzeko konpromisoa hartzen du.

ELEKTRIZITATEA EKOIZTEKO ENERGIA BERRIZTAGARRIEN INSTALAZIOETAN INBERTSIOAK SUSTATZEKO
LAGUNTZA PROGRAMA 2017
V.2 ERANSKINA. DOKUMENTAZIO TEKNIKOA ENERGIA BERRIZTAGARRIEZ
EOLIKO ISOLATUA
Eskatutako datu guztiak LETRA LARRIZ IDATZI behar dira.

A - PERE - 2017
jn./and., NAN zk.:

(badagokio)

hau legez ordezkatuz:

IFZ zk.:

HONAKO INFORMAZIO HAU AURKEZTEN DU
Proiektuaren izena :
Zenbatekoa (euro):

(BEZik gabe)

Aurkezten den beharrezko dokumentazio teknikoa:
· V.2 eranskina. Dokumentazio teknikoa energia berriztagarriez.
· Memoria teknikoa-ekonomikoa.
· Aurrekontu onartua eta sinatua.
· Eraikuntza Kode Teknikotik salbuetsita egotearen dokumentua.
· Fabrikatzailearen ezaugarri teknikoen kopia (aerosorgailuak).
· Proiektuaren kopia, instalazioaren potentzia termikoa 70 kW baino handiagoa bada.
INSTALAZIO EOLIKO ISOLATUA
Kokalekua bulego-eraikinean, pabiloian,…:

(testua)

Aplikazioa (argia, ponpaketa, etxebizitza,...):

(testua)

Tokia (lurrean,...):

(testua)

Fabrikatzailea eta modeloa:

(testua)

Aerosorgailu kopurua:

(zenb.)

Potentzia izendatua unitateko:

(W/aerosorgailuko)

Haizearen batez besteko abiadura lekuan:

(m/s)

Hartzeko eremua unitateko:

(m2/aerosorgailuko)

Funtzionamendu teorikoa urtean:

(h/urteko)

- Instalazioaren guztizko potentzia izendatua:

(kW)

Metagailu sistemarik jarri al da?:

(bai/ez)

- Metatzeko ahalmena (Ah C100):
- Metatzeko guztizko tentsioa:

(V)

Instalatutako inbertsore kopurua:

(zenb.)

- Potentzia izendatua unitateko:

(W)

- Guztizko potentzia izendatua:

(kW)

Lekua eta data:
Izena eta abizenak:
Sinadura:

EEEk, Bizkaia plaza eraikina, Urkixo zumarkalea, 36, 1. solairua, 48011 Bilbon helbidea duenak, hauxe jakinarazten dizu: zuk emandako datu pertsonalak edo geroago sortuko direnak fitxategietan
sartuko direla eta EEEren ardurapean geratuko direla. Datu horiek zure eskabidea aztertu eta kudeatzeko erabiliko dira, eta hala badagokio, eskabide horretan eskatzen den diru laguntza ematekotan,
horren ondorioz sor litezkeen harremanak bideratu eta gauzatzeko; betiere, aplikagarria izan daitekeen araudia betez. Nolanahi ere, datu horiek ikusteko, aldatzeko, ezabatzeko eta inori ematen ez
uzteko eskubideak erabil ditzakezu, datu pertsonalak babesteko legeriak xedatutakoari jarraiki. Horretarako, goraxeago aipatzen den EEEren helbidera idazki bat bidali behar duzu, bertan nor zaren
behar bezala egiaztatuz. Eskatzaileak, EEEri edozein pertsona fisiko/juridikoen datu pertsonalak erraztu baino arinago, konpromezu hartzen du, aurkezpenean egonaz, eta bere kasuan, eskabide
honen burutzea eta gero, pertsona horri informatuko diola aurreko lerroetan agertzen den informazioaz eta aplikatu ahalezko edozein beste baldintza bete izanez EEEri datu pertsonalen emate
zuzenerako eta EEEk gainerako ekintzarik bete behar ez izateko. Hala ere, eman diren datuen zuzenketak eta baliogabetzeak EEEri komunikatzeko konpromisoa hartzen du.

ELEKTRIZITATEA EKOIZTEKO ENERGIA BERRIZTAGARRIEN INSTALAZIOETAN INBERTSIOAK SUSTATZEKO
LAGUNTZA PROGRAMA 2017
V.3 ERANSKINA. DOKUMENTAZIO TEKNIKOA ENERGIA BERRIZTAGARRIEZ
MINIHIDRAULIKO ISOLATUA
Eskatutako datu guztiak LETRA LARRIZ IDATZI behar dira.

A - PERE - 2017
jn./and., NAN zk.:

(badagokio)

hau legez ordezkatuz:

IFZ zk.:

HONAKO INFORMAZIO HAU AURKEZTEN DU
Proiektuaren izena:
Zenbatekoa (euro):

(BEZik gabe)

Aurkezten den beharrezko dokumentazio teknikoa:
· V.3 eranskina. Dokumentazio teknikoa energia berriztagarriez.
· Memoria teknikoa-ekonomikoa.
· Aurrekontu onartua eta sinatua.
· Eraikuntza Kode Teknikotik salbuetsita egotearen dokumentua.
· Fabrikatzailearen ezaugarri teknikoen kopia (turbinak).
· Proiektuaren kopia, instalazioaren potentzia termikoa 70 kW baino handiagoa bada.
INSTALAZIO MINIHIDRAULIKO ISOLATUA
Kokalekua bulego-eraikinean, pabiloian, …:

(testua)

Aplikazioa (argia, ponpaketa, etxebizitza, ...):

(testua)

Kokalekua (ibaia, …):

(testua)

Fabrikatzailea eta modeloa:

(testua)

Turbina mota:

(testua)

Turbina kopurua:

(zenb.)

Potentzia izendatua unitateko:

(W/turbinako)

Instalazioaren jauzi gordina (Hb):

(m)

Funtzionamendu teorikoa urtean:

(h/urteko)

- Instalazioaren guztizko potentzia izendatua:

(kW)

Metagailu sistemarik jarri al da?:

(bai/ez)

- Metatzeko ahalmena (Ah C100):
- Metatzeko guztizko tentsioa:

(V)

Instalatutako inbertsore kopurua:

(zenb.)

- Potentzia izendatua unitateko:

(W)

- Guztizko potentzia izendatua:

(kW)

Lekua eta data:
Izena eta abizenak:
Sinadura:

EEEk, Bizkaia plaza eraikina, Urkixo zumarkalea, 36, 1. solairua, 48011 Bilbon helbidea duenak, hauxe jakinarazten dizu: zuk emandako datu pertsonalak edo geroago sortuko direnak fitxategietan
sartuko direla eta EEEren ardurapean geratuko direla. Datu horiek zure eskabidea aztertu eta kudeatzeko erabiliko dira, eta hala badagokio, eskabide horretan eskatzen den diru laguntza ematekotan,
horren ondorioz sor litezkeen harremanak bideratu eta gauzatzeko; betiere, aplikagarria izan daitekeen araudia betez. Nolanahi ere, datu horiek ikusteko, aldatzeko, ezabatzeko eta inori ematen ez
uzteko eskubideak erabil ditzakezu, datu pertsonalak babesteko legeriak xedatutakoari jarraiki. Horretarako, goraxeago aipatzen den EEEren helbidera idazki bat bidali behar duzu, bertan nor zaren
behar bezala egiaztatuz. Eskatzaileak, EEEri edozein pertsona fisiko/juridikoen datu pertsonalak erraztu baino arinago, konpromezu hartzen du, aurkezpenean egonaz, eta bere kasuan, eskabide
honen burutzea eta gero, pertsona horri informatuko diola aurreko lerroetan agertzen den informazioaz eta aplikatu ahalezko edozein beste baldintza bete izanez EEEri datu pertsonalen emate
zuzenerako eta EEEk gainerako ekintzarik bete behar ez izateko. Hala ere, eman diren datuen zuzenketak eta baliogabetzeak EEEri komunikatzeko konpromisoa hartzen du.

ELEKTRIZITATEA EKOIZTEKO ENERGIA BERRIZTAGARRIEN INSTALAZIOETAN INBERTSIOAK SUSTATZEKO
LAGUNTZA PROGRAMA 2017
V.4 ERANSKINA. DOKUMENTAZIO TEKNIKOA ENERGIA BERRIZTAGARRIEZ
SARERA KONEKTATUTAKO EGUZKI FOTOVOLTAIKOA - AUTOKONTSUMOA
Eskatutako datu guztiak LETRA LARRIZ IDATZI behar dira.

A - PERE - 2017
jn./and., NAN zk.:

(badagokio)

hau legez ordezkatuz:

IFZ zk.:

HONAKO INFORMAZIO HAU AURKEZTEN DU
Proiektuaren izena:
Zenbatekoa (euro):

(BEZik gabe)

Aurkezten den beharrezko dokumentazio teknikoa:
· V.4 eranskina. Dokumentazio teknikoa energia berriztagarriez.
· Aurrekontu onartua eta sinatua.
· Aurrekontu onartua eta sinatua.
· Eraikuntza Kode Teknikotik salbuetsita egotearen dokumentua.
· Fabrikatzailearen ezaugarri teknikoen kopia (panel fotovoltaikoak).
· Proiektuaren kopia, instalazioaren potentzia termikoa 70 kW baino handiagoa bada.
SARERA KONEKTATUTAKO INSTALAZIO EGUZKI FOTOVOLTAIKOA - AUTOKONTSUMOA
Kokalekua bulego-eraikinean, pabiloian, …:

(testua)

Aplikazioa (argia, ponpaketa, etxebizitza, ...):

(testua)

Tokia (teilatuan, lurrean, …):

(testua)

Diseinu mota (seriea, paraleloa):

(testua)

Fabrikatzailea eta modeloa:

(testua)

Modulu kopurua:

(zenb.)

Potentzia izendatua unitateko:

(Wp/moduluko)

- Instalazioaren potentzia izendatua guztira:

(kWp)

Instalatutako inbertsore kopurua:

(zenb.)

- Potentzia izendatua unitateko:

(W)

- Guztizko potentzia izendatua:

(kW)

Lekua eta data:
Izena eta abizenak:
Sinadura:

EEEk, Bizkaia plaza eraikina, Urkixo zumarkalea, 36, 1. solairua, 48011 Bilbon helbidea duenak, hauxe jakinarazten dizu: zuk emandako datu pertsonalak edo geroago sortuko direnak fitxategietan
sartuko direla eta EEEren ardurapean geratuko direla. Datu horiek zure eskabidea aztertu eta kudeatzeko erabiliko dira, eta hala badagokio, eskabide horretan eskatzen den diru laguntza ematekotan,
horren ondorioz sor litezkeen harremanak bideratu eta gauzatzeko; betiere, aplikagarria izan daitekeen araudia betez. Nolanahi ere, datu horiek ikusteko, aldatzeko, ezabatzeko eta inori ematen ez
uzteko eskubideak erabil ditzakezu, datu pertsonalak babesteko legeriak xedatutakoari jarraiki. Horretarako, goraxeago aipatzen den EEEren helbidera idazki bat bidali behar duzu, bertan nor zaren
behar bezala egiaztatuz. Eskatzaileak, EEEri edozein pertsona fisiko/juridikoen datu pertsonalak erraztu baino arinago, konpromezu hartzen du, aurkezpenean egonaz, eta bere kasuan, eskabide
honen burutzea eta gero, pertsona horri informatuko diola aurreko lerroetan agertzen den informazioaz eta aplikatu ahalezko edozein beste baldintza bete izanez EEEri datu pertsonalen emate
zuzenerako eta EEEk gainerako ekintzarik bete behar ez izateko. Hala ere, eman diren datuen zuzenketak eta baliogabetzeak EEEri komunikatzeko konpromisoa hartzen du.

ELEKTRIZITATEA EKOIZTEKO ENERGIA BERRIZTAGARRIEN INSTALAZIOETAN INBERTSIOAK SUSTATZEKO
LAGUNTZA PROGRAMA 2017
V.5 ERANSKINA. DOKUMENTAZIO TEKNIKOA ENERGIA BERRIZTAGARRIEZ
SARERA KONEKTATUTAKO EOLIKOA - AUTOKONTSUMOA
Eskatutako datu guztiak LETRA LARRIZ IDATZI behar dira.

A - PERE - 2017
jn./and., NAN zk.:

(badagokio)

hau legez ordezkatuz:

IFZ zk.:

HONAKO INFORMAZIO HAU AURKEZTEN DU
Proiektuaren izena:
Zenbatekoa (euro):

(BEZik gabe)

Aurkezten den beharrezko dokumentazio teknikoa:
· V.5 eranskina. Dokumentazio teknikoa energia berriztagarriez.
· Memoria teknikoa-ekonomikoa.
· Aurrekontu onartua eta sinatua.
· Eraikuntza Kode Teknikotik salbuetsita egotearen dokumentua.
· Fabrikatzailearen ezaugarri teknikoen kopia (aerosorgailuak).
· Proiektuaren kopia, instalazioaren potentzia termikoa 70 kW baino handiagoa bada.
SARERA KONEKTATUTAKO INSTALAZIO EOLIKOA - AUTOKONTSUMOA
Kokalekua bulego-eraikinean, pabiloian,…:

(testua)

Aplikazioa (argia, ponpaketa, etxebizitza,...):

(testua)

Tokia (lurrean,...):

(testua)

Fabrikatzailea eta modeloa:

(testua)

Aerosorgailu kopurua:

(zenb.)

Potentzia izendatua unitateko:

(W/aerosorgailuko)

Haizearen batez besteko abiadura lekuan:

(m/s)

Hartzeko eremua unitateko:

(m2/aerosorgailuko)

Funtzionamendu teorikoa urtean:

(h/urteko)

- Instalazioaren guztizko potentzia izendatua:

(kW)

Instalatutako inbertsore kopurua:

(zenb.)

- Potentzia izendatua unitateko:

(W)

- Guztizko potentzia izendatua:

(kW)

Lekua eta data:
Izena eta abizenak:
Sinadura:

EEEk, Bizkaia plaza eraikina, Urkixo zumarkalea, 36, 1. solairua, 48011 Bilbon helbidea duenak, hauxe jakinarazten dizu: zuk emandako datu pertsonalak edo geroago sortuko direnak fitxategietan
sartuko direla eta EEEren ardurapean geratuko direla. Datu horiek zure eskabidea aztertu eta kudeatzeko erabiliko dira, eta hala badagokio, eskabide horretan eskatzen den diru laguntza ematekotan,
horren ondorioz sor litezkeen harremanak bideratu eta gauzatzeko; betiere, aplikagarria izan daitekeen araudia betez. Nolanahi ere, datu horiek ikusteko, aldatzeko, ezabatzeko eta inori ematen ez
uzteko eskubideak erabil ditzakezu, datu pertsonalak babesteko legeriak xedatutakoari jarraiki. Horretarako, goraxeago aipatzen den EEEren helbidera idazki bat bidali behar duzu, bertan nor zaren
behar bezala egiaztatuz. Eskatzaileak, EEEri edozein pertsona fisiko/juridikoen datu pertsonalak erraztu baino arinago, konpromezu hartzen du, aurkezpenean egonaz, eta bere kasuan, eskabide
honen burutzea eta gero, pertsona horri informatuko diola aurreko lerroetan agertzen den informazioaz eta aplikatu ahalezko edozein beste baldintza bete izanez EEEri datu pertsonalen emate
zuzenerako eta EEEk gainerako ekintzarik bete behar ez izateko. Hala ere, eman diren datuen zuzenketak eta baliogabetzeak EEEri komunikatzeko konpromisoa hartzen du.

ELEKTRIZITATEA EKOIZTEKO ENERGIA BERRIZTAGARRIEN INSTALAZIOETAN INBERTSIOAK SUSTATZEKO
LAGUNTZA PROGRAMA 2017
V.6 ERANSKINA. DOKUMENTAZIO TEKNIKOA ENERGIA BERRIZTAGARRIEZ
SARERA KONEKTATUTAKO MINIHIDRAULIKOA - AUTOKONTSUMOA
Eskatutako datu guztiak LETRA LARRIZ IDATZI behar dira.

A - PERE - 2017
jn./and., NAN zk.:

(badagokio)

hau legez ordezkatuz:

IFZ zk.:

HONAKO INFORMAZIO HAU AURKEZTEN DU
Proiektuaren izena:
Zenbatekoa (euro):

(BEZik gabe)

Aurkezten den beharrezko dokumentazio teknikoa:
· V.6 eranskina. Dokumentazio teknikoa energia berriztagarriez.
· Memoria teknikoa-ekonomikoa.
· Aurrekontu onartua eta sinatua.
· Eraikuntza Kode Teknikotik salbuetsita egotearen dokumentua.
· Fabrikatzailearen ezaugarri teknikoen kopia (turbinak).
· Proiektuaren kopia, instalazioaren potentzia termikoa 70 kW baino handiagoa bada.
SARERA KONEKTATUTAKO INSTALAZIO MINIHIDRAULIKOA - AUTOKONTSUMOA
Kokalekua bulego-eraikinean, pabiloian, …:

(testua)

Aplikazioa (argia, ponpaketa, etxebizitza, ...):

(testua)

Kokalekua (ibaia, …):

(testua)

Fabrikatzailea eta modeloa:

(testua)

Turbina mota:

(testua)

Turbina kopurua:

(zenb.)

Potentzia izendatua unitateko:

(W/turbinako)

Instalazioaren jauzi gordina (Hb):

(m)

Funtzionamendu teorikoa urtean:

(h/urteko)

- Instalazioaren guztizko potentzia izendatua:

(kW)

Metagailu sistemarik jarri al da?:

(bai/ez)

- Metatzeko ahalmena (Ah C100):
- Metatzeko guztizko tentsioa:

(V)

Instalatutako inbertsore kopurua:

(zenb.)

- Potentzia izendatua unitateko:

(W)

- Guztizko potentzia izendatua:

(kW)

Lekua eta data:
Izena eta abizenak:
Sinadura:

EEEk, Bizkaia plaza eraikina, Urkixo zumarkalea, 36, 1. solairua, 48011 Bilbon helbidea duenak, hauxe jakinarazten dizu: zuk emandako datu pertsonalak edo geroago sortuko direnak fitxategietan
sartuko direla eta EEEren ardurapean geratuko direla. Datu horiek zure eskabidea aztertu eta kudeatzeko erabiliko dira, eta hala badagokio, eskabide horretan eskatzen den diru laguntza ematekotan,
horren ondorioz sor litezkeen harremanak bideratu eta gauzatzeko; betiere, aplikagarria izan daitekeen araudia betez. Nolanahi ere, datu horiek ikusteko, aldatzeko, ezabatzeko eta inori ematen ez
uzteko eskubideak erabil ditzakezu, datu pertsonalak babesteko legeriak xedatutakoari jarraiki. Horretarako, goraxeago aipatzen den EEEren helbidera idazki bat bidali behar duzu, bertan nor zaren
behar bezala egiaztatuz. Eskatzaileak, EEEri edozein pertsona fisiko/juridikoen datu pertsonalak erraztu baino arinago, konpromezu hartzen du, aurkezpenean egonaz, eta bere kasuan, eskabide
honen burutzea eta gero, pertsona horri informatuko diola aurreko lerroetan agertzen den informazioaz eta aplikatu ahalezko edozein beste baldintza bete izanez EEEri datu pertsonalen emate
zuzenerako eta EEEk gainerako ekintzarik bete behar ez izateko. Hala ere, eman diren datuen zuzenketak eta baliogabetzeak EEEri komunikatzeko konpromisoa hartzen du.

ELEKTRIZITATEA EKOIZTEKO ENERGIA BERRIZTAGARRIEN INSTALAZIOETAN INBERTSIOAK SUSTATZEKO
LAGUNTZA PROGRAMA 2017
VI. ERANSKINA. PROIEKTUA AMAITU ETA ABIAN JARTZEKO KOMUNIKAZIOA
Eskatutako datu guztiak LETRA LARRIZ IDATZI behar dira.

A - PERE - 2017

ONURADUNA IDENTIFIKATZEKO DATUAK
Diru laguntzaren eskatzailea:

jn./and., NAN zk.:

Hau legez ordezkatuz:

IFZ zk.:
EEE erreferentzia duen proiektua amaitu

EEEri jakinarazi dio
duela eta baita abian jarriko duela ere.

HONAKO INFORMAZIO HAU AURKEZTEN DU
Aurkezten den beharrezko dokumentazioa:
· VI. eranskina. Proiektua amaitu eta abian jartzeko komunikazioa.
· Inbertsioa justifikatzeko faktura(k).
· Instalazioa bere osotasunaren eta osagai nagusien kolorezko argazkiak.
· Instalazioaren berme-ziurtagiriaren kopia, urtebeteko gutxieneko iraupenarekin.
· Instalazioa mantentzeko kontratu/konpromisoaren kopia, gutxienez urtebetekoa izango dena.
· II. eranskina. Beste erakunde batzuek emandako edo haiei eskatutako diru laguntzen ebazpenen edo
komunikazioen kopia.
· III. eranskina. Eskatzaileak araudia betetzearen inguruko adierazpena.
· Foru Ogasunean ordainketak eginak dituela egiaztatzen duen egiaztagiri gaurkotua.
· Pertsona juridikoa bada, Gizarte Segurantzan ordainketak eginak dituela egiaztatzen duen egiaztagiria.
· Behe-tentsioko Instalazio Elektrikoaren Ziurtagiriaren kopia (CIBT.1), edo abian jartzeko aktaren kopia
(elektrizitatea ekoizteko sarera konektatutako instalazioetarako bakarrik).

Horregatik guztiagatik, goraxeago aipatu proiektuari emandako diru laguntzaren ordainketa egitea eskatzen
dut.

Lekua eta eguna:
Izena eta abizenak:
Sinadura:

EEEk, Bizkaia plaza eraikina, Urkixo zumarkalea, 36, 1. solairua, 48011 Bilbon helbidea duenak, hauxe jakinarazten dizu: zuk emandako datu pertsonalak edo geroago sortuko direnak fitxategietan sartuko direla
eta EEEren ardurapean geratuko direla. Datu horiek zure eskabidea aztertu eta kudeatzeko erabiliko dira, eta hala badagokio, eskabide horretan eskatzen den diru laguntza ematekotan, horren ondorioz sor
litezkeen harremanak bideratu eta gauzatzeko; betiere, aplikagarria izan daitekeen araudia betez. Nolanahi ere, datu horiek ikusteko, aldatzeko, ezabatzeko eta inori ematen ez uzteko eskubideak erabil
ditzakezu, datu pertsonalak babesteko legeriak xedatutakoari jarraiki. Horretarako, goraxeago aipatzen den EEEren helbidera idazki bat bidali behar duzu, bertan nor zaren behar bezala egiaztatuz. Eskatzaileak,
EEEri edozein pertsona fisiko/juridikoen datu pertsonalak erraztu baino arinago, konpromezu hartzen du, aurkezpenean egonaz, eta bere kasuan, eskabide honen burutzea eta gero, pertsona horri informatuko
diola aurreko lerroetan agertzen den informazioaz eta aplikatu ahalezko edozein beste baldintza bete izanez EEEri datu pertsonalen emate zuzenerako eta EEEk gainerako ekintzarik bete behar ez izateko. Hala
ere, eman diren datuen zuzenketak eta baliogabetzeak EEEri komunikatzeko konpromisoa hartzen du.

ELEKTRIZITATEA EKOIZTEKO ENERGIA BERRIZTAGARRIEN INSTALAZIOETAN INBERTSIOAK SUSTATZEKO
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VII. ERANSKINA. ESKATZAILEAK ARAUAK BETETZEAREN INGURUKO ERANTZUKIZUN-DEKLARAZIOA
JUSTIFIKAZIOAREN EGUNEAN
Eskatutako datu guztiak LETRA LARRIZ IDATZI behar dira.

A - PERE - 2017
jn./and., NAN zk.:

(badagokio)

hau legez ordezkatuz:

IFZ zk.:

HAUXE ADIERAZTEN DU
1. Diru laguntza eskaeran adierazitakoak eta aurkeztu duen dokumentazioak egia izaten jarraitzen dutela, eta horren faltsutasunetik edo zehaztasun
ezatik erator daitekeen edozein erantzukizun bere gain hartzen duela, eta faltsutasun edo zehaztasun ezarik egongo balitz, ez legoke argudiatzerik
egintza horien inguruko ezjakintasuna.
2. Diru Laguntzei buruzko Lege Orokorraren 31.3 artikuluan xedatutakoa betez, urriaren 30eko Sektore Publikoaren Kontratuen 30/2007 Legean (gaur
egun TRSPKL edo TRLCSP) ezarritako zenbatekoak gainditzen badituzte gastu lagungarriaren zenbatekoek, kontratu txikiari dagokionez, gutxienez
hiru eskaintza eskatu zaizkie hornitzaile ezberdinei, eta esleitu da eraginkortasun ekonomiko irizpideen arabera. Artikulu horretan aurreikusitako
prozedura orokorrari jarraiki jokatu ez bada, dagokion dokumentazio justifikagarria aurkeztu da.
3. Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 27. eta 28. artikuluetan xedatutakoa betez, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideaz diharduena,
espedientearekin batera, egindako inbertsioei dagozkien faktura justifikagarri(ar)en jatorrizko kopia(k) aurkeztu d(ir)a. Gainera, azaroaren 17ko diru
laguntzez diharduen 38/2003 Legearen 31. eta 83. artikuluetan xedatzen diren eskakizunekin bat etorriz, aipatutako faktura justifikagarria(k) ordaindu
egin d(ir)a.
4. 2. oinarrian azaltzen denarekin bat etorriz - Laguntzen Programaren onuradunak:
a) Azaroaren 17ko diru laguntzez diharduen 38/2003 Legearen 13. artikuluaren 2. eta 3. ataletan xedatzen diren eskakizunak betetzen ditu onuraduna
izateko, eta artikulu horretan aipatzen diren ezein baldintza edo kasutan ez dago, diru laguntzaren onuraduna ez izateari begira.
b) Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Orokorraren Antolamendu Printzipioen Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997
Dekretu Legegilearen 50. artikuluaren 5. atalean xedatzen diren eskakizunak betetzen ditu onuraduna izateko, eta artikulu horretan aipatzen diren
ezein baldintza edo kasutan ez dago, diru laguntzaren onuraduna ez izateari begira.
c) Ez du izaera bereko laguntzei edo diru laguntzei dagozkien kantitateak itzultzeko betebeharrik.
d) Enpresa bat izanez gero, 651/2014 Erregelamenduaren arabera emandako diru laguntzak, edo haren 1. artikuluaren 4a) eta 4c) ataletan xedatzen
denari jarraiki, ordezkatzen duen pertsona:
- Ez dago berreskuratzeko agindu baten zain, aldez aurretik Batzordeak emandako erabakiaren arabera, diru laguntza barne-merkatuarekin legez
kanpokoa eta bateraezina dela adierazten duena.
- Ez dago krisian, krisia jasaten duten enpresak bideratzeko eta birmoldatzeko Estatuko diru laguntzei buruzko EBren jarraibideen arabera.
5. Enpresa bat izanez gero, Eusko Legebiltzarraren Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunaren abenduaren 28ko 14/2007 Legea
betez, enpresak ez du helburu sozialik eta ez da aritzen armagintzaren ekoizpen, merkaturatze eta finantzaketan ere.
6. Enpresa bat izanez gero, martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak xedatutakoaren arabera, gizon eta emakumeen arteko benetako
berdintasunaren aldekoa, eta 250 langile baino gehiago dituen enpresa denez gero, enpresak badu Berdintasun Plana.

Lekua eta eguna:
Izena eta abizenak:
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