VI. eranskina
DOKUMENTAZIO OROKORRA
I. FASEA: LAGUNTZA ESKAERA
ESKAERA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eskaera orokorra
Eskaera berezia, programaren arabera
Konpromiso orokorrak
MINIMIS erantzukizunpeko adierazpena
Emandako MINIMIS laguntzen ebazpenak, edo laguntza eskaerak, ebatzi gabe egonez gero.
Inbertsio bererako emandako beste laguntza batzuen ebazpenak, edo eskaerak, ebatzi gabe badaude.
DNSH erantzukizunpeko adierazpena
BEEP bete delako erantzukizunpeko adierazpena
DATUEN LAGAPENAREN erantzukizunpeko adierazpena
Kide guztien NANak
Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak beteta daudelako egiaztagiria edo baimena
(Kontsultarako baimena eman ezean, ziurtagiria aurkeztu behar da)

•

Ogasunarekiko betebeharrak beteta daudelako egiaztagiria edo baimena
(Kontsultarako baimena eman ezean, ziurtagiria aurkeztu behar da)

•

Hirugarrenen fitxa
(Lehenago ez bada jaso AFAren dirulaguntzarik)

ENTITATE JURIDIKOAK
• IFZ
• REAn kopia eguneraturik egon ezean, eratzearen eskritura publikoaren eta estatutuen kopia
• Krisian EZ dagoelako adierazpenari dagokionez
• Erantzukizun mugatuko sozietatea, eratu zenetik 7 urte baino gehiago pasatu badira (SA, SL):
o 2019. URTEKO KONTUAK
Merkataritza erregistroan inskribatuta egon behar da 2020ko uztaila baino lehenagotik
Egiaztatuko da galerak sozietatearen kapitalaren erdia baino gehiago direla

•

Erantzukizun mugarik gabeko sozietatea (SZ, JE, TPE eta pertsona fisikoak):
o 2019ko zerga ekitaldiko aitorpena:
• Kooperatiba izanez gero, estatutuak aztertu behar dira erantzukizuna nolakoa den jakiteko (mugatua edo
mugarik gabekoa), eta horren araberako dokumentazioa aurkeztu.
MERKATARITZAKO ENTITATEAK
• Zuzendaritza kontseiluko kideak
• Ordezkaritzaren erabakiaren ziurtagiria
• Inbertsioak egiteko erabakiaren ziurtagiria
• Sozietateen gaineko zergaren kopia
• Bazkide langileen 10 T agiriak
MERKATARITZAKO ENTITATEAK ETA SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA ORDAINTZEN DUTEN ENTITATEAK
• Enpresaren kalifikazioaren ziurtagiria (mikroenpresa, enpresa txikia, enpresa ertaina edo enpresa handia)
• Ustiategian ari diren besteren konturako langileen zerrenda
• Sozietateen gaineko zergaren kopia
INBERTSIO KOLEKTIBOAK, PERTSONA FISIKO EDO JURIDIKOEN ELKARTEAK, PRIBATUAK ZEIN
PUBLIKOAK, EDO NORTASUN PROPIOA EZ DUTENAK DUTENAK. ERABAKIA, HONAKO HAUEK ZEHAZTEN
DITUENA:
• Elkartekide bakoitzak bere gain hartutako konpromisoak.
• Elkartekide bakoitzak bere gain hartutako jardueren aurrekontua, eta kasu bakoitzean aplikatuko den
dirulaguntzaren zenbatekoa.
• Elkartearen ordezkari edo ahaldun bakarra, onuraduna den aldetik dauzkan betebeharrak betetzeko ahalorde
nahikoa daukana.

•
•
•
•

Elkartearen barne antolamendua, kontingentzia plana, eta barruko auziak konpontzeko xedapenak.
Elkartekideen arteko akordioak erantzukizunari, kalteordainei eta konfidentzialtasunari buruz.
Emaitzen jabetza
Emaitzen eta, behar denean, horien ondoriozko jabetza industrialaren lege babesa. Erabilera esklusibokoak ez
diren eskubideen gutxieneko lagapen bat ezarri behar da Espainiako administrazio publikoaren alde, eta
lagapenaren iraupenak bat etorri behar du jabetza intelektualari edo industrialari buruzko arautegiarekin
(kasuan kasukoa).
• Diruz lagundutako jardueraren emaitzak zabaltzeko eta erabiltzeko arauak, eta horiek eskuratzeko
eskubideak.
PARTZUERGOAK ETA SEKTORE PUBLIKOAREN ETA PRIBATUAREN ARTEKO BESTE LANKIDETZA MOTA
BATZUK. 2. erabakia, honako hau daukana:
• Titular onuradunen baimena entitateak laguntza eskatzeko
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AURKEZTU
DU

•
•

Laguntza ordaintzeko eskaera
Kontratatutako pertsonen RNT
(Lan harremana diruz lagundutako inbertsioaren ondoriozkoa denean)

•
•
•
•

Organo eskudunak inbertsioak ingurumenean edukiko duen eraginaz emandako
ebazpena (jarduketaren ingurumen eragina aztertu behar bada)
Gastua frogatzen duten fakturak
Ordainketa frogagiriak
Obra amaierako ziurtagiria
(Inbertsioaren proiektua egin behar izanez gero)

BETETZEN
DU

DOKUMENTAZIO ESPEZIFIKOA:
ABELTZAINTZAKO SIMAURRAK KUDEATZEKO SISTEMETAN INBERTSIOAK EGITEKO LAGUNTZEN
PROGRAMA
I. FASEA: LAGUNTZA ESKAERA
PROIEKTUA EDO MEMORIA TEKNIKO DESKRIPTIBOA (indarreko antolamenduari buruzko legeriarekin bat
etorriz egina)
• Inbertsio mota (banakakoa/kolektiboa)
• Laguntza programaren identifikazioa
• Eskatzen diren dirulaguntzaren xede diren jarduketak
• Hondakinen kudeaketa
• Simaurra biltegiratzeko sistema berriak eraikiz gero, bermatu behar da eraikuntzan eta eraispenean sortzen
diren arriskurik gabeko hondakinen % 70 (pisuan) gutxienez prest egotea berriz erabiltzeko, birziklatzeko eta
beste material batzuk berreskuratzeko.
• Egingo diren inbertsioen kopurua eta motak
Inbertsioa nolakoa izango den zehaztu behar da:
1. JARDUKETA: ABELTZAINTZAKO SIMAURRAK KANPOAN BILTEGIRATZEKO INSTALAZIOEN
INGURUMEN ERAGINKORTASUNA HOBETZEA
a) Simaur putzuak estaltzea eta bestelako biltegiratze sistemak, amoniako igorpenak % 80 baino gehiago
murrizteko.
1. Hormigoizko estalki zurrunak
2. Zurezko estalki zurrunak
3. TPOzko (Poliolefina termoplastikoa) estalki zurrunak
4. Olanazko estalki malguak
5. Simaurra poltsan biltegiratzea
6. Estalki zurrun edo malguko beste sistema batzuk
Estalki malguak: denda itxurakoak / ganga itxurakoak / laukoak
b) Simaur putzuak estaltzea edo simaur poltsak metanoa berreskuratzeko sistemarekin eta zuzi
errakuntzarekin edo ustiategiko galdaran erreta.
Lortu behar da (eta frogatu) amoniako igorpenak % 80 baino gehiago murriztea.
2. JARDUKETA: SIMAURREN KUDEAKETA ETA APROBETXAMENDUA HOBETZEA
Frogatu behar da abeltegian 6 hilabetean sortutako simaurrak biltegiratzeko ahalmena, gutxienez.
Onartuko diren teknikak:
1. Nitrifikazioa-desnitrifikazioa
• Sentsore automatizatuak eduki behar dira
2. Solidoak eta likidoak bereiztea
• Frogatu behar da simaurraren nitrogenoa eta fosforoa murriztuko dela lurrean edo uretan
(azalean zein barnean) egon daitezkeen gehieneko nitrogeno eta fosforo kopuruak ez gainditzeko
• Frogatu behar da simaurra ezin dela eraman sailetara
• Bereizte kolektiboetan abeletxeen arteko makinak edo ibilgailuak zehaztu behar dira
3. Konpostatzea
• Lurzorua iragazgaitzeko modua eta estalki mota
• Hezetasun maila egokia lortzeko erabiliko den instalazio mota
4.a Biogas instalazioak:
• Frogatu behar da 2018/2001 (EB) Zuzentarauak ezartzen dituen ingurumen baldintzak betetzen
direla.
• Digestatoaren iraunaldi hoberena lortzeko behar den biltegiratze ahalmena edukitzea

•
•
•
•
•

Biltegietan ihesak detektatzeko sistema egon behar da =>
drainatzeko geruza / hustubide sistema / itxitura hermetikoa / zuzia
Biltegiaren tentsio mekanikoak, termikoak eta kimikoak kalkulatu behar dira
Ihes detektagailuak
Biltegi iragazgaitzak => Hormigoizko edo plastikozko estalkia edo estaldura bikoitza

4.b Simaurra biltegiratzeko sistema berriak eraikitzea edo daudenak egokitzea
• Simaurra 6 hilabetez gutxienez bilduta edukitzeko gaitasuna
• Simaur biltegien eta putzuen dimentsioak
• Krokisa
• Ihesik ez edukitzeko moduko biltegiak
• Biltegiaren tentsio mekanikoak, termikoak eta kimikoak kalkulatu behar dira
• Ihes detektagailuak
• Frogatu behar da hormak, oinarria eta sabaia iragazgaitzak direla.
• Amoniako igorpenak estalkirik gabeko biltegietakoak baino % 80 gutxiago izateko teknikak erabili
behar dira biltegietan.
• Metanoaren metaketa kudeatzeko sistemak ezarri behar dira.
•
•
•

Inbertsio proiektuaren zenbatekoa, dirulaguntzarako onartzen den kostua, eta eskatutako laguntza.
Inbertsioaren bizitza erabilgarria, kasu guztietan.
Inbertsioa mantendu behar den gutxieneko aldia: 10 urte
Baterako inbertsio planak:
Aurreko informazioa inbertsio planeko proiektu bakoitzeko eman behar da.
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Administrazio lizentziak eta baimenak

