PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA - FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

ANNEX II
Imprès 1
Programa C

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE “NO PERJUDICI
SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS (DNHS) EN EL SENTIT DE L’ARTICLE 17 DEL
REGLAMENT (UE) 2020/852

Dades del destinatari últim
Nom i cognoms / Raó social

NIF/NIE/CIF

Representat, si escau, per
Nom i cognoms

NIF/NIE

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT QUE:
Que l'entitat sol·licitant a la qual representa, tenint en compte totes les fases del cicle de vida del projecte o activitat a desenvolupar, tant durant la seva
implantació com al final de la seva vida útil, complirà amb el principi DNSH de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient i l’etiquetatge climàtic i
digital» exigit pel REGLAMENT (UE) 2021/241, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, de manera que:
1.

NO CAUSA UN PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS de l’article 17 del Reglament de la UE 2020/852, que
s’enumeren a continuació:
a)
b)
c)

d)

e)
f)

2.
3.
4.

5.

Mitigació del canvi climàtic – es considera que una activitat causa un perjudici significatiu a la mitigació del canvi climàtic si dóna lloc a considerables
emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI).
Adaptació al canvi climàtic – es considera que una activitat causa un perjudici significatiu a l’adaptació del canvi climàtic si provoca un augment
dels efectes adversos de las condicions climàtiques actuals i de les previstes a futur, sobre si mateixa o a les persones, la natura o als actius.
Ús sostenible i protecció de recursos hídrids i marins – es considera que una activitat causa un perjudici significatiu a l’ús i protecció sostenibles
dels recursos hídrids i marins si va en detriment del bon estat o del bon potencial ecològic de les masses d’aigua, incloses les superficials i
subterrànies, i del bon estat ecològic de les aigües marines.
Economia circular, incloses la prevenció i el reciclatge de residus – es considera que una activitat causa un perjudici significatiu a l’economia
circular, incloses la prevenció i el reciclatge de residus, si genera importants ineficiències a l’ús de materials o a l’ús directe o indirecte de recursos
naturals; si dóna lloc a un augment significatiu de la generació de residus, al tractament mecànic-biològic, incineració o dipòsit en un vertader de
residus; o si l’eliminació de residus a llarg termini pot causar un perjudici significatiu i a llarg termini pel medi ambient.
Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, al aigua o al sòl – es considera que una activitat causa un perjudici significatiu a la prevenció
i al control de la contaminació quan dóna lloc a un augment significatiu de las emissions de contaminants a l’atmosfera, al aigua o al sòl (terra).
Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes – es considera que una activitat causa un perjudici significatiu a la protecció i restauració
de la biodiversitat i els ecosistemes quan va en gran mesura en detriment de les bones condicions i la resiliència dels ecosistemes, o va en detriment
de l’estat de conservació dels habitats i les especies, en particular d’aquells d’interès per a la Unió Europea.

LES ACTIVITATS S’ADEQUEN, EN EL SEU CAS, A LES CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS FIXADES PER LA MESURA I SUBMESURES
REFLEXADES EN EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIENCIA.
LES ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN EN EL PROJECTE COMPLIRAN AMB LA NORMATIVA MEDIAMBIENTAL VIGENT QUE RESULTI
D’APLICACIÓ.
LES ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN NO ESTAN EXCLOSES PER AL SEU FINANÇAMENT PEL PLA CONFORME A LA GUIA TÈCNICA
SOBRE L'APLICACIÓ DEL PRINCIPI DE «NO CAUSAR UN PERJUDICI SIGNIFICATIU» EN VIRTUT DEL REGLAMENT RELATIU AL
MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA (2021/C 58/01), A LA PROPOSTA DE DECISIÓ D' EXECUCIÓ DEL CONSELL RELATIVA A
L'APROVACIÓ DE L'AVALUACIÓ DEL PLA DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA D’ESPANYA I AL SEU CORRESPONENT ANNEX.
LES ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN NO CAUSEN EFECTEN DIRECTES SOBRE EL MEDI AMBIENT, NI EFECTES INDIRECTES
PRIMARIS EN TOT EL SEU CICLE DE VIDA, ENTENENT COM A TALS AQUELLS QUE POGUESSIN MATERIALITZARSE RERE LA SEVA
FINALITZACIÓ, UN COP REALITZADA L’ACTIVITAT.

L’incompliment d’algun dels requisits establerts en la present declaració, donarà, previ l’oportú procediment de reintegrament, a l’obligació de retornar les
ajudes rebudes i els interessos de demora corresponent.

Signat:
Nom i cognoms:

NIF/NIE:

Localitat i data:
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran tractades amb la deguda seguretat i confidencialitat
i s’inclouran en un fitxer, titularitat del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a fi de tramitar i gestionar expedients de subvencions de la present
convocatòria. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit a la Direcció General del CMH (carrer núm. 60, Edifici E, 6a planta,
08040 Barcelona), indicant al sobre: “Tutela de drets LOPD”, i adjuntant còpia de document que acrediti la vostra identitat.

