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“Azken arau-aldaketa: 2017/01/31” 

Foru Aldundiaren 5/2017 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 
24koa. Honen bidez, jarduera batzuk 

lehentasunezkotzat jotzen dira 2017ko ekitaldirako. 
(BAO Urtarrilaren 31koa) 

1998ko ekitaldiaz geroztik, zergei buruzko arautegian jasota dauden zerga-pizgarriak erabiliz, 
Bizkaiko Foru Aldundiak bultzatu du sektore pribatuak parte har dezala Bizkaiko Lurralde 
Historikoan antolatzen diren garrantzi bereziko kultur ekitaldien finantziazioan, hain zuzen ere, 
Euskara eta Kulturako Sailaren jardun-eremuaren barruan kultur ondarearen, kirolaren, 
astialdiaren, artearen eta kulturaren eta euskaren sustapenerako jardueren arloan egiten 
direnen finantziazioan; halaber bultzatu du sektore pribatuak gazteen taldearen sustapen eta 
zabalkunderako jardueren, lankidetzaren sustapenerako jardueren eta Bizkaiko Lurralde 
Historikoarentzat garrantzia eta interes berezia duten jardueren finantzazioan ere parte har 
dezala. 

Irabazizkoak ez diren erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoari emandako zerga-
pizgarriei buruzko otsailaren 24ko 1/2004 Foru Arauaren 29. artikuluko lehenengo zenbakian 
zehazten denez, Bizkaiko Foru Aldundiak ekitaldi bakoitzean lehentasunezkoak izango diren 
jarduerak ezarri ahal izango ditu, bai eta haiek bete beharreko irizpideak eta baldintzak ere. 

Foru dekretu honen helburua da 2017ko ekitaldirako zenbait jarduera lehentasunezkotzat 
jotzeko baldintzak eta prozedurak ezartzea. 

Adierazi behar da foru-dekretu honen izapidetzea lege eta dekretu hauetan xedatutakoaren 
arabera egin dela: Euskal Autonomia Erkidegoko 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerakoa, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 141/2013 Foru Dekretua, 
azaroaren 19koa, generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioa egiteari buruzkoa. 

Azaldutakoa dela bide, Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuak proposatuta eta Bizkaiko 
Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak 2017ko urtarrilaren 24ko bileran eztabaidatu eta onetsi 
ondoren, honako hau. 

XEDATZEN DA: 

1. artikulua. Xedea. 

Foru dekretu honen xedea da otsailaren 24ko 1/2004 Foru Arauko 29. artikulua garatzea. Arau 
hori irabazizkoak ez diren erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoari emandako zerga-
pizgarriei buruzkoa da. 

2. artikulua. Lehentasunezko jarduerak. 

Bat.  2017ko ekitaldian, jarraian aipatzen diren jarduerak lehentasunezkotzat jo ahalko dira 
Bizkaiko Lurralde Historikoan: 

a) Kirolaren arloan: 

1. Bizkaiko Lurralde Historikoko herri administrazioek eskola kirolaren arloan 
antolatzen edo babesten dituzten jarduerak. 

2. Bizkaiko Lurralde Historikoa eta bertako udalerriak ezagutarazten dituzten kirol-
kluben jarduerak eta kirol-ekitaldiak edo -emanaldiak, foru dekretu honen 3. 
artikuluan jasotzen diren betekizunak betetzen dituztenak. 
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3. Udalen edo Aldundiaren titulartasuneko kirol-instalazio berriak egitea eta haien 
kirol-instalazioak artatu, eraberritu edo egokitzeko obrak egitea. 

4. Kirol-klubak elkartzea edo batzea, baldin eta horren ondorioz desagertu egiten 
badira elkartu edo batu diren taldeak. 

5. Emakume kirolariak dituzten eta emakume kirolariak izatea sustatzen duten 
Bizkaiko klubek egiten dituzten jarduerak. 

6. Kirolari desgaituak dituzten eta kirolari desgaituak izatea sustatzen duten Bizkaiko 
klubek egiten dituzten jarduerak. 

b) Gazteen arloan: 

1. Haur eta gazteen astialdirako hezitzaileak trebatzeko eskolek egiten dituzten 
jarduerak, baldin eta eskola horiek izendapen ofiziala onartuta badute Eusko 
Jaurlaritzako Kultura Sailaren azaroaren 2ko 419/1994 Dekretuaren arabera. 

2. Legez aintzatetsitako gazte elkarteek antolatzen dituzten jarduerak, arruntak eta 
kanpalekuetakoak. 

c) Kultur ondarearen arloan, kalifikatutako kultur ondasun diren Bizkaiko higiezinak artatu, 
zaharberritu eta hobetzeko obrak betearaztea, Euskal Kultur Ondareari buruzko 
uztailaren 3ko 7/1990 Legeko II. tituluko I. kapituluan ezarrita dagoena dela bide. 

d) Euskararen arloan, foru dekretu honen 6. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz 
2017ko ekitaldirako lehentasunezkotzat jotzen diren jarduerak. 

e) Kultur zabalkundearen arloan, foru dekretu honen 7. artikuluan xedatutakoarekin bat 
etorriz 2017rako lehentasunezkotzat jotzen diren jarduerak. 

f) Garapenerako lankidetzaren, kultur aniztasunaren eta emakumeen eta gizonen 
berdintasunaren arloetan, foru dekretu honen 8. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz 
2017rako lehentasunezkotzat jotzen diren jarduerak. 

g) Gizarte-inklusioaren arloan, foru dekretu honen 8. artikuluan xedatutakoarekin bat 
etorriz 2017rako lehentasunezkotzat jotzen diren jarduerak. 

Bi. Lehentasunezkotzat jotzen diren jarduerek zerga-hobariak izango dituzte, hain zuzen ere, 
irabazizkoak ez diren erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoari emandako zerga-
pizgarriei buruzko otsailaren 24ko 1/2004 Foru Arauaren 29. artikuluan adierazitakoak. 

Hiru. Halaber, lehentasunezkoak izango dira Estatuko eta foru lurraldeetako organo 
eskudunek halakotzat jotzen dituzten jarduerak, baldin eta haiek onetsitako arautegietan 
aintzatespen bera ematen bazaie foru dekretu honen arabera lehentasunezkotzat jotako 
jarduerei. 

3. artikulua. Kirolaren arloko betekizunak. 

Bat.  Kirolaren arloko jarduera bat lehentasunezkotzat jotzeko, foru dekretu honen 2. artikuluko 
Bat paragrafoaren a) letrako 2) zenbakian ezarritakoaren ondoreetarako, honako betekizun 
hauek bete behar ditu: 

a) Nazioartekoa izatea, estatuz gaindiko kirol-federazioen egutegi ofizialen barruan 
dagoelako edo federazio horiek kirol-interes berezia aintzatetsi diotelako. 

b) Autonomia Erkidegoko edo Estatuko gizarte-komunikabideetan agertzea. 

c) Benetako aurrekontua 30.000 eurotik gorakoa izatea. 
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Bi. Bat paragrafoan ezarritakoa gorabehera, honako ekitaldi hauek ez dute bete behar 
paragrafo horretako a) letran ezartzen dena: 

a) Xede nagusia kirolaren sustapena izanik bi mila eta bostehun kirolari baino gehiago 
biltzen dituztenak. 

b) Euskal Herriko kirol modalitateetakoak direnak: arraunketa (tostako arraunketa eta 
olinpikoa), euskal pilota eta herri kirolak. 

c) Bizkaiko kirol-klubek kirol ez-profesionalen Estatu mailako kirol-lehiaketa ofizialetako 
goreneko bi kategorietan parte hartzea. 

4. artikulua. Gazteen arloko betekizunak. 

Gazteen arloko jarduera bat lehentasunezkotzat jotzeko, foru dekretu honen 2. artikuluko Bat 
paragrafoaren b) letran ezarritakoaren ondoreetarako, honako betekizun hauek bete behar ditu: 

a) Izendapen ofiziala onartuta duten astialdirako hezitzaileak trebatzeko eskolek haur eta 
gazteen astialdiko hezkuntza-jardueretako zuzendariak eta begiraleak trebatzeko ematen 
dituzten ikastaroek Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren azaroaren 2ko 419/1994 
Dekretuaren 2. artikuluan haientzat ezarritako betekizunak bete behar dituzte, eta Euskal 
Autonomia Erkidegoan bizi direnentzat izan behar dira. 

b) Haur eta gazteen astialdiko hezkuntza-jardueretako begiraleak eta zuzendariak trebatzeko 
ikastaroak ematen dituzten eta izendapen ofiziala onartuta duten astialdirako hezitzaileak 
trebatzeko eskolen jardun-eremua Bizkaiko Lurralde Historikoa izan behar da, eta eskola 
horiek Bizkaian eduki behar dute sozietatearen egoitza. 

c) Gazte elkarteen jardun-eremua Bizkaiko Lurralde Historikoa izan behar da, elkarteok 
Bizkaian eduki behar dute egoitza eta beraien jarduerek zerikusia izan behar dute Bizkaiko 
Behatokiaren eskumenekin. 

5. artikulua. Ondarearen eta kulturaren arloko betekizunak. 

Ondarearen eta kulturaren arloko jarduera bat lehentasunezkotzat jotzeko, foru dekretu honen 
2. artikuluko Bat paragrafoaren c) letran ezarritakoaren ondoreetarako, obren betearazpenak, 
betiere, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Sailaren baimena eduki behar du. 

6. artikulua. Euskararen sustapenaren arloko betekizunak. 

Euskararen sustapenaren arloko jarduera bat lehentasunezkotzat jotzeko, foru dekretu honen 2. 
artikuluko Bat paragrafoaren d) letran ezarritakoaren ondoreetarako, ezinbestekoa da Bizkaiko 
Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Sailak jarduera hori egiteko baimena ematea eta 
lehentasunezkoa dela berariaz adieraztea. 

7. artikulua. Kultur zabalkundearen arloko betekizunak. 

Kultur zabalkundearen arloko jarduera bat lehentasunezkotzat jotzeko, foru dekretu honen 2. 
artikuluaren Bat paragrafoko e) letran ezarritakoaren ondoreetarako, ezinbestekoa da Bizkaiko 
Foru Aldundiaren Euskara eta Kultura Sailak jarduera hori egiteko baimena ematea eta 
lehentasunezkoa dela berariaz adieraztea. 

8. artikulua. Garapenerako lankidetzaren, kultur aniztasunaren, emakumeen eta gizonen 
berdintasunaren eta gizarte-inklusioaren arloetan bete behar diren baldintzak. 

Jarduera bat lehentasunezkotzat jotzeko, foru dekretu honen 2. artikuluko Bat zenbakiko f) eta 
g) letretan ezarritakoaren ondoreetarako, ezinbestekoa da Bizkaiko Foru Aldundiaren Enplegua, 
Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailak jarduera hori egiteko baimena ematea eta 
lehentasunezkoa dela berariaz adieraztea. 
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9. artikulua. Prozedura. 

Foru dekretu honetan ezarritakoaren ondoreetarako, pertsona fisiko edo juridikoek jarraian 
adieraziko diren agiriak aurkeztu behar dituzte 2017ko abenduaren 1aren aurretik, nahi baldin 
badute kirolaren, gazteen, ondarearen, euskararen sustapenaren eta kultur zabalkundearen, 
garapenerako lankidetzaren, kultur aniztasunaren, emakumeen eta gizonen berdintasunaren 
eta gizarte-inklusioaren arloetan egiten dituzten jarduerak Bizkaian eta 2017ko ekitaldirako 
lehentasunezkotzat jotzea. Agiriak hauek dira: 

a) Kirol jarduerak: lehentasunezkotzat jotzeko eskatu den kirol-jarduera egingo duen 
erakundeak prestatutako proiektua; hartan, sarrera-gastuen aurreikuspena agerrarazi behar 
da, hala badagokio. Proiektua Euskara eta Kulturako Foru Saileko Kirol Zerbitzuaren 
bulegoetan aurkeztu behar da. 

b) Gazteen arloko jarduerak: aintzatespen ofiziala duten haur eta gazteen astialdirako 
hezitzaileak trebatzeko eskolek zein gazte elkarteek lehentasunezkotzat jotzea nahi 
dituzten jardueren egitarauak. Egitarauan, sarrera-gastuen aurreikuspena agerrarazi behar 
da, eta Euskara eta Kulturako Foru Saileko Kultur Ekintzako Zerbitzuaren bulegoetan zein 
Bizkaiko Behatokiaren bulegoetan aurkeztu behar da. 

c) Ondarearen arloko programak: lehentasunezkotzat jotzea nahi den esku-hartzearen 
proiektua; esku-hartze hori kalifikatutako kultur ondasun diren higiezinak artatu, zaharberritu 
eta hobetzeko obrak betearaztean datza. Proiektua Euskara eta Kulturako Foru Saileko 
Kultura Ondarearen Zerbitzuaren bulegoetan aurkeztu behar da. 

d) Euskararen sustapenaren arloko programak eta jarduerak: lehentasunezkotzat jotzeko 
eskatu den euskara sustatzeko jarduera egingo duen erakundeak prestatutako proiektua; 
bertan, sarrera-gastuen aurreikuspena agerrarazi behar da, hala badagokio. Proiektua 
Euskara eta Kulturako Foru Saileko Euskara Zuzendaritza Nagusiaren bulegoetan aurkeztu 
behar da. 

e) Kultur zabalkundearen arloko programak eta jarduerak: lehentasunezkotzat jotzeko eskatu 
den kultur zabalkunderako jarduera egingo duen erakundeak prestatutako proiektua; 
bertan, sarrera-gastuen aurreikuspena agerrarazi behar da, hala badagokio. Proiektua 
Euskara eta Kulturako Foru Saileko Kultur Ekintzako Zerbitzuaren bulegoetan aurkeztu 
behar da. 

f) Garapenerako lankidetzaren, kultur aniztasunaren, emakumeen eta gizonen 
berdintasunaren eta gizarte-inklusioaren arloetako programak eta jarduerak: 
lehentasunezkotzat jotzeko eskatu den jarduera egingo duen erakundeak prestatutako 
proiektua; bertan, sarrera-gastuen aurreikuspena agerrarazi behar da, hala badagokio. 
Proiektu hori Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saileko 
Berdintasunerako, Lankidetzarako eta Dibertsitaterako Zuzendaritza Nagusiaren 
bulegoetan aurkeztu behar da. 

10. artikulua. Eskumena. 

Euskara eta Kulturako foru diputatuak foru agindu baten bidez adieraziko du Bizkaiko Lurralde 
Historikoan 2017ko ekitaldian zer jarduera izango diren lehentasunezkoak gazteriaren, 
kirolaren, ondarearen eta kulturaren, euskararen sustapenaren eta kultur zabalkundearen 
arloetan. Nolanahi ere, jarduera horiek lehentasunezkotzat jotzea eskatzeko eskabideak 9. 
artikuluan xedatutakoaren arabera aurkeztuta egon behar dute, eta jarduerek, berriz, foru 
dekretu honetan ezarritako baldintzak bete behar dituzte. 

Gaiaren arabera eskumena duen Saileko foru diputatuak foru agindu baten bidez adieraziko du 
Bizkaiko Lurralde Historikoan 2017ko ekitaldian zer jarduera izango diren lehentasunezkoak 2. 
artikuluaren f) eta g) letretan deskribatutako arloetan. Nolanahi ere, jarduera horiek 
lehentasunezkotzat jotzea eskatzeko eskabideak 9. artikuluan xedatutakoaren arabera 
aurkeztuta egon behar dute, eta jarduerek, berriz, foru dekretu honetan ezarritako baldintzak 
bete behar dituzte. 



 
5 

11. artikulua. 2017ko ekitaldian lehentasunezkoak izango diren jarduerak. 

Ondoren adieraziko diren jarduerak lehentasunezkoak izango dira 2017ko ekitaldian, nahiz ez 
dituzten bete behar foru dekretu honek ezartzen dituen betekizunak: 

a) Ondarearen eta kulturaren arloan: 

- Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa. 

- Bilbao Bizkaia Museoak, S.L. 

- Eleiz Museoa. Bilbo. 

- Guggenheim Bilbao Museoaren Fundazioa. 

- Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa Fundazioa. 

- Bilboko Arte Eder Museoa Fundazioa. 

- Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa. 

- Durangoko Arte eta Historia Museoa. 

- Euskal Abertzaletasunaren Museoa (GOAZ Museoa). 

- Aste Santuko Pasoen Museoa. Bilbo. 

- Simón Bolivar Museoa. 

- Medikuntza eta Zientzia Historiaren Euskal Museoa. 

- Bizkaiko kultur ondarea, zibila zein erlijiosoa, birgaitzeko eta/edo zaharberritu-
kontserbatzeko esku-hartzeak. 

- Kultur ondarea hedatzeko proiektuak, BizkaiKOA enpresa-erakunde publiko foralaren 
bidez garatuak. 

- «Transbordador de Vizcaya S.L.» sozietateak egindako esku-hartzeak eta jarduerak. 

- Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L. 

- Urdaibai Bird Center. 

b) Kultur zabalkundearen arloan: 

- Bilboko opera denboraldia, OLBEk (Operaren Lagunen Bilboko Elkartea) antolatzen 
duena. 

- Bilbao Orkestra Sinfonikoaren (BOS) kontzertu-denboraldia. 

- Bilboko Arriaga Antzokia KJE SAren arte eszenikoen denboraldia. 

- Barakaldo Antzokiaren arte eszenikoen denboraldia. 

- Serantes Kultur Aretoaren arte eszenikoen denboraldia. 

- Basauriko Social Antzokiaren arte eszenikoen denboraldia. 
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- Serantes Kultur Aretoak antolatutako Santurtziko Nazioarteko Antzerki Jaialdia. 

- Elai Alai Kultur Elkarteak antolatutako Portugaleteko Nazioarteko Folklore Jaialdia. 

- Elai Alai Fundazioaren Portugaleteko Folklore Azoka. 

- Getxoko Kultur Etxeak antolatutako Getxoko Nazioarteko Folk Jaialdia. 

- Getxoko Kultur Etxeak antolatutako Getxoko Nazioarteko Jazz Jaialdia. 

- Musika klasikoaren «Musika-Música» jaialdia. Bilbao 700 III Milenium Fundazioa. 

- «Dantzaldia» nazioarteko dantza-jaialdia. La Fundición. 

- Ikus-arteetako produkzioak. Consonni. 

- Umore Azoka-Leioako Kaleko Artisten Azoka. Leioako Udala. 

- Bilboko Koral Elkarteak antolatutako 2017ko kontzertuen egitaraua. 

- «Bilbo Arte»ren erakusketen programa. 

- Getxophoto 2017, Begihandi Kultur Taldeak antolatua. 

- Umoredun Literatura eta Artearen Nazioarteko VIII. Astea. Asociación literaria la Risa 
de Bilbao - Bilboko Barrea literatur elkartea. 

- ACT jaialdia, Arte Eszenikoen Sortzaile Berrien Nazioarteko Jaialdia. Barakaldoko 
Teatrako Elkartea. 

- Ekonomi Ituna sustatu eta aldezteko «Ad Concordiam» elkarteak antolatutako 
jardueren egitaraua. 

- Deusto Fundazioa. 

- Basques 2.0 Fundazioa: a Laboratory for Thought and Inquiry. 

- Deusto Campus Mundus 2017 proiektua. 

- Euskampus proiektua. 

- Pablo eta Juan de Otaolaren ikus-arteen bekak, Basauriko Udal Kultur Etxeak 
antolatuak. 

- Vicrila Fundazioaren kultur jardueren urte programa. 

- Agirre Lehendakaria Fundazioa. 

- Muskiz LH: 2017ko udako ikastaroak. 

- ZAWP («Zorrozaurre Art Word in Progress») programa. 

- Bilboko Portua eta Itsasadarra Fundazioa-Fundación Puerto y Ria de Bilbao 
fundazioaren jarduerak. 

- Bilboko Elkarte Filarmonikoaren kontzertu-denboraldia. 

- The Walk On Proyect (WOP) fundazioaren kultur jarduerak. 
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- Loraldia. 

c) Lankidetzaren arloan: 

- Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa. 

- Alboan fundazioa. 

- Garapenerako lankidetzaren arloan Fundación ITAKA-Escolapios/ITAKA-Escolapios 
Fundazioak antolatu ohi dituen jarduerak. 

- Betean Fundazioa. 

- Fundación Bakuva Integración Social. 

- Mugarik Gabe. 

- Baltistan Fundazioa. 

d) Euskararen sustapenaren arloan: 

- Ibilaldiaren 2017ko edizioa, Ibilaldia kultur elkarteak antolatua. 

- «Euskal Herriko Etnografi Atlasa»ren ingurukoak. 

- «Euskalkien atlasa»ren ingurukoak. 

- Durangoko 2017ko Azoka. 

- Azkue Fundazioak arlo honetan antolatzen dituenak. 

- Bilboko Euskararen Etxearen bitartez euskara zabaltzeko eta sustatzeko egindako 
proiektuak. 

- Elhuyar Fundazioak sustatutako proiektuak: «Zientzien Azoka» eta «Bizilabe 
gazteentzako ikerketa zentroa». 

e) Kirolaren arloan: 

- Bizkaia Bizkaialde Fundazioa. 

- Athletic Club Fundazioa. 

- Bizkaiko Kirol Federakundeen Elkartea. 

- Euskadiko Txirrindularitza Iraskundea. 

- Fundación Baque-Baque Iraskundea. 

- Euskal Kirol Federazioen Batasuna. 

- Bilbao Basket Fundazioa. 

- Euskal Pilotaren Munduko Kontseilua Fundazioa. 

- Euskadi Kirola Fundazioa. 

- Lagun Aro Fundazioa. 
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- Bizkaia Basket Fundazioa. 

- Ocean World S.L. 

f) Gazteriaren arloan: 

- «Euskal Encounter» jarduera, Euskaltel Fundazioak antolatua. 

- The Walk On Proyect (WOP) fundazioaren gazteentzako jarduerak. 

XEDAPEN INDARGABETZAILEA 

2017ko urtarrilaren 1etik aurrera indargabetuta geratuko da 2013ko abenduaren 15eko 
188/2015 Foru Dekretua, jarduera batzuk 2016ko ekitaldirako lehentasunezkotzat jo zituena. 

AZKEN XEDAPENAK 

Lehenengoa. 

Ogasun eta Finantza Saileko, Euskara eta Kultura Saileko eta Enplegua, Gizarte Inklusioa eta 
Berdintasuna sustatzeko Saileko foru diputatuei ahalmena ematen zaie foru dekretu hau 
garatzeko eta aplikatzeko behar diren xedapen guztiak eman ditzaten. 

Bigarrena. 

Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean jarriko da 
indarrean, eta 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondoreak. 
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