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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, urtarrilak 05. Ostirala4. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 158/2017 FORU DEKRETUA, abenduaren 19koa, 
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Foru Sailak etxeko hondaki-
nen frakzio organikoaren gaikako bilketarako edukiontzia (5. edukiontzi per-
tsonalizatua) ezartzeko ematen dituen diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta 
deialdia onesten dituena.

ERAKUNDE ONURADUNAK Udal/mankomunitate/ pertsona juridikoak

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN JARDUKETAK Edukiontziak, konpostajerako poltsak, etxeko zakarrontziak,  
eta edukiontziak, giltzak autokospostagialuak eta  birringailuak.

ESKURATU AHAL DEN DIRU-LAGUNTZA, GEHIENEZ
Udalak ≤ 20.000 bizt.:  50.000 euro (BEZa barne).

Udalak ≥ 20.000 bizt.,  mankomunitateak eta pertsona juridikoak: 
80.000 euro (BEZa barne).

EMAKIDA ARAUBIDEA Norgehiagoka araubidea

ESKAERA-EPEA Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunaz geroko 
egutegiko 60 egunekoa

HARREMANETARAKO HELBIDE ELEKTRONIKOA seccion.residuos@bizkaia.eus

Zioen azalpena
Hondakinei buruzko legeria garatzea edo berrikustea bultzatzeko asmoz eman zuten 

Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2002ko uztailaren 22ko 1600/2002/EE Erabakia. 
Haren bidez, Europako Erkidegoaren Ingurumen Arloko Seigarren Programa ezarri zuten, 
zeinak, besteak beste, honako jarraibide hauek ematen baitutu: batetik, argi eta garbi be-
reiztea hondakinak eta hondakin ez direnak, eta, bestetik, hondakinen prebentzioari eta 
kudeaketari buruzko neurriak hartu eta arlo horretarako helburu batzuk ezartzea.

Horren haritik, hondakin biodegradagarrien tratamendu biologikoari buruzko lan-do-
kumentu bat zabaldu zuen Europako Batzordeak, 2001eko otsailaren 12an. Agiri horrek 
jasotzen dituen printzipio nagusietariko bat zera da: gaika biltzen diren hondakin bio-
degradagarrien konpostajea eta digestio anaerobioa sustatzea, eta, beraz, hondakinok 
berriro jatorrizko material bihurtu gabe, konpost gisa erabil daitezela, bai nekazaritzaren 
onerako, bai ingurumena hobetzeko.

Horrez gainera, Hondakinei eta Lur Kutsatuei buruzko 2011ko uztailaren 28ko 22/2011 
Legeak 24. artikuluan xedatzen duenez, ingurumen arloko agintariek, neurriak sustatu 
eta lege horretako 14. artikuluak aipatzen dituen hondakinen kudeaketarako egitasmo 
eta programetan jaso ahal izango dituzte,eta horrela sustatu biohondakinak bereiz bildu 
daitezela eta, gero, konpostajerako edo digestio anaerobiorako erabili.

Bizkaiko Foru Aldundiak iraunkortasuna sustatzearen alde egiten du hiri hondakinen 
kudeaketan; alegia, hondakinek dituzten baliabideak ahalik eta ondoen erabiltzearen 
alde egiten du, horretan bat baitator Europar Batasunak hondakinen kudeaketarako eza-
rri duen aukeren hierarkiarekin. Hurrenkera horren arabera, prebentzioak izan behar du 
lehentasuna, eta harekin batera behar dute birziklatzeak eta hondakinei balioa emateak 
ere. Gainerakoekin, berriz, hondakinak modu seguruan deuseztatzea da aukera, behin 
arriskuak murriztu ondoren.

Horregatik, Bizkaiko Foru Aldundiak, Bizkaiko udalei eta mankomunitateei konpos-
tajea sustatzen lagundu nahirik, halako ekimenak egiteko aukera emango duten partida 
batzuk ezarri ditu aurrekontuan.
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Aurrekoaren ildotik, 2012. urtetik diru-laguntzen deialdiak onetsi izan dira etxeko hon-
dakinen frakzio organikoaren gaikako bilketarako edukiontzia edo bosgarren edukiontzi 
pertsonalizatua ezartzeko.

Diru-laguntzen ildoak izan duen harrera onak eta haren bitartez egin diren jarduere-
tan izan den esperientzia positiboak, gomendagarri egiten zuten 2018ko ekitaldian ere 
berdin jarraitzea

Dekreto honetan, genero-ikuspegia jasotzen da, bai hura prestatzeko orduan bai 
haren aplikazioan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 
Legean ezarritakoarekin bat. Gainera, kontuan hartu da Bizkaiko Foru ezarritakoare-
kin bat. Gainera, kontuan hartu da Bizkaiko Foru aldundiaren azaroaren 19ko 141/2013 
Foru Dekretuan xedatutakoa. Izan ere, haren bidez, generoaren eraginaren aurretiazko 
ebaluazioia egiteko jarraibideak ezartzen dira; ebaluazio hori Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean dago aurrez ikusita. Ildo horretan, tra-
mitazioan, foro dekretu horren 2. artikuluan aipatzen den txostena sartu da, hau da, 
«Generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioari buruzkoa».

Foru dekretu honek bete egiten ditu erregulazio onaren printzipioak, zeinak Adminis-
trazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean au-
rreikusten diren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretua-
ren 3. artikuluan jasotzen diren (dekretu horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundian xedapen 
orokorrak egiteko prozedura arautzen da.

Horrez gain, Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 
14. artikuluak xedatutakoarekin bat, honako txostenak egin dira:

1. Proiektua sustatu duen sailak egindako txosten juridikoa.
2. Genero- eraginaren ebaluazioari buruzko txostena.
3. Kontrol ekonomikoaren txostena.
Horregatik guztiagatik, kontuan izanik maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua, Foru Admi-

nistrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duena, eta 
martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretua, Diru-laguntzei buruzko Araudia onesten duena; 
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatuaren proposamenez, eta Biz-
kaiko Foru Aldundiak 2017ko abenduaren 19ko bilkuran eztabaidatu eta gero,

XEDATU DA:

Artikulo bakarra.—Diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onespena
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Foru Sailak etxeko hondakinen frak-

zio organikoaren gaikako bilketarako edukiontzia (5. Edukiontzi pertsonalizatua) ezartze-
ko ematen dituen diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onesten ditu.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Foru dekretu hau indarrean jartzen denean, indarrik gabe geratuko dira beronetan 
xedatutakoaren aurka dauden edo berau ezeztatzen duten maila bereko edo beherago-
ko xedapen guztiak.

AZKEN XEDAPENAK

Lehena.—Arauen garapena
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatuari baimena ematen 

zaio foru dekretu honetan ezarritakoa garatu, betearazi eta aplikatzeko beharrezkotzat 
jotzen dituen xedapenak eman ditzan. Baimen horrek barruan hartzen du behar diren 
diru-laguntzak ematea eta aurrekontuko kreditua handitu ahal izatea Bizkaiko Foru Al-
dundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuak, Diru-laguntzei buruzko Araudia 
onesten duenak, 43. artikuluan ezarritako eran.



ee
k:

 B
AO

-2
01

8a
00

4-
(I-

10
72

)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, urtarrilak 05. Ostirala4. zk. 3. orr.

Bigarrena.—Indarrean jartzea
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean foru 

dekretu hau.
Bilbon, 2017ko abenduaren 19an.

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 
Zaintzeko foru diputatua

ELENA UNZUETA TORRE
Ahaldun Nagusia

UNAI REMENTERIA MAIZ

IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA ZAINTZEKO FORU SAILAK  
ETXEKO HONDAKINEN FRAKZIO ORGANIKOAREN GAIKAKO BILKETARAKO  

EDUKIONTZIA (5. EDUKIONTZI PERTSONALIZATUA) EZARTZEKO EMATEN  
DITUEN DIRU-LAGUNTZEN OINARRI ARAUTZAILEAK ETA DEIALDIA

1. Xedea
Dekretu honen xedea da diru-laguntzak emateko deialdi bat ezartzea Bizkaiko Lurral-

de Historikoko udalek eta mankomunitateek eta Bizkaiko Lurralde Historikoko udal baten 
edo batzuen titulartasunpekoak izan eta egoitza soziala Bizkaiko Lurralde Historikoan 
duten beste pertsona juridiko batzuek hiri-hondakinen bilketan bosgarren edukiontzia (5. 
sistema, pertsonalizatua) ezar dezaten, eta laguntzok norgehiagoka araubidearen bidez 
emateko prozedura, betekizunak eta baldintzak arautzea. Helburua da etxeko hondakin 
organikoen konpostajea sustatzea.

2. Zer ekintzek jaso dezaketen diru-laguntza
Honako ekintza hauek jaso dezakete diru-laguntza:
a) Hondakin organikoen gaikako bilketarako erabiliko diren edukiontziak, konposta-

jeko poltsak etxeetarako zakarrontziak eta edukiontziak irekitzeko giltzak erostea.
Erosten diren edukiontziak aurkeztutako eskabidean zehaztutako kokalekuetan ja-

rri beharko dira, edo, hasierako aurreikuspenetan aldaketaren bat eragiten badute, az-
kenean egokiagoak legez justifikatuta kokalekuetan. Erositako edukiontzien % 20raino 
bakarrik erabili ahal izango dira balizko birjarpenetarako biltegi legez (ondorio horieta-
rako, aurreko diru-laguntzetarako deialdien ondorioz erositako materialak hartuko dira 
kontuan).

Inolaz ere ezin izango du diru-laguntzarik jaso bilketa eta konpostajeko instalazioen 
hobekuntza estetikorako eta paisaietan hobeto txertatzeko materialen erosketak.

b) Autokonpostagailuen eta birringailuen erosketa, egituratzailea egiteko.
Ildo horretan, foru dekretu honek aurrez ikusten dituen diru-laguntzak jaso ahal izate-

ko, honako baldintza hauek bete behar dituzte goian aipaturiko bi jarduera motek:
1. Edukiontziaren kolorea RAL 8011 edo antzekoa izango da, errotulazio egokiaren 

bidez zein hondakin organikorako den seinalatuko da.
2. Edukiontziaren estalkiak beste estalki bat eduki beharko du gainean, eta, biga-

rren horrek, sarraila bat eduki behar du, hondakinak botatzean giltzaz ireki eta itxi beha-
rrekoa.

3. Autokonpostajearen salbuespena alde batera utzita, udalek edo mankomunita-
teek jaso behar dituzte, nahitaez, edukiontzietan jasotzen diren hondakinak. Ondoren, 
Bilbon dagoen Artigaseko konpostaje-plantara eraman, eta han tratatuko dira. Horreta-
rako, operadoreak zehazten dituen ezaugarriak bete beharko dituzte hondakinok.

Betebehar horretatik salbuetsita daude materia organikoaren bilketa eta tratamendua 
Bizkaiko Lurralde Historikotik kanpoko erakunderen batekin egiten dituzten Bizkaiko Lu-
rralde Historikoko udalerriak, horrela frogatzen badute eskabidearekin batera aurkeztu 
beharreko dokumentazioan.

Betiere foru dekretu honetan ezarritako informazioa eman beharko dute, alegia, zen-
bat tona bildu diren eta abar.
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4. Atalaseek betetzen duten erkidego-autokonpostajeko instalazioak eta hurrengo 
baldintzak diru-laguntza arrazoi izan ahal izango dira soilik:

a) Instalazioen gehienezko gaitasuna ez da izango 10 m3 baino handiagoa. Insta-
lazioaren gehienezko gaitasuna zehazteko, konpost-ontzien bolumena zenbatuko da, 
baita konpostaren bolumena eta material egituratzailea ere, edozein unetan egon daite-
keena.

a)  Konpostatutako bio-hondakinak haiek erabiltzen dituzten pertsonen etxeetakoak 
edo lorategietakoak izango dira soilik.

b)  Honako hondakin hauek konpostatutako dira soilik:
 1.)  LER 200101/Paper/kartoia: tintarik gabeko sukaldeko papera (detergentez 

edo beste xaboi batzuez zikinduta ez dagoena).
 2.)  LER 200108/sukalde eta jatetxeen hondakin biodegradagarriak: barazki eta 

fruitu-hondar gordinak; janari prestatuen eta ogien hondarrak; haragi- eta 
arrain-hondarrak; arrautza-oskolak, itsaskiak, fruitu lehorrak eta fruitu-hezu-
rrak; jogurtak eta zuku iraungiak; kafe- eta infusio-hondarrak.

 3.)  LER 200201/Parke eta lorategietako hondakin biodegradagarriak: belarra 
eta hosto lehorrak; moztutako adarrak; lorategietako belar hezea eta landa-
re-hondakinak.

c) Ondoriozko konposta instalazioen pertsona erabiltzaileek soilik erabiliko dute, 
eta, betiere, lursail partikularretan. Udalek, instalazioen erabiltzaileak diren neurrian, 
konpost hori lorategi publikoetan ere erabili ahal izango dituzte.

d)  Foru dekretu honetan araututa ez dagoen guztirako, kontuan hartu beharko da 
Ingurumeneko sailburuordearen 2015eko urriaren 19ko 1/2015 zenbakiko Jardunbidean 
xedatutakoa, erkidego-konpostaje instalazioak EAEko lurralde-eremuan bete behar di-
tuzten administrazio-prozedurei buruzkoa.

Jarraibide hori Eusko Jaurlaritzaren web orrian kontsultatu daiteke: http://www.ingu-
rumena.ejgv.euskadi.eus/r49-20698/es/.

Erkide-konpostajerako materialen erosketarako aurrez ikusitako aurrekontuak ezin 
izango du inolaz ere gainditu eskatutako laguntzaren zenbateko osoaren %25.

3. Erakunde onuradunak
Hiri-hondakinak bildu eta garraiatzeko eskumena duten Bizkaiko Lurralde Historiko-

ko udalak, mankomunitateak eta Bizkaiko Lurralde Historikoko udal baten edo batzuen 
titulartasunpekoak izan eta egoitza soziala Bizkaiko Lurralde Historikoan duten beste 
pertsona juridiko batzuk izan daitezke foru dekretu honetan arautzen diren diru-lagun-
tzen onuradun, baldin eta egunean badituzte zerga-betebeharrak, zuzenbideko publi-
koari dagozkionak eta Gizarte Segurantzarekikoak. Baldintza horiek eskabidea egiten 
den unean egiaztatu beharko dira, eta diru-laguntza emateko unean zein ordaintzeko 
unean eutsi egin behar zaie.

Udal, mankomunitate edo pertsona juridiko bakoitzak proiektu edo ekintza bakar ba-
terako diru-laguntzaren eskabidea izapidetu dezake.

4. Noiz eta non aurkeztu eskabideak.
1. Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik au-

rrera aurkeztu ahal izango dute udalek, mankomunitateek edo pertsona juridikoek, eska-
bidea, alkateak, mankomunitteko buruak edo dagokion pertsona juridikoak sinaturik.

Leku hauetan aurkeztu ahal izango dira eskabideak:
a)  Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren erregistroan (Rekalde 

zumarkalea 30, 3. solairua, 48009-Bilbo), erregistro horren funtzionamendu orduetan 
(8:30-13:30, astelehenetik ostiralera). 

b)  Bestetik, Foru Aldundiaren erregistro nagusian ere aurkez daitezke (Diputazio 
kalea 7, beheko solairua, 48009-Bilbo), Foru Jauregiaren atzeko kristalezko eraikinean, 
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Foru Liburutegian. Erregistro nagusiaren ordutegia: goizez, 8:30etik 13:30era, astelehe-
netik ostiralera; arratsaldez, berriz, 16:00etatik 17:30era, astelehenetik ostegunera. 

c)  Azaldutako guztia gorabehera, 2004ko abuztuaren 18ko 140/2004  Foru Dekre-
tuak (1992ko azaroaren 17ko 120/1992 Foru Dekretua aldatuz) xedatzen duena bete 
behar da, harexek ezartzen baititu Bizkaiko Foru Aldundian erregistroen antolamenduari 
eta funtzionamenduari buruzko arau oinarrizkoak.

Era berean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura 
Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan eskabideak aurkezte-
ko bideak erabil daitezke.

Eskaera Posta Bulegoan aurkeztuz gero, Posta Zerbitzuen Araudiaren 1829/1999 
Errege Dekretuaren 31. artikuluan xedatutakoa bete beharko da. Artikulu horrek dioenez, 
«eskaerak gutun-azal ireki batean aurkeztu behar dira, bidali nahi den dokumentuaren 
lehen orriko goiburuan argi eta garbi ager daitezen onarpena egin duen bulegoaren ize-
na eta data, lekua, ordua eta minutua. Inguruabar horiek onarpena justifikatzen duen 
agirian agertu behar dira».

Aurreko lerroaldean adierazitakoari dagokionez, kontuan hartu behar da honako hau:
Aurkeztutako eskaeran ez bada adierazten Posta Bulegoak zein egunetan eta non 

onartu duen eskaera, eskaera Bizkaiko Foru Aldundi honen erregistroetariko edozeine-
tan sartu den data izango da aurkezpen data, ondorio guztietarako. 

2. Eskabideak aurkezteko epea, foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratu eta biharamunaz gero zenbatutako egutegiko 60 eguneko izango da.

5. Eskabideak eta dokumentazioa
1. Alkateak, mankomunitateko buruak edo dagokion pertsona juridikokoak sinatuta 

aurkeztuko da diru-laguntzarako eskabidea.
Eskabidearekin batera, nahitaezko dokumentazioa ere aurkeztu beharko dute di-

ru-laguntza eskatzen dute erakundeek. Hona dokumentazioa zehazkiago azaldua:
a)  I. eranskin gisa batutako ereduaren araberako eskabidea, alkateak, erakundeko 

buruak edo dagokion pertsona juridikoak sinatua.
b)  Udaleko idazkariak eginiko agiri bat, alkateak, mankomunitateko buruak edo da-

gokion pertsona juridikoak ontzat emana, hiri-hondakinak bildu eta garraiatzeko eskume-
na badutela ziurtatzen duena.

c) Egin nahi den proiektua, gutxienez honako agiri hauek dakartzala:
c.1)  Memoria: argi eta garbi azaldu behar du zer jarduera egin nahi den. Besteak 

beste, honako hauek adierazi behar ditu:
 1.ª  Jarriko diren edukiontziak, konpostajeko poltsak, etxeetarako zakarron-

tziak, edukiontzietarako giltzak, autokospostagailuak/birringailuak eta 
haien motak. 

 2.ª  Udalerrian edo mankomunitatean materia organikoa biltzeko dagoen edu-
kiontzi-kopurua.

c.2)  Garatu nahi den jarduketaren partidetako bakoitzaren aurrekontu zehatza, 
osagai hauetako bakoitzaren prezioa eta batuketaren emaitzaren ondoriozko 
aurrekontua: edukiontziak, konpostajeko poltsak, etxeetarako zakarrontziak, 
edukiontzietarako giltzak eta autokospostagailuak eta birringailuak, halakorik 
egonez gero.

c.3)  Jardueraren garapenari buruzko programa, zer epe aurrez ikusten den zehaztuz.
d) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen direla egiaztatzen 

duen erantzukizunpeko aitorpena (II. eranskina), atal guztiak behar bezala beteta. Eran-
tzukizunpeko aitorpen hori aurkeztuta, eskaera egin duen udalak, mankomunitateak edo 
pertsona juridikoak ez du aurkeztu beharko ez Gizarte Segurantzaren Diruzaintzak ema-
ten duen kotizazio-egoerari buruzko ziurtagiririk, ez zerga-betebeharrak beterik daudela 
egiaztatzen duen ziurtagiria, zeina Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailak 
ematen baitu.
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e) Beren-beregiko adierazpena, xede bererako beste laguntza edo diru-laguntza 
publiko batzuk lortzeari buruzkoa, III. eranskineko ereduan egina. Erakunde eskatzaileak 
beste diru-laguntzaren bat lortu badu, hura emateko ebazpenaren kopia aurkeztu behar-
ko du.

I., II. eta III. eranskinak Aldundiaren egoitza elektronikoan kontsultatu eta deskargatu 
daitezke: : ebizkaia.eus, izpapideen katalogoa, 5. edukiontzia, 2018.

2. Baldin eta ez badira eskabidearen atal guztiak betetzen, edo harekin batera ez 
bada nahitaezko dokumentazioa aurkezten, hamar egun balioduneko epea emango zaio 
erakunde eskatzaileari akatsak zuzendu edo aurkeztu behar diren agiriak aurkez ditzan. 
Horrekin batera, jakinaraziko zaio ezen, hala egiten ez badu, eskabideari uko egiten 
diola ulertuko dela, horren gaineko ebazpen espresua aurretiaz emanik, hala egin behar 
dela xedatzen baitute Herri Administrazioetako Araubide Juridikoaren eta Prozedura Er-
kidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 eta 21.1 artikuluek.

3. Aurkeztu duten eskabidea behar bezala ebazteko beharrezkoak diren agiri eta 
informazio osagarri guztiak eskatu ahal izango die erakunde eskatzaileei Iraunkortasuna 
eta Inguru Naturala zaintzeko Sailak.

4. Baldin eta Foru Aldundiak proposamena egiten badio eskatzaileari, Diru-lagun-
tzei buruzko Foru Arauko 25. artikuluaren arabera, eskaera berriro egin dezan, eta eska-
tzaileak ez badu Aldundiak eman dion epearen barruan erantzuten, hasierako eskaera-
ren edukia atxikiko da.

5. Baldin eta Foru Aldundiak, laguntza emateko prozeduran zehar, proposamena 
egiten badu aldaketa egin daitezen eskatzailearen baldintzetan edo hark jarduera egite-
ko proposatu duen moduan (hala egin daitekeela jasotzen baitu Diru-laguntzei buruzko 
Foru Arauaren 25. artikuluak), orduan diru-laguntza beste baldintza horietan jasotzeko 
onespena eskuratu beharko du Aldundiak onuradunarengandik.

Onespen hori onartutzat joko da, baldin eta, batetik, aldaketari buruzko proposame-
nean argi azaltzen badira baldintzok, eta, bestetik, onuradunak ez badu kontra dagoenik 
adierazten aldaketaren jakinarazpena jaso eta emandako epean. Dena dela, ezein ka-
sutan ezingo da hirugarren batzuen eskubiderik urratu.

6. Balorazio-irizpieak
1. Norgehiagoka araubidearen bidez hautatuko dira eskabideak.
2. Aurkeztutako eskabideak alderatu egingo dira, ondoren azalduko diren balora-

zio-irizpideen arabera, euren arteko hurrenkera-ordena ezartzeko. Ondoren, irizpideok 
ezarrita puntuaziorik altuena lortu duten eskabideei diru-laguntza emango zaie, foru de-
kretu honetan zehaztutako gehieneko kopuruaren barruan:

2.1. Bosgarren edukiontzi kontzeptuko foru diru-laguntzak jasotzea. 35 puntu, 
gehienez.

a) Azken bost urtean 5. edukiontzirako diru-laguntza bat 5 aldiz jaso dutenak:  5 
puntu.

b) Azken bost urtean 5. edukiontzirako diru-laguntza bat 4 aldiz jaso dutenak:  10 
puntu.

c) Azken bost urtean 5. edukiontzirako diru-laguntza bat 3 aldiz jaso dutenak:  15 
puntu.

d) Azken bost urtean 5. edukiontzirako diru-laguntza bat 2 aldiz jaso dutenak:  20 
puntu.

e) Azken bost urtean 5. edukiontzirako diru-laguntza bat behin jaso dutenak:  25 
puntu.

f) Azken bost urtean 5. edukiontzirako diru-laguntzarik behin ere jaso ez dutenak:  
35 puntu.

2.2. Aurkeztutako proiektuaren garapena kalitate teknikoa: 35 puntu, gehienez.
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a)  Edukiontzi berrien bidez bildu nahi den hondakin-kopurua (Kg) gutxi gorabehera, 
kalkulu hori justifikatuta. Hala badagokio, autokonpostajearen bidez ustez jasoko den 
hondakin-kopurua. 9 puntu, gehienez.

b)  Eskatutako materialen (edukiontziak, , konpostagailuak, poltsak...) neurriak (ko-
purua eta bakoitzaren bolumena). 9 puntu, gehienez.

c)  Edukiontzien kokalekua adierazten duen mapa edo planoa. 9 puntu, gehienez.
d)  5. edukiontzia ezartzeko kudeaketaren kostuak. 8 puntu, gehienez.
2.3. Udalerrian edo mankomunitatean materia organikoa biltzeko jarritako edukion-

tzien eta biztanleen arteko ratioa. 30 puntu, gehienez.
a) < 400 biztanle edukiontzi bakoitzeko: 15 puntu.
b) > 400 biztanle edukiontzi bakoitzeko: 30 puntu.

7. Diru-laguntzak emateko prozedura
1. Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko Ingurumena Kudeatze-

ko Zerbitzuak izapidetuko ditu eskabideak. Helbidea: Rekalde zumarkalea, 30, 3. solai-
rua, (48009-Bilbo). Helbide elektronikoa: seccion.residuos@bizkaia.eus.

2. Eskabideren batek ez baditu 2 eta 3. artikuluetan ezarritako baldintzak betetzen, 
ez da onartuko.

3. Aurrekontuko partidetan kreditua bukatu dela-eta ere eman ahalko zaie ezezkoa 
eskabideei.

4. Aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzeko Balorazio Batzorde bat eratu-
ko da, honako kide hauek osatuta:

—  Ingurumena Kudeatzeko Zerbitzuko burua
—  Ingurumen Azpiegituren Ataleko burua.
—  Ingurumen Azpiegituren Ataleko teknikoa.
Batzordeak beste pertsona batzuen laguntza eskatu ahal izango du, pertsona horien 

ezagupen espezifikoak direla-eta, baldin eta eskabideak hobeto ebaluatzeko egoki ba-
deritzo. 

5. Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatuak ebatziko ditu es-
kaerak, Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiaren proposamenari jarraituz.

Eskabideak aurkeztu eta, gehien jota, 3 hileko epean emango da haien gaineko 
ebazpena, eskabideak aurkezteko epea amaitu eta biharamunaz gero zenbatzen hasita.  
Eskabideren batek ez badu ebazpen espresurik jasotzen egun horretarako, ezezkoa 
eman zaiola joko da, nahiz eta Administrazioak nahitaez bete behar duen ebazpen es-
presua emateko eginbidea. 

6. Eskatutako laguntza emateko edo ukatzeko ebazpenak administrazio-bidea 
amaitzen du, eta, haren kontra, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal 
izango dute interesdunek bi hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik 
zenbatzen hasita, dagokion Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, Administrazioareki-
ko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen 1998ko uztailaren 13ko 29/1998 Legean ezarrita-
koaren arabera.

Era berean, eta aurrekoa baino lehen, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arau-
tzen duen 1998ko uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako neurriak 
hartu ahal izango dira; edonola ere, bere interesak defendatzeko egokitzat jotzen duen 
beste edozein neurri har dezake eskatzaileak.

8. Diru-laguntzaren zenbatekoa eta muga
Diru-laguntza, gehien jota, eskatutakoaren %100 izan ahalko da, eta inola ere ezingo 

da izan honako kopuruak baino gehiago: 
1. 20.000 biztanle baino gutxiago duten udalerriak:
Edukiontziak, zakarrontziak, poltsak, giltzak eta autokonpostagailuak/birringailuak 

erostearren: 50.000 euro gehienez.
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2. 20.000 biztanle baino gehiago duten udalerriak, mankomunitateak eta pertsona 
juridikoak: 

Edukiontziak, zakarrontziak, poltsak, giltzak eta autokonpostagailuak/birringailuk 
erostearren: 80.000 euro gehienez.

3. Foru dekretu honen babesean ematen diren diru-laguntzak bateragarriak izango 
dira erakunde eskatzaileak xede bererako lor dezakeen beste edozeinekin, 12. artiku-
luan adierazitako mugak gainditu gabe.

4. Diru-laguntza emateko bete behar izan diren baldintzak gero aldatu egiten badira 
edo jarduketa bererako beste diru-laguntzaren bat lortzen bada, diru-laguntza emateko 
ebazpena aldatu ahal izango da hasieran emandako zenbatekoari dagokionez.

5. Diru-laguntza ematea ebatzi eta gero, erakunde onuradunak ebazpen horren 
edukia aldatzeko eskatu ahal izango du, diru-laguntza emateko kontuan hartu ziren bal-
dintzak aldatzen badira. 

Eskaera hori, hala ere, jarduera gauzatzeko epea bukatu aurretik aurkeztu beharko 
da.

Posible izango da aldaketari baiezkoa ematea, non eta ez dituen hirugarren batzuen 
eskubideak urratzen.

9. Diruz lagundu daitezken gastuak
Diruz laguntzeko gastutzat jo ahal izateko, batetik, indarrean dagoen araudiaren ara-

bera justifikatu behar dira eta epearen barruan gauzatu, beharrezkoak izan behar dute 
eta proiektuaren zein jardueraren izaerari eta garapen arruntari erantzun behar diote.

Era berean, sektore publikoko kontratazioari buruzko araudian xedatutakoaren ara-
bera egin behar dira gastuak. 

10. Ordainketa
1. Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak diru-laguntzaren zenba-

tekoa ordaintzeko aginduko du, behin erakundearen idazkaritzak egindako ziurtagiria 
jasotakoan. Ziurtagiri horretan datu hauek agertuko dira:

1) Enpresa adjudikazioduna. 
2) Kontratatutako kontzeptuak.
3) Kontratatutako zenbatekoak.
Dena dela, informazio horrek Bizkaiko Foru Aldundiaren esku egon beharko du 

2018ko abenduaren 15erako.
Aurkezteko mugaeguna denez, diru-laguntza jasotzen duten erakundeek ziurtagi-

ria bidali beharko dute hura eskuratu bezain laster, aurreko lerroaldean aipatutako mu-
ga-epera arte itxaron beharrik izan gabe.

2. Foru dekretu honetan aurrez ikusten diren diru-laguntzak eman eta ordaintzeko, 
laguntzak eskatzen dituzten erakundeek egiaztatu egin beharko dute egunean dauzka-
tela zerga-betebeharrak, zuzenbide publikoari dagozkionak eta Gizarte Segurantzare-
kikoak. Horretarako, eskabidea aurkeztean egiaztatu beharko dute hori, eta, gainera, 
egoera berean jarraitu beharko dute gero ere: laguntza ematen zaienean, haiekiko egin-
bidea dagoela onartzean eta, azkenik, laguntza ordaintzen zaienean.

3. Era berean, erakundeei laguntza bat onartu eta, hala dagokionean, ordaintzeko, 
bukatu egin beharko da, aurrera baino lehen, oraindik ere izapidetzen dagoen itzultze- 
edo zehapen-prozedura oro, Bizkaiko Foru Aldundiak edo haren erakunde autonomiadu-
nek ematen dituzten era bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan abiarazitakoen 
artetik.

4. Diruz laguntzen den jardueraren zenbateko osoa eskabidean aurkeztu den 
proiektuaren kostua baino gutxiago bada, automatikoki berregokituko da erakundeari 
emaniko diru-laguntza.
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11. Erakunde onuradunen betebeharrak

1. Diruz lagundutako jarduketak egitea
Diruz lagundutako jarduerak 10 hilabeteko epearen barruan egin beharko dituzte era-

kundeek, emakidaren foru aginduaren datatik zenbatuta.

2. Diruz lagundutako jarduketen publizitatea
Diru-laguntzei buruzko 5/2005 Foru Arauaren 17. artikuluko 3. zenbakian xedatuta-

koaren arabera, onuradunek egoki adierazi behar dute beren jarduerak finantziazio pu-
blikoa jaso duela.

Hala, jarduera kontratatzeko prestatzen diren baldintza-pleguetan, beren-beregi ja-
soko da Bizkaiko Foru Aldundiak diruz lagunduriko jarduera bat dela.

Erosten den materialean: edukiontziak, zakarrontziak, eta abar, Bizkaiko Foru Aldun-
diak diruz lagundutako jarduera bat dela adierazi behar da.

3. Diruz lagundutako jarduketen kontratazioa
Jarduera bat kanpoko kontratazioaren bidez egitekoa denean, diru-laguntza jasotzen 

duen erakundeak egingo du diruz lagunduko den kontratazioari dagokion prozedura guz-
tia (fase guztiena). Horrez gainera, berak bideratuko ditu kasuan kasuko jarduera zuzen 
eta osorik egiteko behar diren izapide eta baimen guztiak, lanen abiatzetik hasi eta behin 
betiko hartzen diren arte. Era berean, beren gain hartuko dituzte, osorik, obren adjudika-
ziodun gertatzen direnei dagokienez lizitaziotik ateratzen diren erantzukizunak.

4. Diruz lagundutako jarduketaren justifikazioa
Erakunde onuradunek honako hauek bidaliko dizkiote Bizkaiko Foru Aldundiari 

(Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila), diru-laguntza ematen den egu-
netik 11 hilabete igaro baino lehen:

a)  Memoria tekniko bat, zer proiektu edo jarduera egin duten azalduz.
b)  Diru-sarrerak eta gastuak zehatz azaltzen dituen memoria ekonomiko bat, Di-

ru-laguntzei buruzko Araudiaren 57. artikuluak jasotzen duen edukia aipatuz.
c)  Fakturak edo merkataritza arloko  trafiko juridikoan haien baliokide diren agiriak, 

jatorrizkoak edo kopia egiaztatuak, eta ordainketa egiaztatzeko agiriak, halakorik baldin 
bada.

5. Beste betebehar batzuk
Erakunde onuradunek, betiere, aurkeztu duten diru-laguntza eskaera dela eta Iraun-

kortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailak eskatzen dien informazio guztia aur-
keztu beharko dute, eta diru-laguntza ematerakoan kontuan izandako baldintzak alda-
tzen dituen edozein inguruabar jakinarazi beharko diote sail horri, baita xede bererako 
beste laguntza edo diru-laguntza publiko batzuk lortu izana ere, horrela suertatuz gero.

6. Justifikazio-agiriak aurkezteko epea luzatzea
Diru-laguntza ematen duen organoak luzatu egin ahalko du foru dekretu honen 11. 

artikuluko 4. zenbakian aipatzen den epea, agiriak aurkeztekoa, Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 32 artikuluan ezartzen diren baldintzetan eta, betiere, horrela hiruga-
rren batzuen eskubiderik urratzen ez bada.

Justifikazio-epea igaro eta ez bazaio organo administratibo eskudunari halakorik aur-
kezten, errekerimendua egingo dio organo horrek diru-laguntzaren onuradunari, hama-
bost eguneko epean aurkez dezan dokumentazioa. Inolaz ere ezingo da luzatu epe hori.

Epea igarota justifikaziorik ez aurkezteak diru-laguntza itzultzeko eskaera ekarriko 
du, bai eta Diru-laguntzei buruzko Foru Arauan ezartzen diren gainerako erantzukizunak 
ere.
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Nahiz eta goian aipatzen den epe osagarriaren barruan aurkeztu justifikazioa, hala 
jokatzen duen onuraduna ez da salbuetsiko Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren ara-
bera dagozkion zigorrak betetzetik.

12. Zenbatekoen mugak
1. Diru-laguntza honekin batera, eta helburu bererako, jaso ahal izango dira beste 

diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuk ere, beste edozein administra-
zio edo erakunde publiko zein pribatutatik.

2. Diru-laguntzen zenbatekoak, bera bakarrik edo beste diru-laguntza nahiz lagun-
tzekin batera, ezin izango du, inola ere, onuradunak garatu beharreko jardueraren kos-
tua gainditu.

13. Ez-betetzea eta finantzaketa-soberakina

1. Erakunde onuradunek betebeharrak ez betetzea
Aurreko artikuluetan ezarritako baldintzetarikoren bat ez betetzeak emandako diru-la-

guntza ukatzea ekarriko du, bai eta, hala badagokio, hura itzuli beharra ere, honako arau 
hauetan ezarritarkoaren arabera: Bizkaiko Foru Administrazioak ematen dituen diru-la-
guntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru 
Arauaren II. titulua, Bizkaiko Foru Aldundiaren Diru-laguntzen Erregelamendua onartzen 
duen 2010eko martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren III. titulua eta ezarri beharre-
ko gainerako araudia.

Erakunde eskatzaileak daturen bat ezkutatzen badu, diru-laguntza itzultzeko eska-
tzea ekarri ahalko du horrek, eta, gainera, kasuan-kasuan dagozkion berandutze-intere-
sak ere ordaintzea.

Diru-laguntzak xede jakin baterako emanak direlarik, diru-laguntza bera eta dagoz-
kion berandutze interesak itzuli beharko dira, baldin eta xede hori ez den beste baterako 
erabiltzen badira laguntzok. 

Erakunde onuradunak ia-ia osorik betetzen badu diru-laguntzaren eskaeran hitze-
mandakoa eta konpromisoak betetzeko joera argia duela frogatzen bada, itzuli beharre-
ko dirua ez da izango, kasu bakoitzaren inguruabarren arabera, emandako diru-lagun-
tzaren %20 baino gehiago.

2. Finantzaketa soberakina eta beste diru-laguntza batzuen konkurrentzia
Beste diru-laguntza batzuk ere jasotzen direnean finantzaketa soberakina gertatzen 

bada jardueraren kostuari dagokionez, pertsona onuradunak soberakina itzuli beharko 
du, dagozkion berandutza-korrituekin batera.

Finantzaketa-soberakina erakunde emaileei itzuliko zaie haietako bakoitzak eman 
duen diru-laguntzaren proportzioan.

14. Diru-laguntza erakunde onuradunak berak itzultzea
1. Erakunde onuradunak berak Administrazioaren aurretiazko errekerimendurik 

gabe egindakoa da borondatezko itzulketa.
2. Erakunde onuradunak berak eskatuta diru-laguntza itzultzeko, Bizkaiko Foru 

Ogasunaren eredu ofizialaren araberako ordainketa-gutuna erabili behar da.
3. Borondatezko itzulketa egiten denean, Administrazioak Diru-laguntzei buruzko 

Foru Arauaren 34. artikuluan ezarritakoaren arabera eta onuradunak itzulketa benetan 
egin duen unera arte kalkulatuko ditu dagozkion berandutze-interesak.

15. Zehapen-prozedura
Ofizioz abiaraziko da Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 61. artikuluan aipatzen 

den zehapen-prozedura administratiboa, eta 1998ko otsailaren 20ko 2/1998 Legeak 
arautuko du; alegia, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zigortzeko 
Ahalmenari buruzkoak. Horrez gainera, kontuan hartzekoak izango dira, foru horretan 
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aipatzen direnekin batera, Bizkaiko Foru Aldundiak 2010eko martxoaren 23an emaniko 
Diru-laguntzen Erregelamenduari buruzko 34/2010 Foru Dekretuan jasotakoak ere.

16. Ezarri beharreko arautegia
Dekretu honetan aurreikusitako diru-laguntzak dekretu honetan bertan eta eskaerak 

ebazteko foru aginduetan ezarritakoaren bidez arautuko dira.
Foru dekretu honek aurreikusten ez duen guztian hauek ezarri beharko dira: maiatza-

ren 31ko 5/2005 Foru Araua, diru-laguntzen araubide juridiko orokorrari buruzkoa; Biz-
kaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 169/2014 Foru Dekretua, Diru-laguntzei buruz-
ko Araudia onesten duena; Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 16ko 169/2014 Foru 
Dekretua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontuei buruzko Araudi Orokorra onesten 
duena; Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren ekainaren 18ko 1305/2015 Foru Agin-
dua, diru-laguntzak emateko gastua fiskalizatzeko prozedura onesten duena; Diru-la-
guntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta hura garatzeko araudia; 
urriaren 1eko 39/2015 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administra-
zio Prozedura Erkideari buruzkoa, eta subsidiarioki edo ordezko gisa aplikatu beharreko 
gainerako arauak.

17. Aurrekontuko diru-izendapena
Hona zein izango den, deialdi honetako diru-laguntzak emateko, aurrekontuaren 

muga:
—  Milloi bat  eta laurogei mila euro (1.080.000 euro), edukiontziak, konpostajeko pol-

tsak, etxeetarako zakarrontziak edukiontzietarako giltzak eta autokospostagialuak/ 
birringailuak erostea finantzatzeko, honela banatuta:

 •  732.99 ekonomikoa, Bizkaiko Lurralde Historikoko 2018ko aurrekontu oroko-
rretatik ordainduko direnak: 456116 programa, 2008/0198 proiektua eta 0207 
sailkapen organikoa: 1.000.000 euro, udal eta mankomunitateentzat.

 •  743.00 ekonomikoa, Bizkaiko Lurralde Historikoko 2018ko aurrekontu oroko-
rretatik ordainduko direnak: 456116 programa, 2008/0198 proiektua eta 0207 
sailkapen organikoa: 80.000 euro, Bizkaiko Lurralde Historikoko udal baten edo 
batzuen titulartasunpekoak izan eta egoitza soziala Bizkaiko Lurralde Histori-
koan duten pertsona juridikoentzat.

Aurrekontuko partida ezberdinei esleitutako kopuruak gutxi gorabeherakoak dira. 
Onesten diren eskabideen arabera, eta onuradunen izaera juridikoa kontuan hartuta, au-
rrekontuetako partidei esleitutako baliabide ekonomikoak aurrekontuko kapitulu bereko 
partiden artean egokitu ahal izango dira foru agindu baten bidez, eta horretarako ez da 
beharrezkoa izango beste deialdi bat egitea, baina gastu-espedientean egin beharreko 
aldaketa guztiak diru-laguntza emateko ebazpena eman aurretik egin beharko dira.

Aurrekontu-izendapen horrek baldintza etengarritzat izango du: foru dekretu hone-
tatik eratorritako betekizunak  behar bezala finantzatzeko nahikoa kreditu izatea 2018 
ekitaldian.
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I. ERANSKINA (ESKABIDEA)/ ANEXO I (SOLICITUD)

HONDAKIN ORGANIKOAK BILTZEKO EDUKIONTZIA (5. EDUKIONTZIA, PERTSONALIZATUA) EZARTZEKO 
EMATEN DITUEN DIRU-LAGUNTZETARAKO OINARRI ARAUTZAILEAK. 2018. URTEA.

PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION DEL CONTENEDOR DE RECOGIDA SELECTIVA DE 
LA FRACCIÓN ORGÁNICA DEL RESIDUO DOMÉSTICO (5.ª CONTENEDOR PERSONALIZADO).AÑO 2018.

Udal , mankomunitate edo pertsona juridiko eskatzailea/ Municipio, mancomunidad o persona jurídica  solicitante

Erakunde eskatzaileko arduraduna/ Responsable de la entidad solicitante

Diru-laguntza izapidetuko duen pertsona / 

Persona encargada de la tramitación de la subvención
Telefonoa/ Teléfono Helbide elektronikoa/ Correo electronico

Proiektuaren izenburua/ Título del  Proyecto

Eskatutako  diru-laguntzaren zenbatekoa/ Importe de la 
subvención solicitada                                                                   

Zerga-oinarria/Base imponible:                                                                                            

BEZa/I.V.A

Aurrrekontu osoa/Presupuesto total:                                                                                 

NAHITAEZKO AGIRIAK (eransten dena markatu)/DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA ( Marcar lo que se 
adjunta)

Idazkaritzaren egiaztagiria, hiri-hondakinak bildu eta 
garraiatzeko eskumena egiaztatzen duena 

Certificado de la Secretaría acreditativo de la 
competencia para la recogida y transporte de residuos 
urbanos.

Egingo den ekintzaren proiektua Proyecto de actuación.

Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak 
betetzen direla egiaztatzeko erantzukizunpeko aitorpena,
II. eranskineko ereduaren arabera  

Declaración responsable de acreditación del 
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social según modelo Anexo II. 

Xede bererako beste laguntza edo diru-laguntza 
publikorik jaso izanari buruzko aitorpena III. eranskineko 
ereduaren arabera . 

Declaración expresa referente a la obtención de otras 
ayudas o subvenciones públicas para la misma finalidad 
según modelo Anexo III. 

Erakunde eskatzailearen sinadura / zigilua
Firma /sello de la entidad solicitante
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II. ERANSKINA/ ANEXO II

ZERGA-BETEBEHARRAK ETA GIZARTE SEGURANTZAREKIKOAK BETETZEN DIRELA 
EGIAZTATZEN DUEN ERANTZUKIZUNPEKO ZIURTAGIRIA

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL. 

Agiri honen bidez, nik, ………………………. 

…………………………………………………………….……

…..e)k, behean sinatzen dudan honek (NAN zk.:

.................................. honako hau adierazten dut 

........................................................................................(e

)ko Udalari/Mankomuitateari/enpresari dagokionez:

Mediante este documento la persona abajo 

firmante………………………………………………………

………………………………………………………...............

con DNI………………………….. declara que el 

Ayuntamiento/Mancomunidad/Empresa 

…….…………………...…………………………..

Gaur egunera arte zerga-aitorpen guztiak aurkeztu 

dituela; ez duela bere izenean inolako zerga-zorrik 

ordainarazpen- aldian, eta, halakoren bat badago, 

geroratuta, zatikatuta edo etenda dagoela.

Se encuentra, al día de la fecha, al corriente en las 

presentaciones de las declaraciones tributarias y no 

figuran a su nombre deudas de naturaleza tributaria en 

período ejecutivo o, si figuran, están aplazadas, 

fraccionadas o acordada la suspensión.

Gaur egun ez duela ordaindu barik inolako 

erreklamaziorik Gizarte Segurantzarekiko zorrak direla-

eta.

No tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación 

por deudas ya vencidas con la Seguridad Social, al día 

de la fecha.

Gaur egun, diru-laguntzak itzultzearen ondoriozko 

betebeharrei dagokienez, egunean dagoela.

Se encuentra, al día de la fecha, al corriente en el 

cumplimiento de obligaciones por reintegro de 

subvenciones.

………………(e)n, 20…(e)ko ……………. aren …(e)(a)n. ………………a ...de ………………de 20…

Erakunde eskatzailearen sinadura / zigilua
Firma / sello de la entidad solicitante
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III. ERANSKINA / ANEXO III

BESTE LAGUNTZA EDO DIRU-LAGUNTZA PUBLIKOEI BURUZKO ADIERAZPENA

DECLARACION DE OTRAS AYUDAS O SUBVENCIONES PÚBLICAS 

Agiri honen bidez, nik, ………………………. 
…………………………………………………………….……
…..e)k, behean sinatzen dudan honek (NAN zk.: 
..................................) honako hau adierazten dut 
............................................................................................
..... erakunde eskatzaileari dagokionez:

Mediante este documento la persona abajo 
firmante…………………………………………….................
...................................................... con DNI   
………………………….. declara que el la entidad 
solicitante………………………….…………………...………
…………………..

Proiektu honetarako diru-laguntza eskatu duela foru 
dekretu honen babesean, baina ez duela proiektu 
bererako beste diru-laguntzarik edo laguntza 
ekonomikorik eskatu.

No ha solicitado subvención o ayuda económica para 
el proyecto que es el objeto de su solicitud al amparo del 
presente Decreto Foral.

Diru-laguntza edo laguntza ekonomikoa eskatu duela 
proiektu horretarako edo aurreko proiektu hori hartzen 
duen beste proiektu zabalago baterako.

Diru-laguntzarako eskariaren hartzailea:

Eusko Jaurlaritza.  Adierazi zeintzuk diren diru-
laguntzari buruzko araudia, aldizkari ofizialeko 
argitalpen data eta, kasua bada, diru-laguntza ematen 
duen ebazpena.

Beste batzuk. Adierazi diru-laguntza hori zein 
araudik arautzen duen eta araudi hori zein egunetan 
argitaratu zen aldizkari ofizialean 
………………………….…………………………………
……………………………….……………………………
………………

Eskatu den diru-laguntza honako egoera honetan 
dago:

Izapidetzen. 

Emanda. Adierazi zein zenbateko eman 
den:………………………………………………………….

Ordainduta. Adierazi zenbat ordaindu den 
…………………………………………………………….

Sí ha solicitado subvención o ayuda económica para 
dicho proyecto, u otro proyecto más amplio que engloba 
el anterior.

La solicitud de subvención ha sido dirigida a:

Gobierno Vasco. . Indicar normativa reguladora de 
la subvención, fecha de la publicación en el Boletín 
Oficial que corresponda y, en su caso, resolución por 
la que se otorga la subvención

Otros. Indicar la normativa reguladora de dicha 
subvención y fecha de publicación en el Boletín 
Oficial 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………

La subvención solicitada se encuentra en la siguiente 
situación:

En trámite.

Concedida. Indicar el importe concedido 
…………………………………………………………………
……..

Abonada. Indicar el importe abonado 
…………………………………………………………….

Oharrak:………………………………………………………
….………………………………………………………………
………..…………………………………………………………

Observaciones:………………………………………………
…………………………………………………………………
………..…………………………………………………………

Alkate udalburuaren sinadura / zigilua /Firma / sello de la alcaldía/presidencia

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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