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I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 42/2019 FORU DEKRETUA, apirilaren 16koa. Ho-
nen bidez, 2019ko ekitaldian Bilbo-Bizkaia helmuga turistikoaren garapena 
sustatzeko ematen diren diru-laguntzen programaren oinarriak eta deialdia 
arautzen dira.

ZIOEN AZALPENA

Azken urte hauetan, Lurralde Historikoan nabarmen areagotu dira bisitarien kopu-
rua eta turismoaren garrantzia. Guggenheim efektuaren ondoren eta sektore honetan 
eginiko lanari esker, Bilbo-Bizkaia dagoeneko ez da sortzen ari den helmuga turistiko 
bat, eta helmuga finkatutzat jo daiteke. Bizkaiko Foru Aldundiak apustu garbia egiten du 
jarduera honen alde; izan ere, beste aukera bat da lurraldeko garapen ekonomikorako 
eta enpresei zein, oro har, biztanleei onura ekartzeko. Turismoaren sektoreak abiadura 
bizian eboluzionatzen du; hori dela eta, Bilbo-Bizkaia helmuga turistikoa bere estrategia 
indartzeko lanetan ari da, lurraldean turismo-garapen iraunkor bat sustatuz eta hainbat 
arlo hartzen dituen sektore konplexu hau gidatuz.

2020. urterako erronka nagusietako bat da bisitariak erakartzea eta eskaria urte sasoi 
jakin batzuetatik ateratzea; horretarako, eskaintza egokitu behar da bisitarien beharri-
zanetara, eta Lurralde osora zabaldu. Beste lehentasun bat da Bilbo-Bizkaia helmuga 
digital bihurtzea eta sektorean diharduten pertsonak profesionalizatzea. Horrek aukera 
emango du ezarritako helburuak betetzea bermatuko duen adimen- eta neurketa-siste-
ma eraginkorrago bat izateko.

Bilbo-Bizkaia helmugaren estrategia berria gauzatzeko, turismoa bi gune bereizitan 
sustatu behar da: batetik, jatorrizko merkatuetan, marketinaren bidez, eta, bestetik, hel-
mugan, turismo-garapenaren bidez. Azken hori da, hain zuzen, dekretu honen xedea: 
Bilbo-Bizkaia helmuga turistikoaren egitura operatiboa indartzeko tresna bat izatea eta 
Lurraldea bisitatzen dutenen esperientzia hobetzeko proiektuak sustatzea.

Dekretu hau egiteko, Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak lurraldeko 
turismo-kudeaketari buruzko azterketa sakon bat egin zuen 2016. urtean, jakiteko nola 
aurre egin behar zaion sektoreak Bizkaiari datozen urteetan dakarkion erronkari. Gogoe-
ta horren emaitza gisa Turismo 2020 estrategia sortu zen, Ahaldun Nagusiak 2017ko 
urtarrilean aurkeztua. Estrategia horretan, besteak beste, adierazten da beharrezkoa 
dela helmuga turistikoaren kudeaketa integratu bat egitea; izan ere, erakunde asko eta 
askotarikoak zeudenez, zaila zen kudeaketa integral bat egitea. Gainera, turismo-estra-
tegia berriak aurkezten zituen zortzi helburuetan arteko bat da antolaketa-sare aktibo eta 
funtzionala, elkarteek Bizkaian sustatutako jarduera turistikoak desatomizatzeko.

Bizkaiko Foru Aldundiak, gure lurraldeko turismoa gidatzeko borondate irmoa due-
nez, Turismo 2020 estrategia gure lurraldean ezartzeko eta udalerrietan zein tokiko en-
presarekin koordinatzeko gai diren solaskideak behar ditu. Erakunde horiek jarduera 
hauek egin behar dituzte:

1.  Lurraldeko jarduera turistikoa koordinatu behar dute, Bizkaiko eskualde bakoi-
tzean solaskide bakarra egon dadin eta solaskide hori tokiko gainerako erakun-
deekin koordinatzeaz arduratu dadin.

2.  Esperientzia zabala izan behar dute turismo-kudeaketan, eta, gainera, urteko 
inbertsio bat bermatu behar dute sektoreko jardueretarako.

3.  Turismo arloko langile kualifikatu eta adituen bidez ezarri behar dute Turismo 
2020 estrategia.

Ildo honetan, dekretu honetako I. eranskinean, hiru irizpide horiek aplikatzen zaizkie 
Bizkaian sektore turistikoari lotuta dauden erakundeei. Kontuan hartu behar da Bilbo me-
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tropolitarrean eta Urduñan ez dagoela ezaugarri horiek dituen eskualde-erakunderik; be-
raz, beharrezkoa da zuzenean lan egitea baldintza horiek betetzen dituzten udalerriekin.

Foru Dekretu hau Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urria-
ren 1eko 39/2015 Legean ezarri diren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren izaera orokorreko 
xedapenak prestatzeko prozedura arautzen duen 2017ko urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru 
Dekretuaren 3. artikuluan jaso diren erregulazio onaren printzipioak betez jaulki da.

Bizkaiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Foru Planak 2016-2019 ur-
teetarako diseinatutako jarduketak jasotzen ditu, alor honetan dauden erronkei erantzu-
na emateko.

Dekretu honetan, genero-ikuspegia jasotzen da, bai hura prestatzeko orduan bai 
haren aplikazioan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 
Legean ezarritakoarekin bat. Ildo horretan, dekretu honen izapidetzean «Generoaren 
eraginaren aurretiazko ebaluazioari buruzko txostena» sartu da.

Bestalde, emakumeen eta gizonen berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru 
Araua onetsita, foru-dekretu hau egin denean kontuan hartu da foru-arauan ezarritakoa.

Horrez gainera, dekretua egitean, neurri sozial batzuk ezarri dira otsailaren 27ko 
16/2018 Foru Dekretuan xedatutakoari jarraiki; dekretu horren bidez, batetik, Bizkaiko 
Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez onartutako Diru-la-
guntzen Erregelamendua aldatzen da, Foru Administrazioak emaniko diru-laguntzen 
araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua garatzen 
duena; eta, bestetik, Bizkaiko Foru Aldundiaren diru-laguntzetarako prozeduretan klau-
sula sozialak, ingurumenekoak eta beste politika publiko batzuei buruzkoak sartzeko 
gida onartzen da.

Goian azaldutakoaren arabera, Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko foru di-
putatuak proposatu eta Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak 2019ko apirilaren 16ko bi-
leran eztabaidatu eta onetsi ondoren, honako hau

XEDATZEN DA:
I. TITULUA

OINARRIZKO EZAUGARRIAK

1. artikulua.—Dekretuaren xedea
Foru dekretu honen xedea da 2017ko ekitaldian Bilbo-Bizkaia helmuga turistikoaren 

garapena sustatzeko diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onartzea.

2. artikulua.—Terminologia
Turismoaren Eusko Legebiltzarraren 13/2016 Legean ezarritakoa gorabehera, defini-

zio hauek ematen dira dekretu honen ondorioetarako:
1.  Baliabide turistikoak dira ondasun edo gauza material edo immaterialak, elemen-

tu fisikoak, naturari loturikoak, sozialak eta kulturalak, turismoa erakarri eta haren 
kontsumoa bultza lezaketenak, baita establezimenduen azpiegiturak eta turis-
mora bideraturiko zerbitzuak ere.

2.  Bisita-eskaintza baliabide turistiko multzo bat da; baliabide horiek, bakarrik edo 
beste enpresa-zerbitzu batzuekin konbinatuta, aukera ematen diete bisitariei es-
perientzia turistiko on bat izateko, haien premietara egokitua.

3.  Helmuga turistikoa da Bilbo-Bizkaia bisitatzen dutenek aisia- edo negozio-jar-
duerak egiten dituzten eremua.

4.  Turista da helmuga turistikoan gaua ematen duen bisitaria, eta txangolaria, be-
rriz, helmuga turistikoan gaua ematen ez duena.

5.  Turismo-fluxuak Lurraldearen barruko turisten korronteak dira. Turista ugari era-
kartzen dituzten guneak izango dira, batetik, turistak helmugara iristeko lekuak 
(aireportua, portua, tren-geltokiak, autobus-geltokiak...), eta bestetik, bisitari ko-
puru handia dutela eta, Bizkaiko baliabide turistiko nagusien inguruneak.
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6.  Ekitaldi turistiko bat da aurretik antolatutako gertakari bat, arrazoi pertsonal edo 
profesionalak direla medio pertsonak beren egoitza dagoen lekutik kanpoko hel-
mugetara mobilizatzeko gaitasuna duena. Ekitaldi turistikoa, gainera, aurretik ez 
zegoen ekitaldia da edo aurretik pertsonak erakartzeko gaitasunik ez zuena.

7.  Sektore turistikoko berrikuntzatzat ulertzen da enpresa turistikoen prozesu edo 
antolaketan eta produktu turistikoen sustapenean hobekuntzak egitea, teknolo-
gia, gizarte-zientzia edo ekonomiaren bitartez, eta hobekuntza horiek sektorea-
ren balioa edo erakargarritasuna handitzea.

8.  Egiaztatutako datuak eskabidearekin eta diru-laguntzaren justifikazioarekin ba-
tera aurkeztu behar direnak dira. Honako hauek hartuko dira datu abalduntzat: 
xede nagusia merkatu-ikerketa eta analisia duten enpresek emandakoak edo 
Bizkaiko udalerri, eskualde edo alderdiren bateko jarduera publikoa kudeatzen 
duten erakundeek emandakoak, beti ere enpresa edo erakunde horren legezko 
ordezkariaren sinaduraren abala baldin badute.

3. artikulua.—Erakunde onuradunak
1. Bilbo-Bizkaia helmugan turismo-garapena sustatzeko 2019ko diru-laguntza 

hauen onuradun izan daitezke dekretu honen I. eranskinean espresuki jasotzen diren 
erakundeak.

2. Ezin dira onuradunak izan Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen 
araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. ar-
tikuluko 2., 3. eta 4. zenbakietan deskribatutako egoeraren batean dauden erakundeak.

3. Laguntza-programa honetan parte hartu nahi duten erakundeek konpromisoa 
hartuko dute diru-laguntzaren eskabidea eta proiektuaren zein gastuen justifikazioak 
egiteko, Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren bulego birtualaren bidez 
(http://www.bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual). Izan ere, kontuan izanik erakundeon 
gaitasun ekonomiko eta teknikoa eta haien dedikazio profesionala, ulertu behar da ber-
maturik dutela behar diren bitarteko teknologikoak eskuratu eta erabiltzeko modua, Ad-
ministrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea-
ren 14.3 artikuluarekin bat etorrita.

4. artikulua.—Egiteko epea
Diru-laguntza jasotzen duten ekintzak 2019ko urtarrilaren 1aren ondoren hasi behar 

dira, eta 2019ko abenduaren 31ren aurretik amaitu behar dira.

5. artikulua.—Diruz lagundu daitezkeen egitateak
1. Dekretu honetan ezarritako laguntza-programa egitate hauetarako baino ez da:
a) Helmuga turistikoaren kudeaketa-egitura indartzea.
b) Lurraldeko baliabide turistikoen balioa ezagutaraztea.
c) Turismo-fluxua mobilizatu dezaketen ekitaldi berriak sortzea helmugan.
d) Bisitarienganako arreta hobetzea helmugan.
e) Turistentzako bisita-eskaintza zabaltzea helmugan.
f) Txangolarientzako bisita-eskaintza zabaltzea helmugan.
g)  Prestakuntza praktikoaren eta topaketa profesionalen bidez profesionalizatzea 

turismo-sektorea.
h)  Proiektu berritzaileak eta/edo helmugaren digitalizazioa sustatzen dutenak egitea.
2. Diruz lagundu daitezkeen egitate horien edukiaren osagarri da diruz lagundu dai-

tezkeen gastuak direla-eta hurrengo artikuluan xedatutakoa.

6. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak
1. Gastuak diruz laguntzeko gastutzat joko dira, baldin eta zalantzarik gabe eran-

tzuten badiote diruz laguntzen den jardueraren izaera eta garapen normalari eta 4. arti-
kuluan ezarritako epearen barruan egiten badira.
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2. Kontuan hartuta 5. artikuluan xedatutakoa, hauek izango dira diruz lagundu dai-
tekeen egitate bakoitzeko onartu daitezkeen gastuak:

2.1.  5. artikuluko a) letrako egitaterako, proposamenari zuzenean lotutako langi-
leak kontratatzearen ondoriozko gastuak, baldintza hauekin:

  —  Zuzeneko kontratazioaren gastuak (lan-kontratua) edo turismo arloko pro-
fesional baten edo arlo horretako teknikari bat duen enpresa baten lagun-
tza kontratatzearen ondoriozko gastuak; turismo arloko unibertsitate-pres-
takuntza edo helmugen kudeaketan gutxienez ere bi urteko esperientzia 
egiaztatua du profesionalak edo teknikariak. Kontzeptu hau dela eta, gehie-
neko diru-laguntza 30.000,00 euro izan daiteke zuzeneko kontratazioaren 
kasuan, eta 20.000,00 euro baldin eta laguntza teknikorako kontratu bat 
egiten bada turismo arloko profesional batekin edo arlo horretako teknikari 
bat duen enpresa batekin.

  —  Langileak zuzenean kontratatzen direnean, ordainsari gordinaren eta Gizar-
te Segurantzari enpresak ordaintzen dion kuotaren batura izango da kostua.

  —  Zuzeneko kontratazioa egiten denean zein laguntza teknikorako kontratua 
egiten denean, beharrezkoa izango da teknikariak Bilbo-Bizkaia helmuga-
ren Ekintza Planen mahaietan parte hartzea, bai eta plan horien garapen 
eta ezarpenean ere.

  —  4. artikuluan ekintzak egiteko jasotako eperako diruz lagunduko da kontra-
tua gehienez ere, teknikaria zuzenean kontratatzen denean nahiz laguntza 
teknikoa emateko kontratatzen denean.

  —  Turismo-bulegoetan edo antzekoetan jendearenganako arreta-zerbitzuetan 
diharduten pertsonak ezin dira inola ere diru-laguntza jaso dezaketen tekni-
karitzat hartu.

2.2.  b) eta c) letretan jasotako egitateetarako, turistentzako interpretazio-paneletan 
eginiko gastuak, panel horiek baliabide turistikoaren barrualdea zein ingurua 
identifikatzen eta seinalatzen laguntzen duten euskarrietan egiten direnean.

2.3.  c) letran jasotako egitateetarako, ekitaldi turistiko berri bat antolatzearen on-
doriozko gastuak.

2.4.  c), e) eta f) letretan jasotako egitateetarako, proposamena osatzen duten edu-
kiak diseinatu eta sortzearen eta osagaiak eta materialak inprimatzearen on-
doriozko gastuak. Horrez gainera, ikus-entzunezko euskarriak (estatikoak edo 
digitalak) kontratatzearen kostuak eta proposamenen zabalkunderako beste 
gastu batzuk sartzen dira atal horietan. Aldi berean, c) eta e) letretako gastuak 
helmuga bisitatzen ari diren turistak erakartzera bideratu behar dira; beraz, turis-
ta ugari joaten diren lekuetan egin behar dira.

   Bestalde, f) letrako gastuak Bizkaiko herritarrak eta lurralde mugakideetako 
txangolariak erakartzera bideratu behar dira nagusiki, eta pertsona horientzat 
«ateak zabalik» erako jardunaldiak edo astebururako aisialdia-proposamenak 
antolatzeko kostuak sar daitezke.

2.5.  d) letrako egitateetarako, gastu hauek hartuko dira kontuan:
  —  Zabalkundearen kostuak, gehienez ere hauetarako: eskatzaile bakoitzeko 

mapa turistiko bat, helmugari buruzko gidaliburu bat, zerbitzu eta jarduerei 
buruzko katalogo bat.

  —  Bisitarienganako arretarako guneetan eduki digitalak ikusteko aukera ema-
ten duten wifi sareak, ikus-entzunezko teknologia eta euskarriak ezartzeko 
gastuak, kanpo geratzen dira aldian-aldian egiten diren gastuak, manten-
tze-gastuak eta inbertsio-gastuak.

  —  Bisitarienganako arretarako guneetan hemengo produktuak eta oroigarriak 
saldu eta erakusteko espazio bat diseinatu eta abiarazteko gastuak, espa-
zio bat proiektu bakoitzeko.
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2.6.  g) letrako egitateetarako, gastu hauek hartuko dira kontuan:
  —  Turismo arloko marketinarekin, helmugen kudeaketari, enpresa-coachingari, 

berrikuntzari edo iraunkortasunari lotutako prestakuntza ikastaroak antolatu eta 
zabaltzeko gastuak; gehienez ere 10 ordu ikastaro bakoitzeko.

  —  Lurraldean enpresaburu eta operadore turistikoen arteko topaketa profesio-
nalak antolatu eta zabaltzeko gastuak.

2.7.  h) letrako egitateetarako, gastu hauek:
  —  Helmugan zerbitzuen, prozesuaren, antolakuntzaren edo sustapenaren be-

rrikuntzaren bidez turismo-sektoreari onura ekartzen dizkioten proiektuak 
diseinatu, garatu eta zabaltzeko gastuak; gehienez ere proiektu bat eska-
tzaile bakoitzeko.

  —  Eskatzaile bakoitzeko webgune turistiko bat sortu edo hobetzeko , plata-
forma digitalak sortzeko eta gizarte-sareak kudeatzeko edo marketinerako 
CRM eta posta elektronikoko sistemak abiarazteko gastuak; horiek guztiak 
hemengo biztanleentzat edo lurralde mugakideetakoentzat izango dira, eta 
webgune horri lotuta egongo dira.

3. Gastu hauek ez dira diruz laguntzekoak izango:
a)  Programan parte hartzen duten entitateetan eginiko edozein inbertsio amortiza-

garri dela-eta sortutakoak.
b)  Zergak eta tasak, BEZa barne ( baita BEZa berreskuratu ezin den kasuetan ere).
c)  Diru-laguntzaren xedeko jarduerarekin argi eta garbi identifikatu ezin daitezkeen 

gastu guztiak eta/edo deialdian ezarritako epetik, hau da, 2019. urtetik kanpo 
egiten direnak.

d)  Aldizkako mantentze-gastuak edo inbertsio-gastuak.
4. Diru-laguntza jaso dezakeen gastuaren zenbatekoa handiagoa bada sektore 

publikoko kontratuen arloan indarrean dagoen legeriarekin bat kontratu txikietarako fin-
katutako zenbatekoak baino, onuradunak hiru enpresa hornitzaileren eskaintzak eskatu 
beharko ditu gutxienez, zerbitzua egiteko edo ondasuna emateko konpromisoa hartu 
baino lehen. Hori ez da beharrezkoa izango baldin eta, diru-laguntza jaso dezaketen 
gastuen ezaugarri bereziengatik, merkatuan ondasun eta zerbitzuok hornitu edo egiten 
dituen hainbeste entitaterik ez badago, edo gastua diru-laguntza eskatu baino lehen 
egin bada. Aurkeztutako eskaintzak justifikazioan jaso beharko dira edo, hala badago-
kio, diru-laguntza eskaeran, eta haien artean aukeratzeko, eraginkortasun eta ekonomia 
irizpideak hartuko dira kontuan, eta, proposamen ekonomiko onuragarriena aukeratzen 
ez denean, aukeraketa memoria batean justifikatu beharko da espresuki.

7. artikulua.—Diru-laguntzen zenbatekoa
1. Itzuli behar ez diren diru-laguntzak dira; haien gehieneko zenbatekoa 30.000 euro 

izango da diruz lagundu daitekeen egitate eta erakunde bakoitzeko, eta 120.000 euro aur-
keztutako proiektu guztiak direla eta.

2. Diru-laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, diru-laguntzaren oinarriari beheko 
taularen ezarritako portzentajeak aplikatuko zaizkio (proiektuak lortutako puntuazioaren 
arabera):

Puntuazioa Portzentajea (%)

15 puntu edo gehiago 70

10-14 puntu 60

10 puntu baino gutxiago 0
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8. artikulua.—Ebaluazio-irizpideak
Hauek izango dira proiektuak ebaluatzeko irizpide espezifikoak, diruz lagundu daitez-

keen egitateen arabera jasotzen direnak:
a)  Helmuga turistikoaren kudeaketa-egitura indartzea:
  —  Sektorean gutxieneko esperientzia edo turismo arloko titulazio espezifiko ego-

kia duen pertsona bat sartzea onuradunaren kudeaketa-egituran: 20 puntu.
b)  Lurraldeko baliabide turistikoen balioa ezagutaraztea: 20 puntu gehienez.
  b.1)  Baliabide turistikoak 2018. urtean izan dituen bisitarien kopuru zenbate-

tsia: 8 puntu, gehienez:
    —  2.000 bisitariraino: 2 puntu.
    —  2.001 eta 5.000 bisitari artean: 4 puntu.
    —  5.001 eta 10.000 bisitari artean: 6 puntu.
    —  10.000 bisitaritik gora: 8 puntu.
  b.2)  Ofizialki interesekotzat katalogatutako baliabideak: 8 puntu:
    —  Euskadi: 4 puntu.
    —  Estatua: 6 puntu.
    —  Nazioartean: 8 puntu.
  b.3)  Baliabidea irisgarritasun unibertsalerako irizpideetara egokitzea turistek 

baliabidea bisitatzeko aukera izan dezaten edozein gaitasun tekniko, kog-
nitibo edo fisiko dutela ere: 4 puntu, gehienez:

    —  Fisikoa: 3 puntu.
    —  Teknikoa edo kognitiboa: 4 puntu.
c)  Turismo-fluxua mobilizatu dezaketen ekitaldi berriak sortzea helmugan: 27 puntu 

gehienez.
  c.1)  Ekitaldia goi-denboralditik kanpo egitea (uztailetik, abuztutik, aste santutik 

eta zubietatik kanpo): 6 puntu, gehienez:
    —  Ekaina eta iraila: 2 puntu.
    —  Apirila-maiatza/urria-azaroa: 4 puntu.
    —  Abendua-martxoa: 6 puntu.
  c.2)  Ekitaldia turista ugari erakartzen dituzten guneetatik kanpo egitea: 6 pun-

tu, gehienez:
    —  Bilbotik, Bizkaia zubia eta Gaztelugatxetik hurbil: 2 puntu.
    —  Gernikako Batzar Etxetik, Uribe Kostako hondartzetatik, Mundaka, Ber-

meo, Bakio eta Lekeitioko gune turistikoetatik hurbil: 4 puntu.
    —  Bizkaiko gainerako lekuak: 6 puntu.
  c.3)  Interes turistikoko gaia gastronomikoa edo kulturala bada nagusiki: 5 pun-

tu, gehienez:
    —  Jarduera kulturalak edo gastronomikoak egitea osagarri gisa: 3 puntu.
    —  Jarduera kulturalak edo gastronomikoak egitea jarduera nagusi gisa: 5 

puntu.
  c.4)  Enpresa-sektorerako negozio-aukerak sortzea zerbitzuen salmenta edo 

sustapenaren bidez: 4 puntu, gehienez:
    —  Enpresa turistikoen zerbitzuen sustapena: 2 puntu.
    —  Enpresa turistikoen zerbitzuen merkaturatzea: 4 puntu.
  c.5)  Proposatutako ekitaldira joango diren pertsonen kopurua aurreikustea, 

abalatutako estimazio teknikoa eginda: 3 puntu, gehienez.
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  c.6)  Helmugan eta parte hartzen duten enpresetan izango duen eragin eko-
nomikoa aurreikustea, abalatutako estimazio teknikoa eginda: 3 puntu, 
gehienez.

d) Bisitarienganako arreta hobetzea helmugan: 20 puntu, gehienez.
  d.1)  Turismo-kudeaketarako entitatearen turismo-bulego nagusian eginiko 

gastuak: 5 puntu, gehienez:
    —  Informazio-puntua eta jendeari arreta egiteko beste leku batzuk: 1 puntu.
    —  Bigarren mailako turismo-bulegoa eta museoak: 3 puntu.
    —  Turismo bulego nagusia: 5 puntu.
  d.2)  Bisitari kopurua areagotzea aurreko ekitaldiaren aldean: 4 puntu, gehienez:
    —  %5etik behera: 2 puntu.
    —  %5etik %10era: 3 puntu.
    —  %10etik gora: 4 puntu.
  d.3)  Diruz lagundu daitekeen egitatean gastutzat hartutako hiru ataletako jar-

duketak jasotzen dituzten proposamenak: 4 puntu, gehienez:
    —  1. atala: 2 puntu.
    —  2. atala: 3 puntu.
    —  3. atala: 4 puntu.
  d.4)  Bisitarienganako arretarako gunea irisgarritasun unibertsalerako irizpi-

deetara egokitzea turistek gunea bisitatzeko aukera izan dezaten edozein 
gaitasun tekniko, kognitibo edo fisiko dutela ere: 4 puntu, gehienez:

    —  Fisikoa: 2 puntu.
    —  Teknikoa eta kognitiboa: 4 puntu.
  d.5)  Konpromisoa izatea diruz lagundu daitekeen egitate honetarako materia-

lak eta Kanpo Sustapenerako eta Turismorako Zuzendaritzak egiten di-
tuen materialak sortzean sintonia bat ezartzeko: 3 puntu, gehienez.

e)  Turistentzako bisita-eskaintza zabaltzea helmugan: 20 puntu, gehienez.
  e.1)  Bizkaian turista ugari erakartzen dituzten zabalkunde-guneak: 9 puntu, 

gehienez:
    —  Bilboko erdigunea, Bizkaia Zubiaren ingurua, Gaztelugatxe eta Gerni-

ka. Bizkaiko Garraio Publikoaren sarea. Bilboko aireportua, Bilboko me-
troa, Bilboko tren- eta autobus-geltokiak, bai eta Bilboko portuko itsas 
bidaietarako ontzien eta ferryaren terminalaren ingurua: 9 puntu.

    —  Turista ugari erakartzen dituzten beste baliabide turistiko batzuen ingu-
rua, behar bezala justifikatuta: 5 puntu.

  e.2)  Bisita-eskaintzarako proposamenak, prezioa duten zerbitzuak jasotzen 
dituztenak (prezio hori garatuko den sustapen-materialean sartuko da): 7 
puntu, gehienez.

  e.3)  Urte osorako bisita-eskaintzak egitea , eta bereziki goi-denboraldian, turis-
mo-fluxuak Lurralde osora zabaltzeko: 4 puntu, gehienez:

    —  Uztaila, abuztua eta Aste Santua: 4 puntu.
    —  Maiatza-ekaina eta iraila-urria: 2 puntu.
    —  Urteko gainerako hilak: puntu 1.
f) Txangolarientzako bisita-eskaintza zabaltzea helmugan: 20 puntu, gehienez.
  f.1)  Hemengo biztanleei eta lurralde mugakideetakoei ibilbide, bidezidor eta 

leku ezezagun eta berriak ezagutzeko aukera ematen dieten proposame-
nak: 9 puntu, gehienez:

    —  Turista ugari erakartzen dituzten espazioetatik kanpo interes turistikoa 
duten lekuak: 7 puntu.
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    —  Senderismoa edo aisialdiko beste jarduera batzuk egiteko ibilbide bere-
ziak: 8 puntu.

    —  Bisitak egiteko proposamen berritzaileak: 9 puntu.
  f.2)  Helmugako enpresetan osagarri gisa zerbitzuak jasotzen dituzten propo-

samenak: 7 puntu, gehienez:
    —  Enpresa turistikoen sustapena: 5 puntu.
    —  Enpresa-zerbitzuen merkaturatzea: 7 puntu.
  f.3)  Balio georreferentzial handiko informazio espezifikoa ematea, txangolariei 

aukera emateko Lurraldeko bazterrak ezagutzeko: 4 puntu, gehienez:
    —  Mapa turistikoarekin: 2 puntu.
    —  Kartografia espezifikoarekin: 3 puntu.
    —  Offline edo online georreferentziazio-sistemekin: 4 puntu.
g)  Prestakuntza praktikoaren eta topaketa profesionalen bidez profesionalizatzea 

turismo-sektorea: 20 puntu, gehienez.
  g.1)  Ikastaro edo topaketa bakoitzean parte hartzen duten profesionalen kopu-

rua aurreikustea: 12 puntu, gehienez:
    —  10 profesionaletik behera: 6 puntu.
    —  10 eta 20 profesionalen artean: 9 puntu.
    —  20 profesionaletik gora: 12 puntu.
  g.2)  Enpresaburuentzat aplikazio praktikoak dituzten eta enplegua edo zerbi-

tzuen salmenta areagotzen duten prestakuntza eta topaketak egitea: 8 
puntu, gehienez:

    —  Azalpen praktikoekin: 4 puntu.
    —  Esperientzia praktikoekin: 8 puntu.
h)  Proiektu berritzaileak eta/edo helmugaren digitalizazioa sustatzen dutenak egi-

tea: 30 puntu, gehienez.
  h.1)  Proposamenaren berrikuntza-maila, kontuan hartuta turismo-sektorerako 

irtenbide sortzailea. Arazoak edo gabeziak sektorerako duen garrantzia, 
aurkeztutako hobekuntza kualitatiboa eta proposamenari lotutako alderdi 
sortzaileak baloratuko dira: 15 puntu, gehienez:

    —  Beheko berrikuntza-balioa: 9 puntu.
    —  Berrikuntza-balio ertaina: 12 puntu.
    —  Goiko berrikuntza-balioa: 15 puntu.
  h.2)  Elementu hauetatik ahalik eta gehien jasotzen dituzten estrategia digital 

integralak garatzea, elementu horiek turismo-kudeaketarako entitatearen 
eskaintza bateratua osatzen dutenean: 15 puntu, gehienez:

    —  Web-orria: 12 puntu.
    —  Web orria + jarduketa 1 (sare sozialak, edukiak, CRM): 14 puntu.
    —  Web orria + 2 jarduketa edo gehiago (sare sozialak, edukiak, CRM): 15 

puntu.

9. artikulua.—Aurkeztu beharreko dokumentazioa
1. Eskaera egiten denean

Foru dekretu honen 3. artikuluan aipatzen den bulego birtualean topa daitekeen do-
kumentazioa eransteko sistemaren bitartez, honako agiri hauek aurkeztu behar dira es-
kabideekin batera:

1.1.  Azalpen-memoria bat, non alderdi hauek zehazten diren:
  —  Egingo den proiektua edo ekintza, eta proiektu edo ekintza horrek Bizkaiko 

helmugan garapen turistikorako duen garrantzia.
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  —   Proiektua zein egitateetarako den adierazten duen 5. artikuluko letraren 
aipua, proiektuak ebaluazio-irizpideekin duen egokitzapena, eta ezarritako 
baldintzen betetzea.

  —  Proiektuaren helburuak eta espero diren emaitza kuantifikagarriak zehaztea.
  —  Proiektua aztertu, garatu eta zabaltzeko faseak.
  —  Proiektua ulertzen laguntzen duten elementu grafikoak eta ikus-entzunezkoak.
1.2.  Proiektuaren diru-sarrera eta gastuen aurrekontu bat, kontzeptuka banakatua, 

eta, hala dagokionean, proiektu bererako eskatu eta/edo jaso diren beste di-
ru-laguntza guztiak aipatzen duena.

1.3.  Teknikari baten zuzeneko kontratazioaren ondoriozko gastuak badira:
  —  Kontratua, nominak eta TC2 agiria edo Gizarte Segurantzaren araubide oro-

korreko alta-agiria.
  —  Curriculum vitaea.
  —  Bete beharreko eginkizunen azalpen laburra.
1.4.  Teknikari baten laguntza teknikorako kontratazioaren ondoriozko gastuak badira:
  —  Kontratua.
  —  Curriculum vitaea
  —  Bete beharreko eginkizunen azalpen laburra.
1.5.  Hartzekodunaren fitxa (IV. eranskina), behar bezala betea. Fitxa hori aurkeztu 

beharko dute, bakarrik, eskabidea lehenengoz egiten duten entitateek, bai eta, 
Bizkaiko Foru Aldundiko hartzekodunen fitxategian erregistratuta egon arren, 
bankuko kontuari edo sozietatearen egoitzari buruzko daturen bat aldatu duten 
entitateek ere.

2. Justifikazioa egiteko orduan
2.1. Justifikazioari dagokion dokumentazio guztia bulego birtualaren bidez aurkeztu 

beharko da, diru-laguntza eskuratu eta 2020ko martxoaren 31ra arte.
2.2. Justifikazioa egiteko, justifikazio-kontu bat aurkeztu behar da gastuen froga-

giriekin batera; Diru-laguntzei buruzko Erregelamendua onesten duen Bizkaiko Foru Al-
dundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 57. artikuluan arautzen da kontu 
hori. Horretarako, dokumentazio hau aurkeztu behar da:

—  Diru-laguntza ematerakoan ezarritako baldintzak bete direla justifikatzen duen 
jarduera-txostena, non egindako ekintzak eta lorturiko emaitzak adierazten diren. 
Txosten hori erakunde eskatzailearen ordezkariak sinatu behar du.

—   Emakume eta gizonen berdintasunari buruzko erantzukizunpeko adierazpena, II. 
eranskineko ereduaren araberakoa, erakunde eskatzaileak sinatua.

—  V. eranskineko dokumentuaren kopia bat (2019an helmugan eginiko ekintzen 
emaitzen panela), dokumentua behar bezala eta egiaztatutako datuekin betea.

—   Egindako jardueren kostua frogatzen duen txosten ekonomikoa, III. eranskineko 
ereduaren araberakoa, erakunde eskatzailearen ordezkariak sinatua. Txostenak, 
honako hauek jasoko ditu:

  a)  Diruz lagundutako proiektuari edo jarduerari egotzitako gastuen zerrenda. Ze-
rrenda horretan bereizi behar dira emandako diru-laguntza justifikateko aur-
kezten diren gastuak (fakturak) eta proiektuaren gainerako gastuak.

  b)  Diru-sarreren eta proiektuari egotzitako beste diru-laguntza batzuen zerrenda.
  c)  Fakturak edo merkataritza-trafikoan frogatzeko balio bereko dokumentuak edo 

administrazioan eraginkorrak direnak, diruz lagundutako gastuak egiaztatze-
ko, eta dokumentu horien ordainagiriak.

  d)  Langileen zuzeneko kontratazioaren ondoriozko gastuetarako, nominak eta 
TC2 agiriak, 2019ko ekitaldia amaitu arte eskabidea aurkeztu ondorengo hilei 
dagozkienak.
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  e)  Diruz lagundu daitekeen gastu batek sektore publikoko kontratuei buruzko le-
gean kontratu txikietarako ezarritako zenbateko gainditzen badu, Diru-lagun-
tzei buruzko Foru Arauaren 29.3 artikuluan ezarritako hiru aurrekontuak.

  f)  Hala badagokio, borondatezko itzulketa egiteko eskabidea, non adieraziko 
den itzuli beharreko soberakinaren zenbatekoa, edo itzulketaren ordainke-
ta-gutuna baldin eta itzulketa eginda badago.

10. artikulua.—Aurrekontu-muga
Diru-laguntza jasotzeko aurkezten diren eskaeretatik, laguntzetarako ezarri den par-

tidan izendatutako aurrekontuak uzten dituen beste eskaera baino ez dira hautatuko.

11. artikulua.—Beste diru-laguntza batzuekiko bateragarritasuna
1. Dekretu honen bidez emandako diru-laguntzak bateragarriak dira diruz lagundu-

tako proiektua finantzatzeko erakunde onuradunek lor ditzaketen beste batzuekin.
2. Maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 18.3 artikuluan ezarritakoari jarraituz, 

emandako diru-laguntzaren zenbatekoak, berez edo helburu bererako emandako beste 
diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin batera, ezin izango du, ino-
la ere, diruz lagundutako jardueraren kostua gainditu.

12. artikulua.—Erakunde onuradunen betebeharrak
Foru-dekretu honen bitartez araututako diru-laguntzen erakunde onuradunek honako 

konpromiso hauek bete beharko dituzte:
—  Diruz lagundutako jarduera egitea.
—  Kanpo Sustapenerako eta Turismorako Zuzendaritza Nagusiari jakinaraztea hel-

buru bererako Estatuko edo nazioarteko beste administrazio edo erakunde publiko 
batek beste diru-laguntzarik eman dien.

—  Kanpo Sustapenerako eta Turismorako Zuzendaritza Nagusiarekin lankidetzan 
aritzea hark turismoari buruzko edozein informazio eskatzen dienean.

—  Finantza-kontrolaren eginkizunak dituzten organoekin lankidetzan aritzeko onu-
radunei eta diru-laguntzaren xedeari lotutako hirugarrenei dagozkien betebeha-
rrak, Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra 
arautzen duen 5/2005 Foru Arauaren 41. artikuluan ezarritakoaren arabera, eta 
foru arau horren 13. artikuluan ezarritako gainerako betebeharrak.

—  Proiektu guztietan agerraraziko da, leku nabarmen batean, Bizkaiko Foru Aldundi-
ko Kanpo Sustapenerako eta Turismorako Zuzendaritza Nagusiaren laguntza jaso 
dela; horretarako, haren sustapen-logoa jarriko da.

—  Ezin izango dira saldu foru dekretu honen bidez lagundutako jarduerei lotutako 
merchandisingeko liburuxkak edo produktuak —kontzeptu horiek gastuen atalean 
sartu behar dira erakunde eskatzaileak aurkeztu behar duen aurrekontuan—, sal-
bu eta haien salmentaren ondoriozko diru-sarrerak aurrekontuan jasota badaude 
beren-beregi.

—  Diru-laguntza jasotzen duen erakundeak Emakumeen eta Gizonen Berdintasune-
rako otsailaren 18ko 4/2005 Legean jasotako irizpideak aplikatzeko eta sexu-be-
reizkeriarik eza sustatzeko konpromisoa hartzen du.

—  Erakunde onuradunek konpromisoa hartzen dute Ekonomi eta Lurralde Garape-
na Sustatzeko Sailaren bulego birtuala erabiltzeko eskabideak eta proiektuaren 
amaierako justifikazioak egiteko, bai eta dokumentazioaren berrikuspenak eta zu-
zenketak egiteko ere.
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II. TITULUA
DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA

13. artikulua.—Eskabideak
1. Eskabide bakarra aurkez daiteke diruz laguntzea nahi den proiektu bakoitzeko. 

Eskabide batean proiektu batzuk jasotzen badira, aurrekontua handiena duen proiektua 
hartuko da kontuan.

2. Internet bidez aurkeztu behar da eskabidea, atal guztiak behar bezala beteta 
dauzkala, Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren bulego birtualean (http://
www.bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual).

3. Eskabide-orria aurkeztearekin batera erakunde eskatzaileari alta emango zaio 
Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren Erakundeen Erregistroan (apirila-
ren 27ko 61/2010 Foru Dekretuaren eta maiatzaren 3ko 85/2011 Foru Dekretuaren bidez 
arautu da erregistro hori).

4. Aurrekoaren arabera, eskabideak bide telematikoetatik aurkeztu behar direnez, 
interesdunek aldez aurretik sinadura elektronikoa (Izenpe, ONA, NAN elektronikoa, 
FEA…) izan edo BizkaiBai zerbitzuan alta eman beharko dute, edo bestela, B@kQ ziur-
tagiri elektronikoaren bidez sartu ahal izango dira( gure bulegoetan eska daiteke, Orueta 
apezpikuaren kalea, 6, Bilbo), Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailean Eko-
nomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailarekiko harremanetako bide telematikoen 
erabilerarako prozedura arautzen duen apirilaren 19ko 3037/2011 Foru Aginduarekin bat 
etorriz. Alta prozeduraren gaineko informazioa eskuragarri dago Ekonomi eta Lurralde 
Garapena Sustatzeko Sailaren web orrian.

5. Diru-laguntzarako eskabidea aurkeztuta, eskatzaileak baimena emango dio or-
gano instrukzio-egileari, zuzenean eskura dezan zerga-betebeharrak eta Gizarte Segu-
rantzarekikoak ordainduta dauzkala egiaztatzen duen agiria. Egiaztapen horiek egiteko, 
kasu bakoitzari dagozkion egiaztagiri telematikoak baliatu ahalko dira, 2010eko martxoa-
ren 23ko 34/2010 Errege Dekretuaren bidez onetsi zen Diru-laguntzen Araudiaren 17.1. 
artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

14. artikulua.—Eskabideak aurkezteko epea
Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofi-

zialean argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita.

15. artikulua.—Diru-laguntzak emateko prozedura
1. Diru-laguntzak norgehiagoka prozeduraren bidez emango dira, dekretu honetan 

arautzen diren deialdiaren eta hautaketa-prozesu bakarraren arabera.
2. Foru dekretu honen ondorioetarako, honako hau jotzen da norgehiagoka prozedura-

tzat: diru-laguntzak emateko, aurkeztu diren eskabideak konparatzea, eta, aurretik ezarritako 
ebaluazio-irizpideen arabera, lehentasun-hurrenkera bat ezartzea, erabilgarri dagoen kredi-
tuaren arabera, puntuazio handiena lortu dutenei diru-laguntzak adjudikatzeko.

16. artikulua.— Laguntzak emateko prozedura antolatu, aztertu eta ebatziko duten 
organo eskudunak

Diru-laguntza eskabideak Turismo Atalak izapidetuko ditu, eta Ekonomi eta Lurralde 
Garapena Sustatzeko Saileko titularrak ebatziko ditu, Kanpo Sustapenerako eta Turis-
morako Zuzendaritza Nagusiko titularrak egindako proposamenean oinarrituta.

17. artikulua.—Espedientearen instrukzioa
1. Eskabideak jasotakoan, ez badatoz oso-osorik beteta edo haiekin batera ez 

bada aurkezten ezarritako dokumentazioa, instrukzio-organoak erakunde eskatzaileari 
telematikoki eskatuko dio 10 egun balioduneko epean (jakinarazpena egin, eta bihara-
munetik zenbatzen hasita) akatsa konpondu edo nahitaez aurkeztu beharreko dokumen-
tuak aurkez ditzan; eta ohartaraziko dio ezen, horrela egiten ez badu, deialdian atzera 
egindakotzat joko dela berariaz emaniko ebazpen baten bidez, hala ezartzen baita Admi-
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nistrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
68. artikuluan.

2. Organo instrukzio-egileak egiaztatuko du ea betetzen diren erakunde onuraduna 
izateko behar diren baldintza guztiak.

3. Beharrezkotzat joz gero, Bizkaiko Foru Aldundiko Kanpo Sustapenerako eta 
Turismorako Zuzendaritza Nagusiak egoki deritzon informazio gehigarria eskatu ahal 
izango die eskatzaileei, eskaerak ebazteko. Errekerimendua egin zaion eskatzaileak do-
kumentazioa ezarritako epearen barruan aurkezten ez badu, eskaeran atzera egin duela 
ulertuko da.

18. artikulua.—Eskabideak ebaluatzea
1. Turismo Atalak ebaluatuko ditu eskabideak, eta behin betiko ebazpenari buruzko 

proposamena prestatuko du; hala ere, horrek ez die proposamen horretan onuradun 
legez agertzen diren pertsona edo erakundeei inolako eskubiderik emango.

2. Jasotako dokumentazioa kontuan hartuta ebaluatuko dira proiektuak, eta, doku-
mentazio hori ikusita, proiektu bakoitza ebaluatzeko txosten bat emango da, 8. artikuluko 
irizpideen arabera; hortik, aurkeztutako proiektuen puntuazioa eta hurrenkera lortuko dira.

3. Proiektu batzuek puntuazio bera lortu badute, lehentasun hurrenkera, printzipioz, 
diru-laguntzen lerroen sailkapen honen arabera lortuko da lehentasun-hurrenkera:

1)  Helmuga turistikoaren kudeaketa-egitura indartzea: diruz lagundu daitekeen a) 
egitatea.

2)  Bisitarienganako arreta hobetzea helmugan: diruz lagundu daitekeen d) egitatea.
3)  Turismo-fluxua mobilizatu dezaketen ekitaldi berriak sortzea helmugan: diruz la-

gundu daitekeen c) egitatea.
4)  Turistentzako bisita-eskaintza zabaltzea helmugan: diruz lagundu daitekeen e) 

egitatea.
5)  Prestakuntza praktikoaren eta topaketa profesionalen bidez profesionalizatzea 

turismo-sektorea: diruz lagundu daitekeen g) egitatea.
6)  Proiektu berritzaileak eta/edo helmugaren digitalizazioa sustatzen dutenak egi-

tea: diruz lagundu daitekeen h) egitatea.
7)  Lurraldeko baliabide turistikoen balioa ezagutaraztea: diruz lagundu daitekeen b) 

egitatea.
8)  Txangolarientzako bisita-eskaintza zabaltzea helmugan: diruz lagundu daite-

keen f) egitatea.
4. Edonola ere, proiektuak sailkatzeko orduan, kontuan hartuko dira proiektuen 

puntuazioaren ondoriozko hurrenkera eta, berdinketa badago, 18.3 artikuluan ezarritako 
lehentasun-hurrenkera. Aurreko irizpideak aplikaturik berdinketak iraunez gero, kontuan 
hartuko da proiektuak zer hurrenkeratan aurkeztu diren bulego birtualean.

5. Aurrekontuetako diru-baliabideak nahikoak ez badira eskabideei ezarritako zen-
bateko eta portzentajeetan erantzuteko, igo ahal izango da ezarritako gutxieneko muga.

19. artikulua.—Ebazpen-proposamena
1. Ebaluazioa egin ondoren, organo instrukzio-egileak egiaztatuko du pertsona edo 

erakunde eskatzaileak Gizarte Segurantzarekiko eginbeharrak bete dituela. Horretara-
ko, eskaera egingo dio Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrari. Halaber, pertsona 
edo erakunde eskatzailearen zerga-egoerari buruzko ziurtagiria eskatuko dio Ogasun 
eta Finantza Sailari.

2. Egiaztapena egin ondoren, organo instrukzio-egileak ebazpen-proposamena 
aurkeztuko dio Kanpo Sustapenerako eta Turismorako Zuzendaritza Nagusiari.

20. artikulua.—Ebazpena emateko epea
1. Foru dekretu honen babesean aurkezten diren eskabideak ebazteko gehieneko 

epea sei hilabete izango da, eskabideak aurkezteko epea amaitu eta biharamunetik hasita.



ee
k:

 B
AO

-2
01

9a
07

8-
(I-

35
0)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2019, apirilak 25. Osteguna78. zk. 35. orr.

2. Organo eskudunak aurkeztu diren eskabide guztiei buruzko ebazpen espresua 
eman behar badu ere, ebazpena eta jakinarazpena emateko epea iraungita ebazpen 
espresurik eman ez badu, ulertuko da eskabidea administrazio-isiltasunez ezetsi dela, 
urriaren 1ko 39/2015 Legearen 25. artikuluan xedatutakoaren arabera.

21. artikulua.—Ebazpena
1. Kanpo Sustapenerako eta Turismorako Zuzendaritza Nagusiak ebazpen-propo-

samena igorriko dio Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saileko titularrari, hark 
eman behar baitu ebazpena, dagokion foru aginduaren bidez.

2. Foru agindu hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, gehienez ere ebaz-
pena eman denetik hilabetera, eta eskatzaile guztiei jakinarazi behar zaie posta elektro-
nikoz, ebazpena eman eta 10 eguneko epean, eta adieraziko zaie haren kontra zer erre-
kurtso mota jar dezaketen, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. eta 42. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

3. Ebazpena erakunde onuradunari jakinarazita, hark diru-laguntza onartzeko epe 
bat izango du: hamar (10) egun baliodunekoa, jakinarazpena egin, eta biharamunetik 
aurrera zenbatzen hasita. Epe hori amaituta interesdunek ez badute beren-beregi ezer 
adierazi, ebazpena onartutzat joko da.

22. artikulua.—Diru-laguntzak ordaintzea
Diru-laguntza eman dela jakinarazi eta berehala, Kanpo Sustapenerako eta Turis-

morako Zuzendaritza Nagusiak dagokion zenbatekoaren ordainketa tramitatuko du, eta 
erakunde onuradunei ez zaie horretarako inolako bermerik eskatuko.

III. TITULUA
DIRU-LAGUNTZAK KUDEATU ETA JUSTIFIKATZEA

23. artikulua.—Azpikontratazioa
Diruz lagundutako jarduera osoa ere azpikontratatu dezakete onuradunek; horreta-

rako, betiere, Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzei buruzko 5/2005 Foru 
Arauaren 27. artikuluan eta foru arau hori garatzeko Diru-laguntzen Erregelamendua 
onartzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren 2010eko martxoaren 23ko 34/2010 Foru De-
kretuaren 23. artikuluan ezarritako baldintzak eta debekuak bete behar dituzte.

Azpikontratazioaren zenbateko handiagoa bada sektore publikoko kontratuen arloan 
indarrean dagoen legeriarekin bat kontratu txikietarako finkatutako zenbatekoak baino, 
onuradunak hiru enpresa hornitzaileren eskaintzak eskatu beharko ditu gutxienez, zer-
bitzua egiteko edo ondasuna emateko konpromisoa hartu baino lehen. Hori ez da beha-
rrezkoa izango baldin eta, diru-laguntza jaso dezaketen gastuen ezaugarri berezienga-
tik, merkatuan ondasun eta zerbitzuok hornitu edo egiten dituen hainbeste entitaterik ez 
badago, edo gastua diru-laguntza eskatu baino lehen egin bada. Aurkeztutako eskain-
tzak justifikazioan jaso beharko dira edo, hala badagokio, diru-laguntza eskaeran, eta 
haien artean aukeratzeko, eraginkortasun eta ekonomia irizpideak hartuko dira kontuan, 
eta, proposamen ekonomiko onuragarriena aukeratzen ez denean, aukeraketa memoria 
batean justifikatu beharko da espresuki.

24. artikulua.—Zabalkunde-neurriak
Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arau-

tzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 17.3 artikuluan ezarritakoarekin bat 
etorrita, «Pertsona onuradunek ageriko egin behar dute, era egokian egin ere, diru-la-
guntza jasotzen duten programa, jarduera, inbertsio edo ekintza guztien finantzaketaren 
publikotasuna». Bestela, itzuli egin beharko dute emandako diru-laguntza.
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25. artikulua.—Datu pertsonalen babesa
1. Interesdunak ematen dituen datuak foru-dekretu honetatik eratortzen diren proze-

durak kudeatzeko erabiliko dira, kontuan harturik zer ezartzen den honako araudi honetan: 
2016/679 Erregelamendua (EB), 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta 
Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dago-
kienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 
5ekoa, datu pertsonalen babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzkoa.

2. Datu horiek inola ere ez dira erabiliko, eta ez zaizkie hirugarren batzuei lagako, 
interesdunak argi eta garbi ados dagoela adierazi ezean edo goian aipaturiko araudian 
ezartzen diren kasuetan izan ezik.

3. Araudi horretan xedatzen dena betetzeko, interesdunak honako eskubide hauek 
baliatu ahal izango ditu datuen tratamenduaren arduradunaren aurrean: datuak eskuratze-
ko, zuzentzeko, ezerezteko («ahaztua izateko eskubidea»), haien tratamendua mugatze-
ko eta datuok eramangarri izateko eskubideak, bai eta tratamendu automatizatuan soilik 
oinarrituriko erabakirik ez jasatekoa (barne harturik profilen sorrera), baldin eta erabakiak 
eragin juridikoak badakarzkio edo, modu bertsuan, beragan eragin nabarmenik badu. Era 
berean, edozein momentutan baliogabetu dezake lehen adierazitako onarpena.

Halaber izango du eskubidea erreklamazioa aurkezteko Datuen Babesaren Kontrol 
Agintaritzaren aurrean.

26. artikulua.—Diru-laguntzaren justifikazioa. Era eta epeak
Diruz lagundutako proiektua egin dela justifikatzeko, Ekonomi eta Lurralde Garapena 

Sustatzeko Sailaren bulego birtuala erabili behar da (www.bizkaia.eus/sustapena-ofici-
navirtual), derrigorrean, eta dekretu honen 9. artikuluan ezarritako dokumentazioa aur-
keztu beharko da. Horretarako, 2020ko martxoaren 31ra arte da epea.

27 artikulua.—Errekurtsoak
Ebazpenak administrazio bidea agortzen du. Beraren aurka berraztertzeko errekur-

tsoa jarri ahal izango da, Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saileko titularrari 
ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hilabete pasatu baino lehen, Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarrita-
koarekin bat etorriz.

Halaber, Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da halako erre-
kurtsoen bidezko jurisdikzioan jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik bi hilabete 
pasatu baino lehen, Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa araupetu duen uztailaren 
13ko 29/1998 Legean xedatutakoarekin bat etorriz.

IV. TITULUA
DIRU-LAGUNTZAK ITZULTZEA ETA ARAU-HAUSTE ADMINISTRATIBOAK

28. artikulua.—Itzultzea
1. Aurreko artikuluan edo Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen arau-

bide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 33. artiku-
luan jasotako betebeharretariko bat edo batzuk betetzen ez direla egiaztatzen denean, 
jasotako diru-laguntza eta dagozkion berandutze-interesak itzuli beharko dira.

2. Diru-laguntza itzultzeko beste arrazoi bat izango da lortu den finantzaketa diruz 
lagundutako jardueraren kostua baino handiagoa izatea, Diru-laguntzei buruzko erre-
gelamendua onesten duen martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 29. artikuluan 
xedatutakoaren arabera.

3. Proiektuari egotzitako gastuan dekretu honen 7.2 artikuluan ezarritako diru-laguntza-
ren oinarritik beherako zenbateko bat justifikatzen bada, itzulketa egiteko arrazoia izango da, 
eta proportzionaltasun-printzipioa aplikatuko da zenbat itzuli behar den kalkulatzeko.

4. Onuradunak aukera izango du jaso duen diru-laguntza bere borondatez eta Ad-
ministrazioak eskatu barik itzultzeko. Horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiko Kanpo Sus-
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tapenerako eta Turismorako Zuzendaritza Nagusiari jakinarazi behar dio, eta dagokion 
ordainketa-gutuna egin, Bizkaiko Foru Aldundiaren eredu ofizialaren arabera.

29. artikulua.—Zehapen-araubidea
Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arau-

tzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren IV. tituluan dago arau-hauste adminis-
tratiboak direla-eta ezarri beharreko zehapen-araubidea, titulu horretan jasotzen baitira 
honelako zehapen-prozedurak abiarazteko beharrekoak diren arau guztiak.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengo Azken Xedapena.—Ezarri beharreko arautegi orokorra
Honako arau hauen bidez arautuko da foru dekretu honetako diru-laguntzen araubide 

juridikoa:
a) Foru dekretu honetan jasotako oinarri arautzaileak.
b) Kasuan kasuko deialdia.
c)  5/2005 Foru Araua, maiatzaren 31koa, Foru Administrazioak ematen dituen di-

ru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duena.
d)  34/2010 Foru Dekretua, martxoaren 23koa, zeinaren bidez onesten baita diru-la-

guntzen erregelamendua, 5/2005 Foru Araua garatzen duena.
e)  Administrazio Zuzenbideko gainerako arauak eta, haiek ezean, Zuzenbide Priba-

tuko arauak aplikatuko dira.

Bigarren Azken Xedapena.—Arauen garapena
Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saileko foru diputatu titularrari ahalmena 

ematen zaio foru dekretu honetan xedatutakoa betearazteko beharrezkoak diren ebaz-
pen guztiak eman ditzan.

Hirugarren Azken Xedapena.—Aurrekontuko zuzkidura
1. Deialdi honetan eman daitezkeen laguntzak eta onurak —guztira, zazpiehun 

mila euro (700.000,00 euro)— jarraian zerrendatuko diren aurrekontu-partidetatik, aurre-
kontu-proiektuetatik eta urte-sarietatik ordainduko dira; gutxi gorabehera, ondoren adie-
razten diren kopuruetan banakatuko dira, eta haien muga partida bakoitzean ezarritako 
guztizko kopurua izango da.

Proiektu zk.: 2009/0012

432109/0808/432.99

Ekitaldia Zenbatekoa (€)

2019 240.000,00

Proiektu zk.: 2009/0012

432109/0808/451.00

Ekitaldia Zenbatekoa (€)

2019 400.000,00

Proiektu zk.: 2009/0012

432109/0808/443.00

Ekitaldia Zenbatekoa (€)

2019 60.000,00
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2. Aurrekontuko partidari esleitutako kopuruak gutxi gorabeherakoak dira. Onesten 
diren eskabideen arabera, eta onuradunen izaera juridikoa kontuan hartuta, aurrekon-
tuetako partidei esleitutako baliabide ekonomikoak aurrekontuko kapitulu bereko par-
tiden artean egokitu ahal izango dira, eta horretarako ez da beharrezkoa izango foru 
dekretu hau aldatzea.

3. Horrez gainera, eskabide guztiak ebatzi ondoren, guztira diru-laguntzetarako 
emandako diru kopurua aurrekontu-muga baino txikiagoa bada, gastu-baimena deusez-
tatzea tramitatuko da, soberan den zenbatekoan, eta horretarako ez da beharrezkoa 
izango foru dekretu hau aldatzea.

4. Bestalde, aurrekontuko zuzkiduren zenbateko osoari beste kopuru osagarri bat 
gehitu ahal izango zaio, Bizkaiko Foru Aldundiaren 2010eko martxoaren 23ko 34/2010 
Foru Dekretuko 41.2 eta 43. artikuluetan ezarritakoaren arabera (dekretu horren bidez, 
Diru-laguntzen Erregelamendua onesten da, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua gara-
tzen duena). Gehienez ere, 300.000,00 euro gehitu ahal izango dira.

Laugarren Azken Xedapena.—Indarrean jartzea
Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da 

indarrean.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Foru dekretu hau indarrean jartzen denean indargabetuta geratuko dira beronek xe-
datutakoaren aurkako maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak.

Bilbon, 2019ko apirilaren 16an.
Ekonomi eta Lurralde Garapena 

Sustatzeko foru diputatua,
IMANOL PRADALES GIL

Ahaldun Nagusia,
UNAI REMENTERIA MAIZ
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I. ERANSKINA
BILBO-BIZKAIA HELMUGAREN TURISMO-KUDEAKETARAKO ENTITATEAK

Dekretu honen ondorioetarako, turismo-kudeaketarako entitateak dira Bilbo-Bizkaia helmugan tu-
rismo-garapena sustatzen duten erakundeak, betiere Bizkaiko Foru Aldundiaren gidaritzapean eta 
ekintza-planen arabera.

Funtsean, eskualdeko edo eskualdez gorako jardun-eremua duten entitate batzuk dira, administra-
zio-mugak gainditzen dituzten interes eta helburu turistikoak dituztenak, turismo-kudeaketa desatomi-
zatzen dutenak eta kudeaketa hori koherentzia handiagoa ematen diotenak. Administrazioak indartu 
egin behar du turismo arloan elkartzeko politika hau, maila guztietan.

Hala ere, gure lurraldearen ezaugarri bereziak direla eta, onartu behar da udalerri turistiko batzuek 
ez dutela eskualdeko turismoa kudeatzeko erakunde finkaturik; kasu horretan daude Bilbo metropoli-
tarreko udalerriak eta Urduña. Bilbo-Bizkaia helmugan turismo-garapena bermatzeko, entitate horiek 
koordinatu behar dute Lurraldeko udalerrien turismo-kudeaketa, eta langile kualifikatuak zein aurre-
kontua izan behar dituzte jarduera turistikoak aurrera eramateko.

Mugapen hori ezartzeko, kontuan hartu dira Bizkaiko turismo-kudeaketaren ezaugarri bereziak; 
hori dela eta, egokitzat eta eraginkortzat jo da landa-garapenerako elkarteak aprobetxatzea. Izan ere, 
elkarte horiek dagoeneko turismo-jarduera egiten ari dira dagokien eskualdean, Landa Ingurunearen 
Garapenari buruzko apirilaren 8ko 10/1998 Legearen 3.9 artikuluaren babesean. Edonola ere, bi es-
kualderen kasuan aukeratu zen turismo-jarduera zuzenean eta espezifikoki kudeatzen duten elkarte 
batzuk eratzea. Lehenengoa, Enkarterrialde da; han, Enkartur elkartea dago, jarduera bakarra turis-
moa sustatzea duena. Horrek onuraduna izateko lehentasuna ematen dio turismoaz gain beste funtzio 
batzuk dituzten beste erakunde batzuen aldean. Bigarrena, Lea-Artibai da, non Leartibai Garapen 
Agentzia dagoen: eskualdean turismoa kudeatzeko dagoen organismo bakarra. Kapital publiko hutsa 
duen merkataritzako enpresa bat da, irabazi-asmorik ez duena, eta, gainerako eskualde-erakundeen 
aldean forma juridiko desberdina duen arren, gainerako erakunde onuradunen pare jar daiteke bere 
xede eta izaeragatik.

Arrazoi horiengatik, eskualdeetako turismo-kudeaketarako entitate hauek ezartzen dira Bilbo-Biz-
kaia helmugaren turismo-garapenerako:

—  Enkartur Enkarterriko turismo-elkartea / Eskualdea: Enkarterri-Meatzaldea.
—  Gorbeialde Landa Garapenerako Elkartea / Eskualdea: Arratia-Nerbioi.
—  Urkiola Landa Garapenerako Elkartea / Eskualdea: Durangaldea.
—  Uretamendi Landa Garapenerako Elkartea / Eskualdea: Busturialdea-Urdaibai.
—  Jata Ondo Landa Garapenerako Elkartea / Eskualdea: Uribe.
—  Leratibai Garapen Agentzia / Eskualdea: Lea-Artibai.
Bestalde, lurraldearen berezitasun horiek oinarri, kontuan hartu behar da udalerri batzuetan badau-

dela Bilbo-Bizkaia helmuga turistikoa kudeatzeko egiturak, eta horiek ez daudela aurreko eskualdee-
tan sartuta. Udaletako turismo-kudeaketarako entitate horiek, eta Urduñakoa, Bilboko metropoliaren 
barruan daude, eta hauek dira, hain zuzen:

—  Urduñako Udala.
—  Getxoko Udala.
—  Santurtziko Udala.
—  Portugaleteko Udala.
—  Barakaldoko Udala.
Bilboko metropolialdeko gainerako udalerriek laguntza-programa honetan parte hartu nahi badute, 

justifikatu egin beharko dute badituztela jarduera turistikoak aurrera eramateko langile kualifikatuak 
zein aurrekontua.
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II. ERANSKINA / ANEXO II
ZINPEKO AITORPENA / DECLARACIÓN RESPONSABLE

Izen-abizenak / Nombre y apellidos:

NAN zk. / DNI:

Kargua / Cargo:

Sozietatearen izena / Razón Social:

IFK zk. / CIF:

Espedientea/k / Expediente/s:

ADIERAZTEN DU: MANIFIESTA:

—  Zuk ordezkatzen duzun erakundeak ez duela 
inoiz jaso zehapenik sexuaren ziozko bereizke-
ria dela-eta zigor edo administrazioaren arloan.

—  Zuk ordezkatzen duzun erakundea ez da-
goela sartuta Foru Administrazioak ematen 
dituen diru-laguntzen araubide juridiko oro-
korra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 
Foru Arauko 12. artikuluak ezartzen dituen 
egoeretako batean ere. 

—  Zuk ordezkatzen duzun erakundeak bete egin 
duela 2019an Bilbo-Bizkaia helmuga turistikoa 
garatzeko programa arautzen duen Bizkaiko 
Foru Aldundiaren Foru Dekretuaren 3.2 eta 
12. artikuluetan ezarritakoa, Gizonezkoen eta 
emakumezkoen Berdintasunerako otsailaren 
18ko 4/2005 Legearen irizpideak ezartzeko 
konpromisoa bete delako, sexuaren araberako 
bazterkeria-eza sustatuz.

—  Que la entidad que representa no ha sido 
sancionada, administrativa o penalmente, por 
incurrir en discriminación por razón de sexo.

—  Que la entidad que representa no está incur-
sa en ninguna de las circunstancias que esta-
blece el artículo 12 de la Norma Foral 5/2005, 
de 31 de mayo, por la que se regula el ré-
gimen jurídico general de las subvenciones 
otorgadas por la Administración Foral.

—  Que la entidad que representa ha cumplido 
con lo establecido los artículos 3.2 y 12 del 
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bi-
zkaia por el que se regula el Programa de 
Desarrollo turístico en destino Bilbao- Bizkaia 
2019, en cuanto a que se ha cumplido con el 
compromiso de aplicación de los criterios de 
la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igual-
dad de hombre y mujeres, promoviendo la no 
discriminación por razón de sexo.

………n, …(e)ko ………(a)(r)en …(e)(a)n.
En ………, a … de ……… de …

Sin. / Fdo.:
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III. ERANSKINA / ANEXO III
JARDUERA JUSTIFIKATZEKO MEMORIA EKONOMIKOA / MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA

Sarreren eta gaStuen laburpena / reSumen de ingreSoS y gaStoS

Diru-laguntzaren erakunDe onDuraDunak / entiDaD beneficiaria De la subvención

Diruz lagundutako proiektua / Proyecto subvencionado
Proiektuaren diru-sarrerak eta jasotako subentzioak
Ingresos y subvenciones recibidas para el proyecto

Kontzeptua / Concepto Euro / Euros

GUZTIRA / TOTAL

Proiektua gauzatzeko egindako gastuak (diru-laguntzaren justifikazioari egotzi beharrekoak eta 
egoitzi behar ez direnak bereizita)

Gastos realizados para la ejecución del proyecto (diferenciando entre los imputables para la 
justificación de la subvención y los que no

Kontzeptua / Concepto Euro / Euros

GUZTIRA / TOTAL

………n, …(e)ko ………(a)(r)en …(e)(a)n.
En ………, a … de ……… de …

Entitateko ordezkariaren sinadura
Firma del representante de la entidad
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IV. ERANSKINA / ANEXO IV
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V. ERANSKINA / ANEXO V

Erakundea / Entidad: ………………………………………………………………………………………
2019an helmugan eginiko ekintzen emaitzak / Resultados de las acciones en destino 2019

a)  Helmuga turistikoaren kudeaketa-egitura indartzea 
Refuerzo de la estructura de gestión del destino turístico

 —  Lagundutako lan-saioen kopurua 
Número de sesiones de trabajo asistidas

 —  Ekintza-planetan garatu beharreko jardun-lerroak 
Líneas de actuación a desarrollar de los Planes de Actuación

 —  Ezarritako jardun-lerroak /Líneas de actuación implantadas

b)  Lurraldeko baliabide turistikoen balioa ezagutaraztea 
Puesta en valor de los recursos turístico del territorio

 —  Bitartekoari eginiko bisitan turistek izandako gogobetetze maila 
Satisfacción de turistas sobre la visita al recurso /10

 —  Hemengo erabiltzaileen balorazioa baliabide turistikoak biztanleentzat dituen onurei buruz 
Valoración de personas usuarias locales sobre los beneficios del recurso turístico para la población /10

 —  Ekitaldian baliabide turistikoak izan dituen bisitarien kopurua 
Número de visitantes al recurso turístico en el ejercicio

c)  Turismo-fluxua mobilizatu dezaketen ekitaldi berriak sortzea helmugan 
Apoyo a la creación de nuevos eventos capaces de movilizar el flujo turístico en el destino

 —  Ekitaldira joan direnen kopurua 
Número de asistentes al evento

 —  Ekitaldira joan diren turisten kopurua 
Número de turistas que han asistido al evento

 —  Eragin ekonomikoa helmugan 
Impacto económico en el destino €

 —  Eragin ekonomikoa ekitaldian parte hartu duten enpresentzat 
Impacto económico en las empresas participantes en el evento €

 —  Ekitaldia dela-eta turistek izandako gogobetetze maila 
Satisfacción de turistas sobre el evento /10

 —  Ekitaldia dela-eta hemengo erabiltzaileek eginiko balorazioa 
Valoración de usuarios locales sobre el evento /10

d)  Bisitarienganako arreta hobetzea helmugan 
Mejora de la atención a visitantes en el destino

 —  Bisitarienganako arretarako guneetan izandako bisitarien kopurua 
Número de visitantes de los espacios de atención a visitantes

 —  Turismo-bulegoetan banatutako mapen, helmugari buruzko gidaliburuen eta zerbitzu edo jarduerei 
buruzko katalogoen kopurua 
Número de mapas, guías de destino y catálogo de servicios o actividades distribuidos en oficinas de 
turismo

 —  Erabiltzaileek turismo-bulegoetan izandako arreta dela-eta duten gogobetetze maila 
Satisfacción de personas usuarias sobre la atención recibida en oficinas de turismo /10

 —  Erabiltzaileek turismo-bulegoetan izandako arreta digitala dela-eta duten gogobetetze maila 
Valoración de personas usuarias de la atención digital recibida en oficinas de turismo /10

 —  Erabiltzaileen balorazioa turismo-bulegoen irisgarritasunari buruz 
Valoración de personas usuarias de la accesibilidad de las oficinas de turismo /10
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2019an helmugan eginiko ekintzen emaitzak / Resultados de las acciones en destino 2019

e)  Turistentzako bisita-eskaintza zabaltzea helmugan 
Difusión de la oferta visitable en el destino dirigida a turistas

 —  Bisita-eskaintzan zabaldutako bitarteko edo zerbitzuen bisitari kopurua 
Número de visitas de los recursos o servicios visitables difundidos

 —  Zabalkundearen eraginez lortutako bisitarien kopurua 
Número de visitas por el impacto de la difusión

 —  Eskaintzaren zabalkundearen eragin ekonomikoa 
Impacto económico de la difusión de la oferta €

 —  Eskaintzan zabaldutako bitarteko edo zerbitzuetara eginiko bisiten banaketa hilez hil 
Por meses, distribución de las visitas a los recursos o servicios visitables difundidos

 —  Zabaldutako bisita-eskaintza dela-eta turistek izandako gogobetetze maila 
Satisfacción de turistas respecto a la oferta visitable difundida /10

f)  Txangolarientzako bisita-eskaintza zabaltzea helmugan 
Impulso de la oferta visitable dirigida a excursionistas

 —  Txangoak egiteko sustatutako proiektuak direla-eta bisitariek izandako gogobetetze maila 
Satisfacción de visitantes respecto a los proyectos de excursionismo impulsados /10

 —  Txangoak egiteko sustatutako proiektuak direla-eta hemengo erabiltzaileek eginiko balorazioa 
Valoración de personas usuarias locales de los proyectos de excursionismo impulsados /10

 —  Jardunaldietan edo asteburuko proposamenetan izandako bisitarien kopurua 
Número de visitas de las jornadas o propuestas de fin de semana 

 —  Sustatutako proiektuetan izan diren bisitarien banaketa hilez hil 
Por meses, distribución de las visitas de los proyectos impulsados 

g)  Prestakuntza praktikoaren eta topaketa profesionalen bidez profesionalizatzea turismo-sektorea 
Profesionalización del sector turístico mediante formación práctica y encuentros profesionales

 —  Prestakuntza-jardueretan parte hartu duten profesionalen kopurua  
Número de profesionales participantes en formaciones 

 —  Parte-hartzaileen balorazioa prestakuntza-jardueran edo topaketan lortutako profesionaltasun mailari 
buruz 
Valoración de participantes sobre el nivel de profesionalización adquirido, beneficios de la formación o 
el encuentro 

/10

 —  Prestakuntza-jarduera edo topaketa egin ondoren enpleguan edo zerbitzuen salmentan izandako 
areagotzeari buruzko balorazioa 
Valoración sobre el incremento en la ocupación o venta de servicios tras la formación o el encuentro /10

h)  Proiektu berritzaileak eta/edo helmugaren digitalizazioa sustatzen dutenak egiten laguntzea 
Apoyo a proyectos innovadores y/o que fomenten la digitalización del destino

 —  Berrikuntzaren eragina helmugan izandako bisitarien kopuruan/Impacto de la innovación en el número 
de visitantes en el destino

 —  Berrikuntzaren helburu izan diren profesionalen balorazioa enpleguan edo zerbitzuen salmentan 
izandako areagotzeari buruz 
Valoración de profesionales objeto de la innovación sobre el incremento en ocupación/venta de 
servicios

/10

 —  Webguneak, erreferentziak, gizarte-sareetako edukian eragina, elkarrekintza eta jarraipena. (bereizi 
hemengo biztanleak eta lurralde mugakideetakoak) 
Webvisits, referrals, alcance de los contenidos en redes sociales, interacción y seguimiento. 
(Diferenciar público local y limítrofe)

 —  Datu-basearen erregistroa eta mezu elektronikoen irekiera-tasa eta klikak. (bereizi hemengo 
biztanleak eta lurralde mugakideetakoak) 
Número de leads de la base de datos, open rate y clics en email. (Diferenciar público local y limítrofe)
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