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I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 51/2017 FORU DEKRETUA, apirilaren 11koa, la-
neratzeko zailtasun handiak dituzten Bizkaiko lurralde historikoko pertsonen 
enplegagarritasuna sustatzeko diru-laguntzak emateko oinarriak eta deialdia 
ezartzen dituena. Lan Berri.

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren helburua da Biz-
kaiko gizartean berdintasuna, elkartasuna, gizarte-kohesioa eta enplegua bultzatzeko 
politika publikoak sortu eta sustatzea, eta, horretarako, zerbitzuak ematen dizkie egoera 
pertsonalaren, sozialaren edo familia-egoeraren ondorioz bizimodu duin eta betea ga-
ratzeko zailtasunak dituzten pertsonei. Zeregin horretan, arreta berezia jartzen du tra-
tu txarren biktima diren emakumeen kolektiboan eta gizarte-bazterketako egoeran edo 
egoera horretan geratzeko arriskuan dauden pertsonen kolektiboan. Enplegua, Gizarte 
Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailak, orobat, enplegua eta herritarren lan-gaita-
sunak sustatzen ditu, eta giza garapen iraunkorra bultzatzen, generoaren, dibertsitatea-
ren kudeaketaren eta lankidetza zein garapenaren arloko politiken bidez.

Giza kapitalaren prestakuntza inbertsiorik onena da gure lurraldearentzat, ekonomia-
ren zein gizartearen ikuspegitik. Ildo horretan, dekretu honen lehentasunezko helburua 
da iraupen luzeko langabeen edo bazterkeria-arriskuan dauden langabeen prestakun-
tza eta birkualifikazioa sustatzea, lan merkatuan sar daitezen. Langabeen kontratazioan 
gehien eragiten duten faktoreak dira langabezian eman duen denbora, adina eta langa-
bezian jaso duen prestakuntza.

Bizkaiko Foru Aldundiaren ustez, lehentasunezkoa da lotura sendoak ezartzea hez-
kuntza sistemaren eta lan merkatuaren artean, eta, horretarako, beharrezkoa da pres-
takuntzatik edo birkualifikaziotik lan-merkatura sartzeko prozesuen garapena sustatzea, 
iraupen luzeko langabeei edo bazterkeria-arriskuan dauden langabeei lan-merkatuaren 
aukerei buruzko informazioa eskainiz eta laneratzeko laguntza emanez.

Hori dela eta, Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailak hiru 
arlo aurrez ikusten ditu dekretu honetan 45 urtetik gorako langabeentzat, iraupen luze-
ko langabeentzat eta gizartetik baztertuta geratzeko arriskuan dauden langabeentzat. 
Lehenengo arloan, pertsona bakoitzarentzat ibilbide bat ezartzen da, orientazio, pres-
takuntza eta bitartekaritzaren bidez pertsona horiek laneratu daitezen. Bigarrenean, ga-
rrantzi berezia ematen zaie gaitasun pertsonalei eta lanbide gaitasunei, prestakuntza 
hori funtsezkoa baita pertsonak lan merkatura egokitzeko.

Azkenik, laguntza-neurriak ezarriko dira pertsona horiek kontratatzen dituztenentzat.
Laguntzak emateko, norgehiagoka bidezko prozedura erabiliko da lehenengo bi ar-

loetan; gainerako laguntzetarako, norgehiagokarik gabeko sistema erabiliko da.
Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailak, besteak beste, 

emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatu nahi du Bizkaiko Lurralde Historikoan, 
eta berdintasunaren arloko foru-politika bultzatu. Horregatik, foru dekretu honetan ja-
sotzen diren jarduerek genero-ikuspegia jaso beharko dute beren garapenean, eta bat 
etorri beharko dute Sailak berdintasunaren arloan dituen ildo estrategikoekin, alegia: 
zeharkakotasuna, ahalduntzea eta balioen aldaketa, kontziliazioa eta erantzunkidetasu-
na, emakumeen aurkako indarkeria errotik erauzteko konpromiso gisa.

Dekretu honetan II. tituluan jasotako laguntzek edo diru-laguntzek Batzordearen 
2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Araudian xedatutakoa bete beharko dute. 
Araudi hori 2013ko abenduaren 24ko Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialean argitara-
tu zen (EE Itunaren 87. eta 88. artikuluak Minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa). Ho-
rren ondorioz, arautegi hori ez betetzeak, erantzukizun penala, zibila eta administratiboa 
ekar liezaioke arauren bat hausten duen erakundeari.
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Dekretu honen I. tituluaren I eta 2. ataletan aurreikusten diren laguntzak ez dira es-
tatu-laguntzak Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. arti-
kuluko 1. zenbakian ezarritako moduan; izan ere, enpresari ez dakarkiote mozkinik, eta 
ez diete ekoizpen edo enpresa batzuei mesederik egiten beste batzuen kaltetan. Beraz, 
salbuetsita daude tratatu horren 108.3 artikuluan ezarritako jakinarazpen-prozeduratik.

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).

Azaldutakoa dela bide, Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko 
Saileko foru diputatuak proposatuta eta Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak 
2017ko apirilaren 11(a)n eztabaidatu eta onetsi ondoren, hauxe

XEDATZEN DUT:

Artikulu bakarra: Onartzen dira Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Susta-
tzeko Sailak laneratzeko zailtasun handiak dituzten Bizkaiko Lurralde Historikoko per-
tsonen enplegagarritasuna sustatzeko emango dituen diru-laguntzen oinarri arautzaileak 
eta deialdia. Lan Berri.

1. artikulua.— Laguntzak jasoko dituen kolektiboa
Dekretu honetako diru-laguntzen onuradunak hauek dira: 45 urtetik gorako langa-

beak, iraupen luzeko langabeak, desgaitasunen bat duten pertsonak eta gizartetik baz-
tertuta geratzeko arriskuan dauden langabeak.

Dekretu honen ondorioetarako, 45 urtetik gorako langabea hau da: I. tituluko lagun-
tzen kasuan, prestakuntza hasten denean 45 urte beteta dauzkana; II. tituluko laguntzen 
kasuan, berriz, kontratua formalizatzen denean 45 urte beteta dauzkana.

Dekretu honen ondorioetarako, iraupen luzeko langabea da aurreko 13 hilabeteetan 
hilabete batean baino gehiago lan egin ez duela egiaztatzen duena, prestakuntzaren 
hasieratik zenbatuta, I. tituluan jasotako diru-laguntzetarako, eta kontratuaren amaieratik 
zenbatuta, II. titulukoetarako.

Dekretu honen ondorioetarako, desgaitasunen bat duen pertsona da %33ko edo hor-
tik gorako desgaitasun-portzentajearen balorazioa egiaztatzen duena, prestakuntzaren 
hasieratik zenbatuta, I. tituluan jasotako diru-laguntzetarako, eta kontratuaren amaieratik 
zenbatuta, II. titulukoetarako.

Dekretu honen ondorioetarako, honako hauek dira bazterkeria-arriskuan dauden per-
tsonak:

a)  BFAren ebaluazioaren arabera, gizarte-bazterkeriaren edo gizarte-bazterkeria-
ren arriskuko kategoriaren diagnostikoan daudenak (kategoriaren edozein gra-
dutan).

b)  Inklusioa sustatzeko Aldundiaren gizarte-zerbitzuetako edozein zentro eta pro-
grama publikoetan dauden pertsonak. 2016ko urtarrilaren 26ko 6/2016 Foru De-
kretuaren 19. 1 a) artikuluan definitzen dira zerbitzuok.

c)  Guraso bakarreko familiako aita edo ama, baldin eta egiaztatzen badute hiru 
hilabete daramatela gutxienez lanik gabe.

  Ondorio horietarako, halakotzat hartuko dira ordaindutako jarduerarik egiten ez 
duen ondorengoren bat edo batzuk beren kargu dituzten pertsonak.

d)  Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak Bermatzeko 2008ko abenduaren 23ko 18/2008 
Legean ezartzen diren prestazio ekonomikoen onuradun izaera eskuratu duten 
pertsonak, edo 2011ko martxoaren 22ko 60/2011 Foru Dekretuak arautzen di-
tuen gizarte-inklusiorako laguntza berezien onuradun izaera dutenak (abendua-
ren 13ko 207/2011 Foru Dekretuan ezarritako idazketan).
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e)  Toxikomano izandako pertsonak (alkoholiko eta drogazale izandakoak); dekretu 
honetan ezarritako laguntzen ondoreetarako, halakotzat hartuko dira talde tera-
peutiko egokiaren ustetan, desintoxikazio-fasea eta mendekotasuna kentzeko 
fasea gainditu ondoren eta eten gabeko tratamenduan 6 hilabete emandakoan 
lanaren bidez gizarteratzeko programa batean egon behar direla uste den per-
tsonak.

f)  Genero-indarkeriaren biktimak; Genero Indarkeriaren aurkako Babes Integrale-
ko Neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoan xedatutakoaren 
arabera edo Bizkaiko Foru Aldundiko Emakume Zerbitzuaren esku-hartzearen 
egiaztagiriaren bidez.

g)  Preso ohiak, integrazio-prozesuetan dauden errefuxiatuak eta etxerik gabeko bi-
zimodua uzteko prozesuak gainditu dituzten pertsonak.

Inguruabar horiek kontuan hartzeko, prestakuntzaren hasierako data izan behar dute 
erreferentzia gisa, I. tituluan jasotako diru-laguntzetarako, eta kontratuaren amaiera-da-
ta, II. titulukoetarako.

Pertsona horiek guztiak EAEko edo estatu mailako enplegu zerbitzu publiko batean 
egongo dira inskribatuta, Europar Batasunaren esparruan, eta, gainera, Bizkaian errol-
datuta egon behar dute kasu guztietan.

I. TITULUA
LAN GAITASUNA

I. ATALA
ORIENTAZIOA, TALDE PRESTAKUNTZA, BITARTEKARITZA ETA LANERATZEA

2. artikulua.— Xedea
Laguntzen helburua da 45 urtetik gorako langabeak, iraupen luzeko langabeak, 

desgaitasunen bat duten pertsonak eta bazterkeria-arriskuan dauden langabeak ohiko 
lan-merkatuan sartzea, eta horretarako, ibilbide bat ezartzen da, orientazio, prestakun-
tza eta bitartekaritzaren bidez pertsona horiek laneratu daitezen.

3. artikulua.— Erakunde onuradunak
Honako hauek izan daitezke erakunde onuradunak:
—  Laneratzeko zailtasun handiak dituzten pertsonak laneratzen diharduten Bizkaiko 

Lurralde Historikoko elkarteak, fundazioak eta irabazteko asmorik gabeko beste 
erakunde batzuk, baldin eta horrela egiaztatzen badute. Gutxienez hiru urteko es-
perientzia kontrastatua egiaztatu beharko dute. Horretarako, erakundeek euren 
esperientziaren memoria aurkeztu behar dute; bertan, egin dituzten jardueren berri 
eman behar dute.

—  Udalak, Bizkaiko Lurralde Historikoko udal izaerako enplegu eta tokiko garape-
nerako zentroak, edo erakunde autonomiadunak, enpresa publikoak edo haien 
mendeko edo haiekin lotutako bestelako erakundeak.

4. artikulua.— Diru-laguntza jaso dezaketen jarduerak
Diru-laguntza jaso dezaketen proiektuak dira 45 urtez gorako langabeak, iraupen lu-

zeko langabeak, desgaitasunen bat duten pertsonak, edo bazterkeria-arriskuan daude-
nak inoren kontura ohiko lan-merkatuan sartzea helburu duten ibilbideak. Ibilbide horiek 
Bizkaiko Lurralde Historikoan garatu eta kokatu beharko dira, 2017ko uztailaren 1etik 
2018ko ekainaren 30era bitartean.

Laneratze-ibilbideak ohiko lan-merkatuan sartzea helburu duen plan bat gauzatzea 
izango dira, eta plan horrek nahitaez fase hauek izango ditu:

—  Lan-orientabidea eta talde prestakuntza.
—  Lan-bitartekaritza.
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—  Laneratzea.
—  Jarraipena.
Ibilbidea garatzen den bitartean, erakunde onuradunak erreferentziazko pertsona bat 

izendatu beharko du, orientazio-. prestakuntza-, laneratzea gertatu arte, eta laneratzea-
ren jarraipen-prozesuan bitartekari eta hezitzailearen papera jokatuko duena.

Pertsona horrek erakunde eskatzailearen beraren kidea izan beharko du, plantilaren 
barrukoa edo xede horretarako kontratatua.

Laneratzearen xedeko kolektiboaren eta plana burutzen duen erakundearen helbu-
ru eta jardueren artean koherentziarik ez duten, edo osotasunean aurreko lau faseak, 
talde-prestakuntza barne, oso-osorik jasotzen ez dituzten ibilbideei ezin izango zaie di-
ru-laguntzarik eman.

a)  Lan-orientabidea eta talde prestakuntza: Erakunde onuradunak lan-merkatuan 
sartu edo berriro sartu behar diren pertsonentzat egiten dituen aholkularitzako 
eta laguntzako jardueren multzoa da lan-orientazioa. Garatuko diren orienta-
zio-jarduerak bi motatakoak izango dira:

 —  Aurrez aurrekoak eta banakakoak. Barruan elkarrizketa pertsonal bat egongo 
da, interesdunak jarraitu behar duen lan-ibilbidea diseinatzeko izango dena, 
baia ere prestakuntza-eskaintzari buruzko, lan-arautegiari buruzko lan-kontra-
tuak, eskubideak eta betebeharrak, lan-hitzarmena) eta lan-merkatuari buruz-
ko informazio-saioak. •

 —  Aurrez aurrekoak eta taldekoak. Prestakuntza-eskaintzari buruzko, lan-arau-
tegiari buruzko lan-kontratuak, eskubideak eta betebeharrak, lan-hitzarmena) 
eta lan-merkatuari buruzko informazio-saioak.

Orientaziora eskainitako orduen kopurua prestakuntza-orduen %5 izango dira 
eta erdiak gutxienez banakako orientaziorako eta gainerakoa talde-orientaziora-
ko izango dira.
Lanerako talde-prestakuntzaren ezaugarriak:
—  Erakunde onuradunak berak zuzenean eman beharko du, edo bestela, hi-

rugarren batek eman dezake, azpikontratazioa egiten bada, Diru-laguntzei 
buruzko Foru Arauaren 27. artikuluan jasotako baldintzetan. Nolanahi ere, 
erakunde onuradunaren betebeharra izango da prestakuntza ematen duen 
zentroak gai-zerrenda teoriko eta praktiko bat daukala ziurtatzea, eta horreta-
rako, irakasle, ekipamendu eta lokal egokiak ere badauzkala ziurtatzea, parte 
hartzaileei prestakuntza-jardueraren helburuko lanposturako eskatzen diren 
funtzioak betetzeko beharrezkoak diren ezagutzak emateko.

—  Prestakuntzako gaiak enpresek eskatutakoak izan behar dira, hau da, oina-
rrizko gaitasun teknikoei buruzko prestakuntzako ekintzak.

—  Prestakuntza-jardueraren iraupena, gutxienez, 150 ordukoa izango da, eta 
gehienez, 450 ordukoa.

—  Talde bakoitzeko parte hartzaileen kopurua 10etik 20era bitartekoa izango da.
—  Prestakuntza-jarduera amaitzeko epea 2018ko maiatzaren 31 izango da.

b)  Lan-bitartekaritza: parte hartzaileei lagunduko zaie lan merkatuan sartzeko pres-
takuntzan, enpresekin topaketak eginez eta eskaintzak aurkitzeko planak gara-
tuz. Lehen aukeraketa bat egingo da, lan-eskaintzei hoberen egokitzen zaizkien 
profilak identifikatzeko.

c)  Laneratzea: prestakuntzako jarduera bakoitzeko, bertan parte hartu duen pertso-
nen %15 laneratu behar da gutxienez. Laneratzea gutxienez ere sei hilabeteko 
lan-kontratu batekin egingo da. Lanaldia osoa edo partziala izan daiteke, betiere 
ohiko lanaldi osoaren %50ekoa bada, gutxienez.
Salbuespen gisa, laneratzeko enpresa batean laneratu daitezke, Eusko Jaurla-
ritzaren azaroaren 11ko 182/2008 Dekretuan ezarritakoari egokituz (laneratzeko 
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enpresen kalifikazioa arautzen duena, horietan sartzeko prozedura eta horien 
erregistroa ezartzen dituena).
Laneratzea justifikatzeko gehieneko epea 2018ko ekainaren 30ean amaituko da.

d)  Proiektuaren emaitzen ebaluazioa egiteko, parte hartu duten pertsona guztien 
jarraipena egin beharko du erakunde onuradunak: orientabide eta prestakuntza 
prozesuan parte hartu duen pertsona bakoitzaren jarraipeneko txosten bat egin-
go da, eta, bertan parte hartzaile bakoitzaren lan-egoera deskribatuko da. Txos-
ten hori sei hileko epean aurkeztu behar da, prestakuntzako jarduera amaitzen 
denetik.

Erakunde onuradunak ezin izango ditu fase hauek azpikontratatu: lan-orientabidea 
(talde prestakuntza izna ezik), lan-botartekaritza eta laneratzea.

5. artikulua.— Laguntzen zenbatekoa eta muga
Diru-laguntzak Itzuli beharrik gabe emango dira, eta zenbatekoak ezin izango du 

inolaz ere gainditu diru-laguntzarako aurkeztutako laneratze-ibilbide guztien benetako 
prezioa.

Atal honetan, erakunde eskatzaile bakoitzari 100.000 euro emango zaizkio, gehienez 
ere, aurkeztu dituen proiektu guztiengatik, honela banakatuta:

—  Prestakuntzarako, gehienez 70.000 euroko diru-laguntza emango zaio erakunde 
eskatzaile bakoitzari, aurkeztu dituen proiektu guztiengatik, prestakuntza erakun-
de onuradunaren langileek eman duten edo Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 
27. artikuluan hautatutako beste inork eman duen kontuan hartuta. Talde-pres-
takuntzaren ordu bakoitzak ezin izango du inolaz ere gainditu gehienez ere 90 
euroko prezioa.
Kanpoko prestakuntza denean, aurrekontuak langileen, materialaren eta seguruen 
gastua zehaztu beharko ditu, banakatuta.

—  Orientazio-, bitartekaritza- eta jarraipen-gastuak, baita 4. artikuluan aipatutako 
erreferentziazko pertsonaren/tutorearen kostua ere, gehienez ere diruz lagun dai-
tekeen prestakuntzaren zenbatekoaren %30 izan daitezke.

—  Prestakuntza garatzeko guztiz beharrezkoak diren material didaktiko eta suntsiga-
rriaren gastuak eta Istripu-aseguruen eta erantzukizun zibileko aseguruen gastuak 
eta zabalkundeko gastuak diruz lagundutako prestakuntzaren zenbatekoaren %15 
izango dira gehienez.

Prestakuntzako parte hartzaileen artean laneratutako laugarren pertsonaren aurrei-
kuspenak 4.000 euro adjudikatuko ditu, eta horrela gainerako kasuetan ere.

Laneratze hori 2018ko ekainaren 30a baino lehen justifikatuko da, 14.2 artikuluan 
jasotako eran.

Kontzeptu horregatik 16.000,00,00 euro emango dira gehienez.
Zenbateko hori ez da sartuko proiektuaren gehieneko diru-laguntzaren 100.000 eu-

roko kopuruaren barruan, eta ekainaren 30a baino lehen 14.2 artikuluan jasotako eran 
egindako kontratuak aurkeztuta justifikatu beharko da.

II. ATALA
GAITASUNETAN TREBATZEA

6. artikulua.— Xedea
45 urtetik gorako langabeak, iraupen luzeko langabeak, desgaitasunen bat duten 

pertsonak edo bazterkeria-arriskuan daudenak ohiko lan-merkatuan sartzea da lagun-
tzen helburua, enplegagarritasuna hobetzeko gaitasun pertsonaletan eta lanbide-gaita-
sunetan prestakuntza eginez.
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7. artikulua.— Erakunde onuradunak
Honako hauek izan daitezke erakunde onuradunak:
—  Laneratzeko zailtasun handiak dituzten pertsonak laneratzen diharduten Bizkaiko 

Lurralde Historikoko elkarteak, fundazioak eta irabazteko asmorik gabeko beste 
erakunde batzuk, baldin eta horrela egiaztatzen badute. Gutxienez hiru urteko es-
perientzia kontrastatua egiaztatu beharko dute. Horretarako, erakundeek euren 
esperientziaren memoria aurkeztu behar dute; bertan, egin dituzten jardueren berri 
eman behar dute.

—  Bizkaiko Lurralde Historikoko udal izaerako enplegu eta tokiko garapenerako zen-
troak, edo erakunde autonomiadunak, enpresa publikoak edo haien mendeko edo 
haiekin lotutako bestelako erakundeak.

8. artikulua.— Diru-laguntza jaso dezaketen ekintzak
Enplegagarritasunari lotutako gaitasunak eta jarrerak garatzera bideratutako eta lan-

bide-gaitasunak edo zeharkako gaitasunak egiaztatzen dituzten prestakuntza-jarduerak 
joko dira diruz lagun daitezkeen jardueratzat. Prestakuntza-jarduera horiek Bizkaiko Lu-
rralde Historikoan garatu eta kokatu beharko dira, 2017ko uztailaren 1etik 2018ko maia-
tzaren 31rabitartean.

Arlo hauetako prestakuntza-jarduera hauek jaso dezakete diru-laguntza.
1.   Trebetasun pertsonalak: motibazioa, izaera ekintzailea, ahalegina, konpromisoa, 

hausnarketa kritikoa…
2.   Harremanetarako trebetasunak. Lan taldea, enpatia, negoziazioa eta komunika-

zioa, kulturen arteko trebetasunak…
3.   Antolaketarako trebetasunak: berrikuntza, sormena, malgutasuna, egokitzape-

na, lidergoa, denboraren kudeaketa…
4.   Gaitasun teknikoak: lanbide-adar batekoak diren eta titulazioaren lanbide jardu-

nekin lotuta dauden gaitasunak dira, bai eta araudien aurrerapen eta aldaketei, 
teknologia berriei edo enpresek eskatzen dituzten prestakuntzako beharrei bu-
ruzkoak ere…

Talde prestakuntzaren ezaugarriak:
—  Erakunde onuradunak berak zuzenean eman beharko du, edo bestela, hiruga-

rren batek eman dezake, azpikontratazioa egiten bada, Diru-laguntzei buruzko oru 
Arauaren 27. artikuluan jasotako baldintzetan. Nolanahi ere, erakunde onuradu-
naren betebeharra izango da prestakuntza ematen duen zentroak gai-zerrenda 
teoriko eta praktiko bat daukala ziurtatzea, eta horretarako, irakasle, ekipamendu 
eta lokal egokiak ere badauzkala ziurtatzea, parte hartzaileei prestakuntza-jardue-
raren helburuko lanposturako eskatzen diren funtzioak betetzeko beharrezkoak 
diren ezagutzak emateko.

—  Prestakuntza-jarduerak gutxienez 10 ordukoak eta gehienez 20 ordukoak izango 
dira, 1, 2 eta 3 zenbakietako gaietarako, eta 45 ordukoak, gehienez, 4 zenbakiko 
gaietarako.

—  Talde bakoitzeko parte hartzaileen kopurua 10etik 20era bitartekoa izango da.
—  Prestakuntza-jarduerak amaitzeko epea 2018ko maiatzaren 31 izango da.
Erakunde onuradunak prestakuntza-jarduerak burutzeko egin behar dituen jarduke-

tak, parte hartzaileen aukeraketa, eta, hala badagokio, prestakuntza-zentroaren bilaketa 
eta kontratazioa ez dira diruz lagun daitezkeen gastutzat joko.

Nolanahi ere, erakunde onuradunak arduratuko dira eskabideak jaso eta aztertzeaz, 
parte hartzaileak aukeratzeaz eta parte hartzaile horiek prestakuntzako jarduera amaitu 
baino lehen laneratzeko prozesu bati ekiteko behar duten orientabidea eta informazioa 
jasotzeaz.

Jarduketa horiek guztiak ezin izango dira inola ere azpikontratatu.
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9. artikulua.— Laguntzen zenbatekoa eta muga
Diru-laguntzak Itzuli beharrik gabe emango dira, eta zenbatekoak ezin izango du ino-

laz ere gainditu diru-laguntzarako eskabidea aurkeztutako jardueren benetako prezioa.
Atal honetan, prestakuntzako jarduera guztiengatik gehienez 75.000 euroko diru-la-

guntza emango zaio erakunde eskatzaile bakoitzari, eta talde-prestakuntzaren ordu ba-
koitzak ezin izango du gainditu orduko 90 euroko prezioa:

Istripu-aseguruen eta erantzukizun zibileko aseguruen gastuei eta zabalkundeko 
gastuei dagokienez, diruz lagundutako prestakuntzaren zenbatekoaren %20ko muga.

Nolanahi ere, muga hauek izango dira prestakuntza-mota bakoitzaren arabera.
—  Harremanetarako trebetasun, antolaketarako trebetasun eta trebetasun pertsona-

lei buruzko prestakuntzako jarduera bakoitzeko gehienez 1.800,00 euroko diru-la-
guntza jaso daiteke.

—  Gaitasun teknikoei buruzko prestakuntzako jarduera bakoitzeko gehienez 4.050,00 
euroko diru-laguntza jaso daiteke.

Ekintzen diru-laguntzaren zenbatekoa 2.000 eurotik beherakoa bada, jarduera horiek 
ez dira diruz laguntzekoak izango.

III. ATALA
I. ATALEKO ETA II. ATALEKO XEDAPEN KOMUNAK

10. artikulua.— Diru-laguntza hauetatik kanpo geratzen direnak
Dekretu honen IJ tituluko I. eta II. ataletatik kanpo geratzen dira merkataritza-erakun-

deen eta irabazi-asmorik gabeko elkarte edo fundazioen prestakuntza-jarduerak, beren 
langileentzat bakarrik badira, bai eta aurrez aurrekoak ez diren prestakuntza-jarduerak 
ere.

Hauek ere kanpo geratzen dira: hizkuntza ikastaroak, enpresa eratzeko asmoa duten 
pertsonei zuzendutako ikastaroak, A1, A, B, BE, C1, C1E, CE gidabaimenak lortzeko 
ikastaroak, eta, azkenik, beren ezaugarriengatik parte hartzaileei balio erantsi gutxi ema-
ten dieten ikastaroak.

11. artikulua.— Diru-laguntzak emateko prozedura eta balorazio-irizpideak
Norgehiagoka araubidearen bidez hautatuko dira eskabideak.
Norgehiagoka prozedura bat egingo da I. ataleko diru-laguntzen eskabideetarako, 

eta beste bat II. ataleko eskabideetarako.
Horretarako, honako prozedura hau hartuko da norgehiagoka araubidetzat: aurkez-

ten diren eskabideak erkatu egiten dira, eta, artikulu honetan ezarritako balorazio-irizpi-
deen arabera, euren arteko lehentasun-hurrenkera ezartzen da. Gero, dagoen kreditua 
kontuan hartuta deialdian ezarri den mugarekin betiere, hurrenkera horri jarraituz adju-
dikatuko dira laguntzak, irizpide horiek aplikatuta punturik gehien lortu dutenetik hasi eta 
beherantz eginez.

Aurkeztutako eskabideak baloratu eta diru-laguntzaren zenbatekoa zehazteko, irizpi-
de hauek hartuko dira kontuan laneratze-ibilbide bakoitza (I. atala) edo prestakuntza-jar-
duera bakoitza (II. atala) baloratzeko orduan:

1. Eskatutako laneratze-ibilbide bakoitza (I. atala) edo prestakuntza-jarduera bakoi-
tza (II. atala) burutu beharra justifikatzen duten arrazoiak. Gehienez, 5 puntu.

Irizpide hori baloratzeko, erakunde eskatzaileak txosten bat aurkeztu beharko du, 
eta, bertan, gutxienez honako hauek jaso beharko ditu:

a)  Kolektibo parte-hartzailearen hartze, profil eta aukeraketaren deskripzioa.
b)  Prestakuntzan aplikatutako metodologia.
c)  Enpresa-eskaria zehazteko lan-merkatuan egindako diagnostikoa.
d)  Amaierako profila, eskatzen diren lanpostuetarako beharrezkoak diren eta parte 

hartzaileek jardueraren amaieran izango dituzten gaitasunei buruzkoa (ezagu-
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tzak eta titulazioa, trebetasunak, esperientzia eta baloreak); eskatzen diren lan-
postuen deskripzioa.

e)  Proposatutako prestakuntza-jardueraren edukia eta metodologia zehazteko ga-
ratu den diseinu prozesua, eta prestakuntza emango duen prestakuntza-zen-
troari eskatuko zaizkion oinarrizko metodologia-ildoen deskripzioa.

2. Diru-laguntzarako eskabiderako aurkeztu diren laneratze-ibilbideen (I. atala) edo 
prestakuntza-jardueren (II. atala) zehaztasun-maila, kalitatea, edukia, aurkezpena eta 
eraginkortasuna. Gehienez, 2 puntu.

3. Proiektuan parte hartzen duten pertsonen helbidea kontuan hartzea (I eta II. ata-
la):

—  Parte hartzaile guztiak emakumeak badira, 10 puntuko balorazioa emango da.
—  Parte hartzaileen %100etik %75 artean emakumeak badira, 5 puntuko balorazioa 

emango da.
4. Prestakuntza-jardueran parte hartzen duten pertsonen egoitza kontuan hartzea.
Prestakuntza-jardueraren parte hartzaileen %75 gutxienez bizi badira Europar Ba-

tasunaren Funtzionamenduari buruzko Iyunaren 107 artikuluko 3 zenbakiko c) letran 
ezarritakoaren arabera diru-laguntzak jasotzeko hautatu daitezkeen udalerrietan, 3 pun-
tu emango dira. Udalerri horiek 2014-2020 denboraldirako eskualdeetarako laguntzen 
mapan daude jasota. Hauek dira udalerriak: Sestao, Ortuella, Trapagaran, Abanto-Zier-
bena, Muskiz, Zierbena, Portugalete, Santurtzi, Barakaldo, Alonsotegi eta Erandio.

5. Prestakuntza-jardueraren parte hartzaileen %75, gutxienez, adin-tarte haueta-
koak badira, era honetara emango dira puntuak:

—  Gehienez 30 urte dituztenak: 2 puntu.
—  31tik 44ra, biak barne: puntu bat.
—  45etik 55era, biak barne. 4 puntu.
—  56 urte baino gehiago dituztenak eta kontratua dekretu honen 1. artikuluan defini-

tutako desgaitasunen bat duten pertsonekin edo bazterkeria-arriskuan daudenekin 
egiten denean. 5 puntu.

6. Bizkaiko Foru Aldundiaren beraren edo itundutako gizarte inklusiorako progra-
ma, gailu edo zentroren batean gizarte-inklusioko prozesuren batean parte hartzen du-
ten pertsonenganako arreta:

—  Parte hartzaileen %100 sartuta badaude, 10 puntuko balorazioa emango da.
—  Parte hartzaileen %75 sartuta badaude, 5 puntuko balorazioa emango da.
—  Parte hartzaileen %50 sartuta badaude, 3 puntuko balorazioa emango da.
7. Prestakuntza-jardueraren eraginkortasun ekonomikoa, talde-prestakuntzaren 

ordu bakoitzeko kostuaren arabera. Gehienez, 3 puntu.
Irizpide hau baloratzeko, kontuan hartuko da diru-laguntzarako eskatutako presta-

kuntzaren kostuaren zenbatekoa (irakasleei dagokien gastua), prestakuntzaren ordu-ko-
puruaren artean, betiere kontuan hartuta 90 euro/orduko bada, zero puntu emango dela.

—  Orduko kostua 75 eurotik gorakoa eta 90 eurotik beherakoa: puntu bat.
—  Orduko kostua 55 eurotik gorakoa eta 75 eurokoa edo 75 eurotik beherakoa: 2 

puntu.
—  Orduko kostua 55 eurokoa edo 55 eurotik beherakoa: 3 puntu.
8. Prestakuntza-jardueraren eraginkortasun ekonomikoa, ordu eta ikasle bakoitze-

ko kostuaren arabera. Gehienez, 3 puntu.
Irizpide hau baloratzeko, kontuan hartuko da diru-laguntzarako eskatutako presta-

kuntzaren kostuaren zenbatekoa (irakasleei dagokien gastua), prestakuntzaren ordu-ko-
puruaren artean, betiere kontuan hartuta 9 euro/ikasleko/orduko bada, zero puntu eman-
go dela.

—  Ikasle bakoitzaren ordu bakoitzeko kostua 7,5 eurotik gorakoa eta 9 eurotik behe-
rakoa: puntu bat.
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—  Ikasle bakoitzaren orduko kostua 5,5 eurotik gorakoa eta 7,5 eurokoa edo 75 eu-
rotik beherakoa: 2 puntu.

—  Ikasle bakoitzaren orduko kostua 5,5 eurokoa edo 55 eurotik beherakoa: 3 puntu.
9. Erakundearen inbertsio-ahalegina. Gehienez, 3 puntu.
Irizpide hau ebaluatzeko orduan, kontuan hartuko da laneratze-ibilbide bakoitza (I. 

atala) edo prestakuntza-jarduera bakoitza (II. atala) erakunde onuradunak bere funtsen 
bidez finantzatzea. Horretarako, berezko funtsen bidezko finantzaketa laneratze-ibilbide 
bakoitzaren (I. atala) edo prestakuntza-jarduera bakoitzaren (II. atala) kostuarekiko por-
tzentajea hartuko da erreferentzia legez (Autofinantzaketaren portzentajea).

—  Autofinantzaketaren portzentajea proiektuaren %10 edo %10etik beherakoa bada: 
0 puntu.

—  Autofinantzaketaren portzentajea proiektuaren %10etik gorakoa eta %25 edo 
%25etik beherakoa bada: puntu bat.

—  Autofinantzaketaren portzentajea proiektuaren %25etik gorakoa bada: 3 puntu.
10. Bizkaiko eskualdeetan edozein forma juridikoren bidez «Centro de Empleo y 

Desarrollo Local Behargintza»/«Behargintza, Enplegu eta Tokiko Garapenerako Zen-
troa» osatzen duten erakunde eskatzaileek, euren jarduketa-eremuak 25.000 biztanletik 
beherako udalerriak hartzen baditu, 3 puntuko puntuazioa lortuko dute.

11. Erakunde eskatzaileak aurreko deialdian izan duen ibilbidea.
Behin 2016. urtean, 110/2016 Foru Dekretuaren kontura diruz lagundutako jarduke-

tak benetan egin diren 0 eta 10 puntu artean baloratuko da, era honetara:
—  10 puntu, eskatutako eta diruz lagundutako prestakuntza-jarduera eta laneratze 

guztiak egin baziren.
—  7 puntu, diruz lagundutako prestakuntza-jardueren %75 eta %100 artean egin ba-

ziren.
—  4 puntu, diruz lagundutako prestakuntza-jardueren %50 eta %74 artean egin ba-

ziren.
—  0 puntu, diruz lagundutako prestakuntza-jardueren %0 eta %49 artean egin bazi-

ren.
Eskatzaileak ez badu jaso diru-laguntzarik 110/2016 Foru Dekretuaren deialdian, 10 

puntuko balorazioa emango zaio.
Aurreko balorazio-irizpideak kontuan har daitezen, eskabidean justifikazioko infor-

mazio eta dokumentazio egokia sartu beharko da, irizpide bakoitzaren betetze-maila 
ezartzeko.

Diru-laguntzetarako eskabiderako aurkeztutako laneratze-ibilbide (I. atala) edo pres-
takuntza-jarduera (II. atala) batzuen artean berdinketarik gertatuz gero puntuazio oro-
korrean, sailkapena egingo da irizpide hauetan lortutako puntuaziorik handiena kontuan 
hartuta, eta hemen ezarritako hurrenkeran, berdinketa hautsi arte: 4, 3, 2 eta 1 zenba-
kiak.

Irizpide guztietan puntuazio berdina lortzen bada, eskabideak aurkeztu ziren hurren-
kera erabiliko da berdinketa hausteko.

12. artikulua.— Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak
Diru-laguntza jaso dezaketen gastutzat joko dira benetako kostuei dagozkienak, be-

netan egindakoak eta ordaindutakoak eta fakturen edo kontabilitateko frogagiri balioki-
deen bitartez aurkeztutakoak, baldin eta behar bezala justifikatzen badira eta behar diren 
agiriak erantsita aurkezten badira.

Bi motatako gastuetarako jaso daiteke diru-laguntza:
—  Kanpoko prestakuntza-gastuak.
—  Diruz lagundutako jardueretan parte hartu duten erakunde onuradunaren langileen 

barneko gastuak. Diruz lagundutako laneratze-ibilbideen (I. atala) edo prestakun-
tza-jardueren (II. atala) garapenean zuzenean parte hartzen duten langileen solda-
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tak eta karga sozialak sartuko dira soil-soilik. Erakunde onuradunak egiten dituen 
barneko gastuak soldaten eta karga sozialen ordainketa egiaztatzen duten agirien 
bidez baino ezin dira justifikatu, 14. artikuluan xedatu denaren arabera.

Diruz lagundutako jardueren azterketa eta ebaluazioa edozein unetan egin daitezke, 
jarduera hasten denetik, eta jarduera amaitu eta gero ere egin daiteke. Erakunde onu-
radunak lankidetzan jardun beharko du Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna 
Sustatzeko Sailarekin edota sailak izendatzen duen edozein erakunderekin, eskatzen 
zaizkion datuak eta agiriak aurkeztu beharko ditu, eta baimena eman behar du datu ho-
riek zuzenean prestakuntza-zentroei eta jardueran parte hartu dutenei eskatzeko.

Kontsumo, konponketa, mantentze eta amortizazioen ondoriozko kostuak ez dira di-
ruz lagunduko, ezta azpiegitura eta ekipamenduetan eginiko inbertsioen ondoriozkoak 
ere.

Orientazio gisa, hauek kontsumo-kostuetan sartzen dira: elektrizitatea, ura, gasa, 
mezularitza, posta, garbiketa, telefonoa, zaintza eta bulegoko materiala.

Prestakuntzari dagozkion istripu-aseguruen eta erantzukizun zibileko aseguruen 
gastuak, halakorik egonez gero, prestakuntza-jardueraren ezaugarri bereziek aseguru 
berezi bat kontratatzea edo diru-laguntzaren erakunde eskatzailearen aseguru orokorra 
zabaltzea eskatzen dutenean, haren konturakoak izango dira.

Material-gastua diruz lagunduko da prestakuntza-jarduera garatzeko guztiz beha-
rrezkoa denean eta memorian horrela justifikatzen denean.

13. artikulua.— Diru-laguntza ordaintzea
Emandako laguntza epe hauetan ordainduko da:
1. Diru-laguntza ematen den unean, gehienez diru-laguntzaren %80 ordainduko 

da.
2. Diru-laguntzaren gainerako portzentajea 2018. urtean ordainduko da, jarduerak 

garatzeko emandako laguntzaren justifikazioa egindakoan; horretarako, dekretu honen 
14. artikuluan zehaztutako frogagiriak aurkeztu behar dira, 2018ko ekainaren 30a baino 
lehen.

Justifikazioari buruzko agiriak 14. artikuluan zehaztutako epearen barruan aurkezten 
ez badira, 34. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoa xedatutako prozedura irekiko da.

Betebeharra aitortu eta diru-laguntza ordaindu aurretik, erakunde onuradunek zer-
ga-betebeharrak nahiz zuzenbide publikoko gainerakoak eta, hala badagokio, Gizarte 
Segurantzarekikoak ere bete dituztela egiaztatuko da. Egindako egiaztapenaren bidez 
ikusten bada erakunde onuradunak ez dituela egunean zerga-betebeharrak eta Gizarte 
Segurantzarekikoak, 34. Artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoa ez-betetzeetarako eza-
rri den prozedura hasiko da, eta ohartaraziko zaio eman zitzaion laguntzaren zenbatekoa 
kobratzeko eskubidea galduko duela, eta emaniko kopurua doitu egin beharko zaiola.

14. artikulua.— Justifikatzeko era
Diru-laguntza justifikatzeko, dokumentazio hau aurkeztu beharko da Enplegua, Gi-

zarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren bulego birtualaren bidez, behean 
adierazten diren epeetan:

1. Prestakuntza-jardueraren memoria. Dekretu honen I. tituluan jasotakoaren ara-
bera, diruz lagundutako jarduera guztietarako, prestakuntza-jarduera bakoitza amaitu 
eta gehienez 2 hileko epearen barruan, betiere 2018ko ekainaren 30a baino lehen, do-
kumentazio hau duen txosten bat aurkeztu beharko da:

—  Prestakuntza-jarduera azaltzen duen memoria bat.
—  Prestakuntza-jardueraren gai-zerrenda.
—  Erabilitako zabalkunde-neurrien egiaztagiriak.
—  Prestakuntza jardueraren fitxa teknikoa, parte hartzaileen identifikazioko datu 

hauek dituena: NANa, izena, helbidea, lan-egoera eta prestakuntza akademikoa. 
Datuak sexuaren arabera bereizita egon behar dira.
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—  Prestakuntza-jarduerara bertaratu izanaren egiaztagiria, edo, hala badagokio, jar-
dueran gaitasuna egiaztatzeko parte hartzaileei emandako ziurtagiria, bai eta par-
te hartzaileen jaso-agiria ere, 15. artikuluan ezarritakoarekin bat.

—  Erakunde onuradunak emandako egiaztagiria, parte hartzaileen zerrenda duena 
eta 1. artikuluan jasotako inguruabarrak jasotzen dituena, eta lagundutako pres-
takuntza-jardueretan parte hartu dutenen bertaratze-kontrolaren orrien kopia bat, 
jardueren datak, ordu-kopurua eta gai zerrenda zehaztuta.

—  Parte hartzaileen NANen fotokopia.
Prestakuntza-jarduera amaitu bada diru-laguntza eman zaiola jakinarazi baino lehen, 

prestakuntza-jarduerari buruzko memoria gehienez hilabeteko epean aurkeztu beharko 
da, jakinarazpena jaso eta biharamunetik zenbatzen hasita.

1. 2018ko ekainaren 30a baino lehen, eta I. tituluko I. atalaren babesean diruz 
lagundutako jarduketetarako, lortutako laneratzearen justifikazio-memoria aurkeztu 
beharko da, Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 57.1 artikulua betetzeko, Lanbiden 
erregistratutako edo jakinarazitako prestakuntza-jardueretako parte hartzaileei egindako 
kontratuen kopiarekin batera.

Kontratu horiek gutxienez 6 hilabeteko iraupenekoak izan behar dira, lanaldi oso-
koak edo lanaldi partzialekoak, baina, partzialetan, ohiko lanaldiaren %50 gutxienez izan 
behar du lanaldiak, kontratuaren hasiera-egunetik indarraldia amaitu arte. Bekak kan-
poan geratzen dira.

2. Halaber, dekretu honen I. tituluaren babesean emandako diru-laguntza guztie-
tarako, Diru-laguntzei buruzko Foru Dekretuaren 57.2 artikulua betetzeko, egindako jar-
dueren kostua frogatzen duen txosten ekonomikoa aurkeztu beharko da 2018ko ekaina-
ren 30a baino lehen; txostenak honako hauek jasoko ditu:

—  Diruz lagundutako jarduerari egotzitako gastu eta sarreren egoera-orria.
—  Aurreko puntuan adierazitako gastuen egoera-orria osatzen duten partidetako ba-

koitzerako, diruz lagundutako jardueraren gastuen zerrenda sailkatua.
Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailak ezarritako ere-
duaren arabera aurkeztuko da justifikazioa (sailaren web orrialdean egongo da 
eredua), excel fitxategi-formatuan.

—  Fakturak edota froga-balio parekidea duten kontabilitate-agiriak —aurreko puntuan 
adierazitakoak—, eta ordainketa-ziurtagiriaren kopia, bai eta TC-2 (edo Langileen 
Izendun Zerrenda gehi Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari egindako 
ordainketaren frogagiria) eta diruz lagundutako jarduera garatu den hilabeteei 
dagozkien nominak ere. Udalek, enplegu eta tokiko garapenerako zentroek (da-
gozkien toki-erakundeetatik bereizitako nortasun juridiko propiorik gabekoak) eta 
organismo autonomoek, nominak eta TC2ak aurkeztu barik, udaleko kontu-har-
tzaileak emandako ziurtagiri bat aurkeztu ahal izango dute, non egiaztatuko den 
ezarritako epean oro har zer ordainketa egin dituen udal korporazioak. Ziurtagiri 
horretan kostu guztiak banakatuko dira.

—  Diruz lagundutako jardueran parte hartzen duten langileen ziurtagiria, betiere or-
duak eta ordu-kostua banakaturik.

—  Prestakuntza-jardueraren azpikontrataziorik egonez gero, 5/2005 Foru Arauaren 
29. artikuluan xedatutakoa bete beharko da. Diruz lagundutako gastuaren zen-
batekoak 18.000 euroko kopurua gainditzen duenean, aholkularitza edo laguntza 
teknikoko enpresek emandako zerbitzuak badira, erakunde onuradunak hiru au-
rrekontu aurkeztu beharko ditu, Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 29.3 arti-
kuluan xedatutakoaren arabera, erakunde onuradunak berak eskatutakoak, hain 
zuzen ere.

—  Hala badagokio, aplikatu gabeko soberakinen itzulketaren ordainketa-gutuna.
3. Parte hartzaile bakoitzaren jarraipen-txostena, 4. artikuluko d letran ezarrita-

koa. Txosten hori sei hileko epean aurkeztu behar da, prestakuntza-jarduera amaitzen 
 denetik.
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Dekretuaren 29. artikuluan ezarritako betebeharrez gain, erakunde onuradunak parte 
hartzaileen profilen justifikazio agiri hauek gorde beharko ditu:

—  Parte hartzailea Bizkaian erroldatuta dagoela frogatzen duen errolda-ziurtagiria, 
prestakuntza-jardueraren hasiera-datakoa.
Salbuespen gisa, Ermuko eta Mallabiko enplegu eta toki garapenerako zentroek, 
baita Urduñakoak ere, eskatutako jarduerei dagokienez, Bizkaikoak ez diren uda-
lerri mugakideetan erroldatutako parte hartzaileak ere onartuko dira. Halako ka-
suetan, prestakuntza-jardueraren hasiera-datan udalerri horietan ohiko egoitza 
dutela egiaztatzen duen erroldatze-ziurtagiria aurkeztu beharko da.

—  Parte hartzaileen lan-bizitzaren kopia, prestakuntza-jardueraren hasiera-datakoa.
—  Hala badagokio, dekretu honen 1. artikuluan ezarritakoaren arabera, 45 urte baino 

gehiagoko langabeei, iraupen luzeko langabeei, desgaitasunen bat duten pertso-
nei edo bazterkeria-arriskuan daudenei dagokienez, egoera horren egiaztagiria.

Justifikazioari buruzko agiriak zehaztutako epearen barruan aurkezten ez badira, 
dekretu honen 34. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoa aurrez ikusitako prozedura 
hasiko da.

15. artikulua.— Bertaratze-ziurtagiriak
Prestakuntza-jardueraren parte hartzaileek, ordu kopuruaren %80 gutxienez bete ba-

dute eta azterketa baten bidez aprobetxamendu egokia egin dutela erakusten badute, 
lortutako gaitasunaren egiaztagiria jasoko dute; bertan adieraziko da jardueraren gaien 
edukiak barneratu diren eta zer kalifikazio lortu duten.

Azterketan edo ezagutza proban ariketa batzuk egin beharko dira, parte hartzaileek 
prestakuntza-jardueran lortu dituzten gaitasunak noraino menperatzen dituzten neurtze-
ko.

Era berean, jardueraren ordu kopuruaren %80 gutxienez bete ez duten eta azterketa 
gainditu ez duten parte hartzaileek bertaratze-ziurtagiri bat jasoko dute, eta bertan adie-
raziko da ez dutela proba gainditu.

Aurreko bi kasuetan, egiaztagirietan agertu behar dira, gutxienez, ikastaroen datak, 
aurrez aurreko ordu-kopurua eta gai-zerrenda. Gainera, egiaztagiriaren kopia bat bi-
dali behar da Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailera, parte 
hartzailearen jaso-agiriarekin batera, edo, horren ezean, bidali dela modu sinesgarrian 
egiaztatzen duen agiria. Prestakuntza amaitu eta bi hileko epean bidali behar dira, gehie-
nez, egiaztagiriak.

Hala ere, behin prestakuntza hasita, parte hartzaile bat lanpostu batean sartzen bada 
lanaldi partzialean, betiere lanaldi hori ezarritako ohiko lanaldi osoaren %50etik behe-
rakoa bada, parte hartzaile horrek batera ahal izango ditu prestakuntza eta hasi duen 
lanaldia.

I. tituluaren I eta II. ataletako diru-laguntzetara aurkeztutako jarduketetan, pertsona 
berak prestakuntza-jarduera batean baino gehiagotan parte hartu ahal izango du.

Dena den, 14. artikuluarekin bat etorria, fitxak edo agiriak justifikatzeko unean, pres-
takuntzaren egun guztietan ikasleak bertaratu direla egiaztatzen duten fitxa edo agiriak 
aurkeztu beharko ditu erakunde onuradunak, jardueren irakasleak ontzat emanda. Az-
kenik, parte hartzaileen zerrenda ere aurkeztuko da, jardueretan parte hartu dutenen 
bertaratze-kontrolaren orrien kopia batekin batera, jardueren datak, ordu-kopurua eta 
gai zerrenda zehaztuta.

II. TITULUA
KONTRATAZIOARI LAGUNTZEA

16. artikulua.— Xedea
Titulu honen xedea da oinarriak eta arauak ezartzea, Bizkaiko Foru Aldundiko En-

plegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailak gutxienez ere 6 urteko 
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lan-kontratuen bidez 45 urte baino gehiagoko langabeen, iraupen luzeko langabeen, 
desgaitasuna duten pertsonen edo baztertuta egoteko arriskuan dauden pertsonen en-
plegagarritasuna sustatzeko emango dituen diru-laguntzetarako (dekretu honen 1. arti-
kuluan zehazten da nor izan daitekeen onuradun).

17. artikulua.— Erakunde onuradunak
Honako hauek izan daitezke dekretu honetako diru-laguntzen onuradun: Bizkaiko 

enpresak (haien forma juridikoa gorabehera), enpresari indibidual eta profesionalak, 
ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak, bai eta Bizkaiko Lurralde Historikoko elkarte, 
fundazio eta irabazteko asmorik gabeko beste erakunde batzuk ere.

Erakunde onuradunek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:
—  Sozietatearen helbidea eta zerga-helbidea Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea. 

Lantokia ere lurralde horretan eduki behar dute.
—  250 langile baino gutxiago edukitzea.
—  Aurreko betekizun horiek betetzen ez dituzten enpresek ezin dute %25 baino 

gehiagoko partaidetza izan erakunde onuradunean, zuzenean edo zeharka.
—  Enpresaburu indibidualek edo profesionalek, ondasun-erkidegoetako erkideek 

eta sozietate zibiletako kideek ohiko egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan dutela 
egiaztatu behar dute.

—  Indarrean dauden xedapenek ezartzen dituzten zerga-betebeharrak eta Gizarte 
Segurantzarekikoak egunean izatea.

—  Onuradunak izateko, erakundeek ezin dute egon Diru-laguntzei buruzko Foru 
Arauaren 12. artikuluan jasotako inongo debekuren mendean.

—  Honako hauek ezin daitezke diru-laguntzen onuradun izan: administrazioaren edo-
zein esparrutan (tokiko administrazioan, foralean, autonomia erkidegokoan edo 
zentralean) administrazioari lotuta dauden edo haren mendekoak diren erakun-
de autonomoak, sozietate publikoak eta irabazi-asmorik gabeko elkarte edo era-
kundeak, lanbide heziketako zentro publikoak eta pribatuak, aldi baterako laneko 
enpresak, eta aipatutako erakundeei lotutako edo haien menpekoak diren beste 
erakunde pribatu batzuk.

—  Bi kasutan soilik aldatu ahalko da diru-laguntzaren erakunde onuraduna: batetik, 
enpresa onuraduna desagertu, fusionatu edo eraldatzen den subrogazio kasue-
tan, edo, bestetik, legez hala xedatzen den kasuetan. Dena den, enpresa berriak 
dekretu honetako 17. artikuluan aurrez ikusitako baldintzak bete beharko ditu. Al-
daketa hori Enplegua, Gizarteratzea eta Berdintasuna Sustatzeko foru diputatua-
ren foru agindu bidez onetsi beharko da. Gainera, aldaketarako eskaria Enplegua 
Sustatzeko Zerbitzuan jakinarazi eta aurkeztu beharko zaio, eta horretarako bi hi-
leko epea egongo da, diruz laguntzen den kontratua justifikatzeko epea hasi baino 
lehen. Jakinarazpena eta eskaera ez badira epe barruan egiten, edo enpresak ez 
baditu artikulu honetako baldintzak betetzen, dekretu honetako 34. artikuluan eta 
hurrengoetan ezarritakoa aurrez ikusten den ez-betetze prozedura abiaraziko da.

18. artikulua.— Gehieneko laguntza
Ekimen honen barruan, erakunde onuradun bakoitzari ezingo zaizkio eman 70.000 

euro baino gehiago diruz lagundu dakizkiokeen jarduera guztietarako, eta erakunde ba-
tek ezingo du 10 kontratazio baino gehiago egin.

19. artikulua.— Diruz lagundu daitezkeen jarduerak eta betekizunak
Diruz laguntzekoak izango dira 45 urte baino gehiagoko langabeei, iraupen luzeko 

langabeei, desgaitasuna duten pertsonei edo baztertuta egoteko arriskuan dauden per-
tsonei eginiko kontratuak, gutxienez ere 6 hilabetekoak badira (dekretu honen 1. artiku-
luan zehazten da nor izan daitekeen onuradun).

Lan-kontratua era honetakoa izan behar da: kontratu mugagabea, edo gutxienez sei 
hilabeteko iraupeneko kontratua.
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2016ko irailaren 16tik 2016ko irailaren 15era bitartean formalizatzen diren kontratuak 
diruz lagundu ahalko dira.

Diruz laguntzen diren kontratazioek nahitaez eragin behar dute plantilako enpre-
saren langile-kopurua handitzea egoitza Bizkaian duten lantokietan, eta, horretarako, 
langile-kopuru bi hauek erkatu beharko dira: batetik, diru-laguntza eskatzen den kontra-
tazioaren hilabetean plantilan dagoen langile kopurua, eta, bestetik, kontratua amaitu 
aurre-aurreko urtean enpresak duen batez besteko plantila.

Hain zuzen ere, lansaio osoko kontratua egin zaien eta hilaren azken egunean alta 
emanda zeuden pertsonak zenbatuko dira. Lansaio partzialeko langileak zatiki gisa zen-
batuko dira.

Enpresa batek ezin du beste diru-laguntza bat eskatu kontratatutako langile ba-
tentzat, baldin eta lan-kontratu horretarako diru-laguntza eskatu badu aurreko urtean, 
102/2016 FDren (II. titulua), 101/2016 FDren, 110/2016 FDren (II. titulua) eta 40/2015 
FFDren babesean.

Kontratuen baldintzak:
1. Lanaldi osoko kontratuak egin behar dira, edo lanaldi partzialekoak, baina, par-

tzialetan, ohiko lanaldiaren %50 gutxienez izan behar du lanaldiak, kontratuaren hasie-
ra-egunetik indarraldia amaitu arte.

2. Ezin izango dira langile berberari dagozkion diru-laguntza eskaera bi egin, kon-
tratu bitarako. Ez dira diruz lagunduko pertsona bati eginiko sei hilabeteko bi kontratu, 
edo pertsona bati eginiko sei hilabeteko bat eta hamabi hilabeteko beste bat.

3. Kontratuek, gutxienez, 6 hilabeteko iraupena izan behar dute, eta iraupen muga-
tukoak nahiz mugagabeak izan daitezke.

4. Gutxienez sei hilabeteko iraupena agertzen ez duten kontratuak eta praktikaldiko 
kontratuak kanpoan geratuko dira.

5. Kontratatutako pertsonek Bizkaiko Lurralde Historikoan kokatutako lantokietan 
egin beharko dituzte beren zerbitzuak. Gainera, Bizkaian bizi behar dute eta baldintza 
horri euts egin beharko diote kontratuaren indarraldi osoan.

6. Kontratuak kontratutako langilearen heziketa akademiko eta profesionalarekin 
bat datozen lanpostuetarako izan behar dira.

7. Titulu honetan ezarritako kontratu mugagabearekin kontratatu diren pertsonek 
egiaztatu behar dute langabezian zeudela kontratua hasi aurreko hilabetean. Baldintza 
hori ez zaie eskatuko prestakuntza praktikoko bekadunei, ezta kontratuaren aurre-aurre-
ko hilabetearen barruan, gehienez, 5 egunez lan egin duten pertsonei ere.

8. Eskabidea aurkeztu aurretik egin behar dira kontratuaren formalizazioa eta kon-
tratatutako pertsonari Gizarte Segurantzan dagokion araubideko alta.

9. Nolanahi ere, egiten diren kontratuek bat etorri behar dute kontratua formaliza-
tzean indarrean dagoen lan-araudiarekin.

20. artikulua.— Diru-laguntzen zenbatekoa
Diru-laguntza soldata gordinaren arabera zehaztuko da, kontratuaren urteko lansari 

gordinaren %30 eta %50 artekoa izango da, gehienez ere urtebeterako.
Diru-laguntza kalkulatzeko portzentajea ezartzeko, kontratua formalizatzen denean 

kontratatu nahi den pertsonak daukan adina hartuko da kontuan:
—  44 urte arteko pertsonentzat, %30 aplikatuko da.
—  45etik 55era, biak barne, %40 aplikatuko da.
—  %50 aplikatuko da kontratuak 56 urte baino gehiagoko langabeei, iraupen luzeko 

langabeei, desgaitasuna duten pertsonei edo baztertuta egoteko arriskuan dauden 
pertsonei egiten zaizkienean, kontratuok gutxienez ere 6 hilabetekoak badira (de-
kretu honen 1. artikuluan zehazten da nor izan daitekeen onuradun).
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Edonola ere, kontratazioaren lehen hileko nominaren edukiaren arabera ebatziko da 
soldatari eta lanaldiari dagokienez. Gerora eginiko aldaketak ez dira kontuan hartuko 
diru-laguntza kalkulatzeko.

Eskatutako diru-laguntzaren zenbatekoa ez badator bat kontratazioaren lehen hileko 
nominaren edukia bider kontratuaren iraupenaren emaitzarekin, azaldutako bi kopuruen 
arteko txikiena hartuko da kontuan.

Sei hilabeteko kontratuen kasuan, 7.000 euro emango dira, gehienez, kontratu ba-
koitzeko; urtebetekoetan edo urtebete baino luzeagoetan, berriz, 14.000 euro, gehienez, 
kontratu bakoitzeko. 6 eta 12 hilabete arteko iraupena duten kontratuetarako, kontratua-
ren iraupenari dagokion proportzioa aplikatuko da.

Kontratuak ez dira diruz laguntzekoak izango, urteko soldata gordina 8.000 euro kon-
tratuko lanaldia partziala bada, eta gutxienez ezarritako ohiko lanaldi osoaren %50 ba 
eta 12.000 euro baino gutxiago bada, gainerako kontratuetarako. %50etik gorako lanal-
di partzialetarako ezarritako muga hori soldata gordinarekiko proportzionala izango da, 
arestian ezarritako mugen barruan.

Kontratu bakoitzeko gehienez eman daitekeen diru-laguntza 14.000 euro da.

21. artikulua.— Laguntzak emateko prozedura
Titulu honetan araututako diru-laguntzak norgehiagokarik gabeko araubidearen bidez 

emango dira; araubide hori 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 20. artiku-
luan aurrez ikusten da.

Dekretu honen ondorioetarako, hau jotzen da norgehiagokarik gabeko prozeduratzat: 
eskariak jaso ahala banatzea diru-funtsak. Hala, bada, eskabideek Bizkaiko Foru Aldun-
diko erregistroan duten sarrera-dataren arabera ezarriko da eskarien arteko lehentasu-
na, eta, deialdian ezarritako betekizunak betetzen badituzte, aurrekontuko hornidurek 
ahalbidetzen duten bitartean emango dira laguntzak.

22. artikulua.— Diru-laguntza ordaintzea eta justifikatzea
Honela ordainduko dira eskariei onarturiko diru-laguntzak:
—  Emandako kopuruaren %80eraino, laguntzaren emakida onetsitakoan.
—  Gainerako %20a honela ordainduko da:
Kontratua hasi eta lehenengo hiletik azken edo hamabigarren hilera arteko nominak, 

aparteko ordainsariak barne, aurkeztu ondoren, eta kontratua hasi eta lehenengo hiletik 
azken edo hamabigarren hilera arte kontratatutako langilearen TC2 agiria edo langileen 
izen-deituren zerrenda aurkeztu eta gero.

Justifikazio-agiri horiek modu telematikoan aurkeztu beharko dira, eta horretarako, 
bi hileko epea egongo da, diruz lagundutako kontratuak bukatzen direnetik aurrera zen-
batzen hasita. Justifikazioari buruzko agiriak zehaztutako epearen barruan aurkezten ez 
badira, dekretu honen 35. artikuluan aurrez ikusitako prozedura hasiko da.

Betebeharra aitortu eta diru-laguntza ordaindu aurretik, erakunde onuradunek zer-
ga-betebeharrak nahiz zuzenbide publikoko gainerakoak eta, hala badagokio, Gizarte 
Segurantzarekikoak ere bete dituztela egiaztatuko da. Egindako egiaztapenaren bidez 
ikusten bada erakunde onuradunak ez dituela egunean zerga-betebeharrak eta Gizarte 
Segurantzarekikoak, 35. artikuluan ez-betetzeetarako ezarri den prozedura hasiko da, 
eta ohartaraziko zaio eman zitzaion laguntzaren zenbatekoa kobratzeko eskubidea gal-
duko duela, eta emaniko kopurua doitu egin beharko zaiola.

23. artikulua.— Erakunde onuradunaren betebeharrak
Laguntzen erakunde onuradunek langilearen egonkortasuna gorde behar dute, kon-

tratuan ezarritako aldian zehar, edo, hala dagokionean, 12 hilabetez, 12 hilabeteko edo 
hortik gorako kontratuetarako. Epe horretan kontratua amaitu edo langilea Bizkaiko Lu-
rralde Historikotik kanpoko beste lantoki batera bidaltzen bada, diru-laguntza gutxitu 
egingo da eta, beharrezkoa bada, itzuli egin beharko da, aipatu den eskatutako aldiari 
kontratuari eutsitako hilabeteak deskontatu ostean ateratako proportzioan.
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Ez da hala gertatuko, langilearen ordez beste langile bat kontratatzen bada lehengo 
langileak zituen baldintza berberetan (kontratua, lansaioa, soldata eta iraupena), aldi be-
reko kontratazioaren bidez edo diruz lagundutako kontratuaren baja gertatu eta hurrengo 
bi hilabeteen barruan. Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saileko 
Enplegua Sustatzeko Zerbitzuari jakinarazi beharko zaio, gehienez, 2 hilabeteko epean, 
baja gertatu zenetik aurrera. Jakinarazpen hori epea igaro ondoren egiten bada, erakun-
de onuradunak dekretu honen bidez ematen diren zenbatekoak jasotzeko eskubidea 
galduko du. Kontratazio horrek ez du inolaz ere ekarriko titulu honetan ezarritako beste 
laguntza bat jasotzeko aukerarik.

Behin bakarrik onartuko da diruz lagundutako kontratuaren baja ordeztea, betiere 
kontratua hasi denetik sei hilabete igaro aurretik egiten bada.

Diruz lagundutako kontratua hasi denetik 6 hilabete igaro ondoren baja ematen bada, 
ez da onartuko kontratua ordeztea, eta aplikatzekoa izango da dekretu honen 34. artiku-
luan eta hurrengoetan ezarritakoa.

Emandako diru-laguntzaren jakinarazpen-dataren aurretik ematen bazaio baja diruz 
lagundutako kontratu bati, galdu egingo du diru-laguntza.

Diruz lagundutako langilea ordezkatuko dela adierazten duen agiriarekin batera, agiri 
hauek aurkeztu beharko dira:

—  Ordeztu den pertsona Gizarte Segurantzan bajan dagoela adierazten duen agiria, 
kontratuaren epealdiari dagokion nominak eta azken hileko TC2 agiria.

—  Ordezkoa Gizarte Segurantzan alta emanda dagoela adierazten duen agiria.
—  Ordezkoa kontratatuta egon den hilabeteko nomina.
—  Ordezkoaren lan-kontratua.
—  Ordezkoaren errolda-ziurtagiria.
—  Langilearen lan-bizitzaren txostena, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak 

emana, kontratuaren hasieraren ondorengo data dueña.
—  «Inskripzio-aldiei eta lan egoerari buruzko txostena», Lanbidek emana.
Ordezkapena jakinarazi eta agiri horiek ez badira aurkezten, dekretu honetako 34. 

artikuluan eta hurrengoetan esarritakoa aurrez ikusita dagoen ez-betetzearen ondorioz-
ko prozedura hasiko da.

Aurkeztutako dokumentazioa jaso ondoren eta baja eta ordeztea foru agindu bidez 
onartu ondoren, 22. artikuluan eskatzen diren justifikazio-agiri hauek aurkeztu behar dira, 
kontratu osorako ordezko pertsonaren kontratuari buruzkoak: hau da, kontratua hasi eta 
lehenengo hiletik azken edo hamabigarren hilera arteko nominak aurkeztu behar dira, 
aparteko ordainsariak barne; horrez gainera, langilearen TC2 agiria edo kontratatutako 
ordezko langilearen kontratua hasi eta lehenengo hiletik azken edo hamabigarren hilera 
arteko langileen zerrenda aurkeztu behar da.

Honako kasu hauetan, ez da egongo diru-laguntza itzuli edo aldi berean beste per-
tsona bat kontratatu beharrik, Langileen Estatutuari buruzko Legearen Testu Bategina 
onesten duen 1995eko martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuan ezarri-
takoaren arabera:

—  40. artikuluan aurrez ikusitako arrazoien ondoriozko lekualdatzeak, betiere lan-kon-
tratua azkentzen ez bada.

—  Kaleratze kolektiboa, dekretu honen 51. artikuluan xedatutakoaren arabera.
Laguntza jaso duen erakunde onuradun batek bere jarduerari utziko balio, eman 

zaion diru-laguntza kobratzeko eskubidea galduko luke momentu horretatik aurrera.
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III. TITULUA
PROZEDURA

24. artikulua.— Eskabideak aurkezteko modua, tokia eta epea
Laguntza hauei heldu nahi dietenek eskabide egokia aurkeztu beharko dute, oso-oso-

rik behar bezala beteta, eta foru agindu honen 25. artikuluan zehaztutako derrigorrez-
ko agiri guztiak erantsita. Nahitaez erabili behar da Interneten bidez Enplegua, Gizarte 
Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren bulego birtuala, urriaren 1eko 39/2015 
Legearen 16. artikuluarekin bat etorrita.

Bulego birtuala erabiltzeko, sistemak sinadura elektronikoa edo BizkaiBai txartela 
eskatuko dizu. Hura eskatzeko: Laguntza-Erregistroa eta Herritarrenganako Laguntza 
Bulegoan (Diputazio kalea 7, beheko solairua, Foru Liburutegiaren kristalezko eraikina, 
Aldundiko Jauregiaren atzealdean, 48008 Bilbo. Sarrera: Metroko Moyua geralekua, Di-
putazio kaleko irteera) edo Durangoko Hiritarrentzako Arretako eskualdeko Bulegoan 
(Askatasuna etorbidea 12. 48200 Durango).

Eskabide-orrira jo aurretik, sistemak Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna 
Sustatzeko Saileko Erakundeen Erregistroan inskripzioa egiteko beharrezkoak diren da-
tuak eskatuko dizkizu. Inskripzio hori diru-laguntza eskatu aurretik egin behar da eta 
nahitaezkoa da.

Erregistro horren barruko datuetan edo eskabidean egiaztatutakoetan aldaketaren 
bat eginez gero Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailari jakina-
razi behar zaio, haren bulego birtualaren bidez.

Aurrekoarekin bat etorrita, eskabideak aurkezteko bide telematikoa erabili behar de-
nez, interesdunek, aldez aurretik, sinadura elektronikoa izan behar dute, edo BizkaiBai 
zerbitzuan izena eman. Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren web orrian 
aurkitu daiteke alta emateko prozedurari buruzko informazioa.

Eskabideak aurkeztuz, eskatzaileak baimena ematen dio diru-laguntza ematen duen 
organoari zuzenean lor ditzan foru dekretu honen 29. artikuluko azkenaurreko atalean 
ageri diren inguruabarren egiaztagiriak. Horretarako, dagozkion ziurtagiri telematikoak 
baliatu ahal izango dira, Diru-laguntzei buruzko Erregelamendua onesten duen martxoa-
ren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 17. artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita.

Eskabideak aurkezteko epea honako hau izango da:
Dekretu honetako I. tituluko I. eta II. ataletan ezarritako diru-laguntzak eskatzeko 

epea 2017ko maiatzaren 02ko 9:00etan hasi eta 2017ko maiatzaren 31)ko 13:30ean 
amaituko da.

Dekretu honetako II. tituluan ezarritako diru-laguntzak eskatzeko epea 2017ko maia-
tzaren 02ko 9:00etan hasi eta 2017ko maiatzaren 31eko 13:30ean amaituko da.

25. artikulua.— Nahitaezko dokumentazioa
Diru-laguntza eskatzen duen erakundearen ordezkariak eskabide-orriaren atal guz-

tiak bete behar ditu, eta honako dokumentazio hau aurkeztu behar da eskabidearekin 
batera:

1. Banku-helbideratzearen fitxa: fitxan adierazitako kontu-zenbakiak eskabi-
de-orrian jarritako bera izan behar du. Banku-helbideratzearen fitxaren atal guztiak bete 
behar dira, eta kasuan kasuko sinadura eta zigilu guztiak eduki behar ditu.

2. I. tituluko I. eta II. ataleko diru-laguntzetarako eskabidea egin nahi dutenek beste 
hauek ere aurkeztu behar dituzte:

2.1.  Laneratze-ibilbide bakoitzeko (I. atala) eta prestakuntza-jarduera bakoitzeko 
(II. atala) egingo diren jarduerei buruzko txostena, honako hauek zehaztuta:

—  Lortu nahi diren helburuak.
—  Egin beharreko jarduerak; atal honetan, zehatz-mehatz azalduko da jarduera ba-

koitza, eta adieraziko da zein epetan egingo den eta nor arduratuko den egiteaz.
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—  Laneratze-ibilbide edo prestakuntza-jarduera bakoitzerako aurrez ikusten diren 
hasiera eta amaierako datak.

—  Prestakuntza-jardueraren gai-zerrenda, eta aurrez ikusitako orduak.
—  Parte hartzaileei buruzko aurreikuspenak, adin, genero, bizilekua, lan-egoera eta 

egoera sozial eta, hala badagokio, bazterkeria-egoera edo desgaitasunaren ara-
bera banakatuta.

—  Prestakuntza-jardueran parte hartuko duten erakunde eskatzaileko kideen zerren-
da, honako hauek adierazita: barruko irakasleak, eta orientazio-, bitartekaritza-, 
laneratze- eta jarraipen-arloko langileak, I. ataleko eskabideei dagokienez; orduak 
eta orduko kostua banakaturik.

—  Gastuak, kontzeptu hauetan banakatuta:
 •  Prestakuntzaren kostua (I. eta II. atalak).
 •  Prozesuaren tutore izango den erreferentziazko pertsonaren kostua; bitartekari 

eta hezitzaile jardungo duen pertsonarena, hain zuzen (I. atala).
 •  Orientazioaren eta bitartekaritzaren kostua (I. atala).
 •  Ikasmaterialaren eta material suntsikorraren gastuak (I. atala).
—  Zabalkundearen, istripu-aseguruen eta erantzukizun zibileko aseguruen kostua (I. 

eta II. atalak).
—  Prestakuntza azpikontratatzen bada, eskaintza eskatu zaien erakundeen zerrenda 

eta aurrez ikusten den gehieneko adjudikazio zenbatekoa.
—  Laneratze-ibilbide bakoitzeko (I. atala) honako hauek zehaztu beharko dira:
 •  Erreferentziazko pertsonaren identifikazioa, bitartekari eta hezitzailearen pape-

ra jokatuko duen prozesuaren tutorearena.
 •  Aurrez ikusitako orientazio-orduen kopurua.
 •  Aurrez ikusitako ñaneratze-kopurua.
—  Autofinantzaketaren zenbatekoa.
—  Erakunde publiko edo pribatuen beste laguntza batzuk.
2.2. Proposatutako jardueraren egokitasuna justifikatzeko arrazoiak.
—  Kolektibo parte-hartzailearen hartze, profil eta aukeraketaren deskripzioa.
—  Prestakuntza-jardueran erabilitako metodologia.
—  Enpresa-eskaria zehazteko lan-merkatuan egindako diagnostikoa.
—  Amaierako profila, eskatzen diren lanpostuetarako beharrezkoak diren eta parte 

hartzaileek jardueraren amaieran izango dituzten gaitasunei buruzkoa (ezagutzak 
eta titulazioa, trebetasunak, esperientzia eta baloreak); eskatzen diren lanpostuen 
deskripzioa.

—  Proposatutako prestakuntza-jardueraren edukia eta metodologia zehazteko garatu 
den diseinu prozesua, eta ikastaroa emango duen prestakuntza-zentroari eskatu-
ko zaizkion oinarrizko metodologia-ildoen deskripzioa.

3. II. tituluko diru-laguntzetarako eskabidea egin nahi dutenek beste hauek aurkez-
tu behar dituzte:

—  Enpresaburu indibidualen edo profesionalen kasuan, ohiko egoitza Bizkaian dute-
la egiaztatzen duen errolda-ziurtagiria. Ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak 
badira, kide guztiei eskatuko zaizkie ziurtagiri horiek. IFZa gainerako kasuetan.

—  Kontratatzen den pertsona Bizkaian erroldatuta dagoela frogatzen duen errol-
da-ziurtagiria.

—  Enplegu-bulegoan jakinarazi eta/edo erregistratutako lan-kontratuaren kopia, 
hatz-marka, data eta identifikatzailea adierazita.

—  Kontratatutako pertsonaren kotizazio-datuei buruzko txostenaren kopia, Gizarte 
Segurantzak emana.

—  Kontratua egin zen hileko nominaren kopia.
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—  Lanbidek emandako»inskripzio-aldiei eta lan egoerari buruzko txostena» eta Gi-
zarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak emandako «afiliatuaren lan-bizitzari 
buruzko txostena», kontratuaren hasieren ondorengo data duena. Txosten horiek 
bat ez badatoz, lan-bizitzari buruzko txostena hartuko da kontuan.

—  Gizarte Segurantzaren diruzaintza orokorrak emandako txostena, kontratuaren 
aurreko urtean altan egondako langileen batez besteko kopuruari buruzkoa.

—  2017ko abuztuan eta irailean formalizatutako kontratuetarako, une horretan dituz-
ten TC2ak edo langileen izen-deituren zerrenda aurkeztuko dira, eta geroago aur-
keztu beharko da abuztuko edo iraileko TC2a edo langileen izen-deituren zerren-
da. Agiri horiek 2017ko azaroaren 10a baino lehen aurkeztu beharko dira.

Nolanahi ere, Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna 
Sustatzeko Sailak nahi dituen agiri eta informazio osagarri guztiak eskatu ahalko dizkie 
erakunde eskatzaileei, erakundeok aurkeztu duten eskabidea ondo ebaluatu eta ebaz-
tearren.

26. artikulua.— Prozedura hastea eta izapideak egitea
Diru-laguntzetarako eskabideak ez badaude osorik beteta edo erantsita ez badauzka-

te beharrezko diren agiri guztiak, edo laguntzaren xedea behar adina zehazten ez bada, 
enpresa edo pertsona eskatzaileari errekerimendua bidaliko zaio, jakinarazpena jaso 
eta hamar eguneko epearen barruan akatsa zuzen dezan edo 25. artikuluan aipatu diren 
nahitaezko agiriak aurkez ditzan; halaber, adieraziko zaio ezen, hala egin ezean, eskae-
ran atzera egin duela joko dela, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren urriaren 
1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluan ezarritakoaren arabera Horretarako, ebazpen bat 
eman beharko da aurretik, lege horren 21. artikuluan ezarritakoaren arabera.

27. artikulua.— Diru-laguntzen adjudikazioa: baldintzak eta araubidea
Dekretu honetan ezarritako baldintzen arabera emango dira diru-laguntzak eta lagun-

tzak, eta, horretarako, norgehiagoka bidezko prozedura erabiliko da I. tituluko I. ataleko 
eta I. tituluko II. ataletako diru-laguntzetarako, eta lehia askea, berriz, II. tituluko diru-la-
guntzetarako.

5/2005 Foru Arauaren 20. artikuluak ezarritakoari jarraiki, dekretu honen ondorioeta-
rako, honakoa da norgehiagoka deritzon prozedura: diru-laguntzak emateko, aurkeztu-
riko eskabideak erkatu egiten dira; oinarri-arauetan eta deialdian aldez aurretik zehaz-
tutako balorazio irizpideen arabera, eskabideen arteko lehentasunak ezartzen dira; eta 
irizpideok aplikatuz baloraziorik altuena lortu duten eskabideei adjudikatzen zaie lagun-
tza, kreditu baliagarriaren barruan eta deialdian finkaturiko mugak errespetatuz.

Dekretu honen ondorioetarako, 5/2005 Foru Arauaren 20. artikuluarekin bat etorrita, 
hauxe jotzen da norgehiagokarik gabeko prozeduratzat: eskariak jaso ahala banatzea 
diru-funtsak. Hala, bada, eskabideek Bizkaiko Foru Aldundiko erregistroan duten sarre-
ra-dataren arabera ezarriko da eskarien lehentasuna, eta, deialdian ezarritako baldin-
tzak betetzen badituzte, aurrekontuko hornidurek ahalbidetzen duten bitartean emango 
dira laguntzak.

28. artikulua.— Diru-laguntzak ematea eta errekurtsoak jartzea
Dekretu honen I. tituluko I. eta II. ataletako diru-laguntzetarako eskabideak ebazpen 

bakarraren bidez ebatziko dira; Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 23. artikuluarekin 
bat etorrita, ebazpen horretan pertsona eskatzaileen zerrenda jasoko da, honako hauek 
zehaztuta: ematen diren diru-laguntzak, ezespenak edo —atzera egiteagatik, eskubi-
deari uko egiteagatik nahiz geroago sortutako ezintasun materialagatik— eman gabeko 
diru-laguntzak.

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuz egingo da I. tituluaren I. eta II. ataletan arau-
tzen diren laguntzen deialdia ebazten duten foru aginduen jakinarazpena. Haietan, es-
presuki aipatuko da foru agindu horiek administrazio-bidea amaitzen dutela eta haien 
aurka aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez daitekeela, Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna Sustatzeko foru-diputatuari zuzendua, foru aginduak jakinarazi eta hu-
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rrengo egunetik hilabeteko (1) epean, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, bi (2) 
hilabeteko epearen barruan, epea era berean zenbatuta.

Foru agindu horiek halaber jakinaraziko zaizkie, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratu eta hurrengo 10 egunen barruan, eskabidea posta elektronikoaren bitartez aurkeztu 
duten entitate interesdunei.

II. tituluko diru-laguntzetarako eskabideak Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdinta-
suna Sustatzeko Sailaren foru diputatuaren berariazko ebazpen eta banakatuaren bidez 
ebatziko dira. Kasu bakoitzari dagozkion baldintza bereziak ezarri ahalko dira diru-la-
guntzen eskabideei baiezkoa ematen dieten foru aginduetan, eta erakunde eta enpresa 
onuradunek nahitaez bete beharko dituzte baldintza horiek.

Posta ziurtatuaren bidez egingo da II. tituluan arautzen diren laguntzen deialdia ebaz-
ten duten foru aginduen jakinarazpena, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40 zein 43. 
artikuluen artean araututakoari jarraituz.

Onuradun bati diru-laguntza eman dion foru agindua jakinarazita, hamar (10) egune-
ko epea izango da hura onartzeko, edo ukatzeko, eta epe horretan ez bada beren-beregi 
ezer adierazten, isiltasunez onartutzat joko da.

Foru dekretu honen babesean aurkeztutako eskabideak ebazteko gehieneko epea 
sei hilabeteko epea igarotakoan amaituko da eskabidea aurkeztu eta biharamunaz gero 
zenbatuta, II. tituluaren eskabideetarako eskabideetarako, eta, gainerako deialdietako 
eskabideetarako, eskabideak aurkezteko epea amaitu eta biharamunaz gero zenbatu-
ta. Aurkeztutako eskabide guztien beren beregiko ebazpena emateko eskumena duen 
organoak ebazpena eman behar badu ere, ebazpena eta jakinarazpena emateko epea 
iraungi, eta beren beregiko ebazpena eman ez badu, eskabidea administrazio isilbidez 
ezetsi egin duela ulertuko da, ondoren ere urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21 eta 24. 
artikuluetan xedatutakoaren arabera beren-beregi ebatzi badaiteke ere.

Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta beronen aurka auke-
rako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Ekonomi eta Lurralde Garapena Susta-
tzeko Saileko titularrari, hilabete bateko (1) epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamu-
netik hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legean ezarritakoaren arabera.

Halaber, Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke, Administrazioarekiko Au-
zietarako dagokion Epaitegian, bi hilabeteko epean, jakinarazpena jaso eta biharamu-
netik aurrera, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 
29/1998 Legean ezarritako eran. Ezingo dira errekurtso biak aldi berean jarri.

Dekretu honek arautzen dituen diru-laguntzak jasotzeko ezarritako baldintzak diru-la-
guntza eskabidea aurkezten denean egiaztatu behar dira.

Diru-laguntzetarako eskabideak Enplegua Sustatzeko Zerbitzuan izapidetuko dira, 
zuzenean edo erakunde laguntzaile baten bidez (Foru Administrazioak emandako di-
ru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru 
Arauaren 11. artikuluan ezarritakoaren arabera), eta Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Ber-
dintasuna Sustatzeko Sailaren foru diputatuak ebatziko ditu, behin Enplegua Sustatzeko 
zuzendari nagusiak proposatuta.

Organo instruktoreak egiaztatu egingo du foru dekretu honetan erakunde onuraduna-
ren izaera lortzeko ezarritako baldintzak betetzen direla.

I. tituluko I. eta II. ataletako diru-laguntza emateko ebazpenean, laguntza ematen 
zaien onuradunen zerrenda eta gainerako eskaeren berariazko ukoa jasoko dira. Horrez 
gainera, zerrenda batean ordenatuta agertu ahal izango dira oinarri arautzaileetan onu-
raduna izateko zehazten diren baldintza administratibo eta tekniko guztiak bete arren 
dekretu honen azken xedapenetako hirugarrenak ezarritako kredituaren gehieneko zen-
batekoa gainditu delako onartu ez diren eskaera guztiak, eta deialdian ezarritako balora-
zio-irizpideen arabera bakoitzari eman zaion puntuazioa adieraziko da.

Kasu horretan, erakunde onuradunetako batek diru-laguntzari uko eginez gero, or-
gano emaileak beste deialdi bat deitu beharrik izan gabe erabakiko du diru-laguntza 
ematea: puntuazio hurrenkeran hurrengo dagoen edo dauden eskatzaileei emango die, 
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betiere onuradun batzuek uko egitearekin kreditu nahikoa geratu bada libre, gutxienez 
ere ukatu diren eskaeretako bati aurre egiteko.

29. artikulua.— Erakunde onuradunaren betebeharrak
Foru dekretu honetan diru-laguntzen onuradunentzat ezartzen diren betebeharrez 

gainera, laguntzak jasotzen dituzten entitate onuradunek bete beharko dituzte Foru Ad-
ministrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen 
maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12., 13., 31.5 eta 41. artikuluetan ezarritakoak 
ere. Besteak beste, honako hauek:

—  Diru-laguntza ematearen funtsa den jarduera egitea edo hartarako jokabidea har-
tzea.
Esandakoaren ondorioz, laguntzaren erakunde onuradunak bere jarduera uzten 
badu, ekonomi jardueretan baja eman duelako, galdu egingo du diru-laguntzaren 
onuradunaren izaera eta, ondorioz, une horretatik ordaintzeke dagoen kopurua 
kobratzeko eskubidea ere galduko du, ekonomi jardueran alta eman zuenetik ur-
tebetea igaro bada ere.

—  Diru-laguntza ematea edo hura lortzea funtsatzen duen jarduera egin dela edo 
hura egiteko jokabidea hartu dela justifikatzea, bai eta laguntza ematea funtsatu 
duten baldintzak betetzen direla ere justifikatzea.

—  Diru-laguntza eman duen erakundeak egiten dituen egiaztapen-jardueren pean 
jartzea, bai eta diru-laguntzen eta laguntzen arloan Ogasun eta Finantza Sailari 
dagokion finantzen kontrolerako jardueren eta Herri Kontuen Euskal Auzitegiaren 
fiskalizazio-prozeduren pean ere.

—  Edozein administrazio edo erakunde publikok, nazionala izan zein nazioartekoa, 
diru-laguntza edo laguntzaren bat emanez gero xede bererako, diru-laguntza hau 
eman duen erakundeari horren berri ematea.

—  Kontabilitateko liburuak, erregistroak eta gainerako agiri guztiak edukitzea (kasu 
bakoitzean onuradunari aplikatu behar zaizkion merkataritzako eta arloko legerie-
tan ezarritakoaren arabera auditatuak), eta diru-laguntza hauen oinarrietan eska-
tzen diren kontabilitateko egoera-orri eta erregistro espezifiko guztiak edukitzea, 
egiaztapen eta kontrol ahalmenen erabilera egokia bermatzeko.

—  Jasotako funtsen erabilera justifikatzen duten agiriak gordetzea (baita dokumentu 
elektronikoak ere), ekonomia eta fiskalizazio kontroleko organoek —Europako Gi-
zarte Funtsekoek barne— egiaztapen eta kontrol ekintzetarako erabil ditzaketen 
neurrian, arlo horretan aplikagarria den araudiak ezartzen duen epean. Izan ere, 
Merkataritza Kodearen 30. artikuluan xedatutakoaren arabera, liburuetan eginda-
ko azken idazpena igaro eta 6 urteko epean gorde beharko dira agiriok.

—  Enplegu Zerbitzuari jakinaraztea entitate adjudikaziodunaren sozietate-izenari da-
gokion edozein aldaketa, bai eta haren forma juridikoari dagokiona edo bazkideen 
aldaketari dagokiona eta abar ere.

—  Nolanahi ere, Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdinta-
suna Sustatzeko Sailak nahi dituen agiri eta informazio osagarri guztiak eskatu 
ahalko dizkie erakunde eskatzaileei, erakundeok aurkeztu duten eskabidea ondo 
ebaluatu eta ebaztearren.

—  Laguntza emateko ebazpen-proposamena eman baino lehen zerga-betebeharrak 
eta, hala dagokionean, Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela egiaztatu 
beharko dute. Ezin izango dira onuradun izan lehenago jasotako beste diru-la-
guntzaren bat itzultzeko ordainketak egunean ez dituztenak. Diru-laguntza ez da 
ordainduko harik eta erakunde onuradunak behar bezala egiaztatu arte zerga 
betebeharrak eta, hala dagokionean, Gizarte Segurantzarekikoak. Horrenbestez, 
galdu egingo du ordaindu beharreko diru-laguntzaren zenbatekoa kobratzeko es-
kubidea, eta dekretu honen 34. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoa baldintzak 
ez betetzeagatik xedatzen den prozedura abiaraziko da.
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Edozelan ere, goian aipatu diren inguruabarrak egiaztatzeko, ez da inongo organis-
moren ziurtagiririk aurkeztu behar: eskabidea aurkeztean, eskatzaileak baimena ematen 
dio Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailari, zuzenean eta tele-
matikoki eskura ditzan inguruabarrok egiaztatzeko agiriak.

30. artikulua.— Emandako diru-laguntzen publizitatea
Foru dekretu honen babesaren pean ematen diren diru-laguntzen publizitateari da-

gokionez, Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko foru diputatuak 
foru agindu bat emango du Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko zer diru-laguntza 
ematen diren, eta hor adieraziko da, batetik, aurrekontuko zer programari eta kredituri 
egozten zaizkion, eta, bestetik, adjudikaziodun gertatu diren erakundeen eta bakoitzari 
emaniko diru-kopuruen zerrenda bat.

Diru-laguntzei buruzko 5/2005 Foru Arauko 17.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, 
onuradunek behar bezala jakinarazi behar dute diruz lagundu den jarduera batek finan-
tziazio publikoa jaso duela. Horretarako, diruz lagundu den jarduera argitara emateko 
euskarri informatikoetan zein beste edozein euskarritan aditzera eman beharko da jar-
duera hori Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailak finantzatu 
duela. Prestakuntza-jarduerari buruzko publizitatean, Bizkaiko Foru Aldundiaren finan-
tzaketa jaso dela adierazten duen leloa sartu beharko da. Lelo hori inprimatutako ma-
terialetan, baliabide elektronikoetan edo ikus-entzunezkoetan agertu beharko da, baita 
komunikabideetan egindako aipamenetan ere.

Beteko ez balira aurreko lerroaldeetan aipatu diren zabalkundeko neurriak, onuradu-
nari agindeia egingo litzaioke, ezarritako zabalkundeko neurriak har ditzan 15 eguneko 
epea amaitu baino lehen, eta ohartaraziko zaio ez-betetze horrek dekretu honen 36. 
artikuluan xedatutako itzulketarako prozedura hastea ekarriko lukeela.

31. artikulua.— Diru-laguntza beste diru-laguntza batzuekin batera lortzea
I. tituluan ezarritako laguntzak jasotzea bateragarria izango da xede bererako esta-

tuko, Europar Batasuneko edo nazioarteko edozein administraziok nahiz erakunde pu-
blikok edo pribatuk ematen dituzten laguntza, diru-laguntza, sarrera edo baliabideekin. 
Hala ere, ezin izango da jarduera bererako diru-laguntza gehiago jaso Bizkaiko Foru 
Aldundiaren beste programa batetik, azken laguntza horiek bateraezinak izango baitira.

II. tituluan ezarritako laguntzak jasotzea bateragarria izango da xede bererako esta-
tuko, Europar Batasuneko edo nazioarteko edozein administraziok nahiz erakunde pu-
blikok edo pribatuk ematen dituzten laguntza, diru-laguntza, sarrera edo baliabideekin 
(kontratuaren kostu osoaren %80, gehienez, Gizarte Segurantzako kostuak barne sartu-
ta). Hala ere, ezin izango da jarduera bererako diru-laguntza gehiago jaso Bizkaiko Foru 
Aldundiaren beste programa batetik, azken laguntza horiek bateraezinak izango baitira.

Diru-laguntza guztien zenbatekoak ezin izango du inola ere gainditu lagundutako 
jardueraren kostua, ez berak bakarrik, ezta beste diru-laguntza, laguntza, sarrera edo 
baliabide batzuekin batera ere.

Entitate onuradunek nahitaez jakinarazi behar diote diru-laguntza eman dien orga-
noari beste diru-laguntza, laguntza, sarrera edo baliabide batzuk lortu dituztela hark di-
ruz lagundu dituen jarduerak finantzatzeko.

Halako laguntza, sarrera edo baliabideak jaso behar direla jakin bezain laster egin 
behar da jakinarazpen hori, eta betiere jasotako funtsei emandako aplikazioa justifikatu 
baino lehen.

Jakinarazteko eginbehar hori ez betetzeak dagokion zehapena ekarriko du, maiatza-
ren 31ko 5/2005 Foru Arauaren arabera.

32. artikulua.— Diru-laguntzaren aldaketa
Diru-laguntzak emateko orduan kontuan hartutako baldintzak aldatzeak diru-lagun-

tzen emakidari buruzko ebazpena aldatzea ekar dezake, baldin eta diru-laguntzaren 
helburua eta xedea bete direla uste bada. Halakoetan, dekretu honetan ezarritako irizpi-
deak eta mugak aplikatuko dira.
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33. artikulua.— Diru-laguntza gutxitzea
Diruz lagundutako ekintzak egin direla justifikatzeko ezarritako epeak igaro ondoren, 

ekintza guztiak aurrez ikusi bezala burutu direla egiaztatu eta justifikatu ez bada, betiere 
laguntzen helburua eta xedea bete direla uste bada, diru-laguntzaren zenbatekoa doi-
tzeari ekingo zaio, benetan justifikatutako kostuen arabera. Horretarako, proportzional-
tasun irizpidea erabiliko da, baita diru-laguntza emateko orduan ezarritako irizpideak eta 
mugak ere.

34. artikulua.— Baldintzak ez betetzea
Honako kasu hauetan, baldintzak ez direla bete ulertuko da: laguntzak jaso dituzten 

onuradunek dekretu honetan, diru-laguntza emateko ebazpenean edo aplikatu beharre-
ko gainerako arautegian ezarritako baldintzetako bat betetzen ez dutenean, bai eta Foru 
Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra ezartzen duen 
2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 33. artikuluan ezartzen diren kasuetan 
ere.

Ez-betetzea honako hauen arabera mailaka daiteke:
a)  Baldintzetako bat edo batzuk ez betetzeak edo epearen barruan jardueraren zati 

bat bakarrik burutzeak diru-laguntzaren zati bat bakarrik ordaintzea ekarriko du, 
edo, hala badagokio, diru-laguntzaren zati bat itzuli behar izatea. Itzulketa hori 
kalkulatzeko, jarduera osotik hartutako zatiaren proportzio bera erabiliko da.
Hala ere, laneratze-ibilbidearen (I. atala) edo prestakuntza-ekintzaren (II. atala) 
balorazioa emateko kontuan hartutako balorazio-irizpideak ez betetzeak diru-la-
guntza gutxitzea ekarriko du eta, kasu horretan, adjudikatutako diru-laguntza era 
honetara itzultzea:
1. 1 eta 10 puntu artean, %30 gutxituko da adjudikatutako diru-laguntza.
2. 11 eta 20 puntu artean, %60 gutxituko da adjudikatutako diru-laguntza.
3. 20 puntutik gora, %90 gutxituko da adjudikatutako diru-laguntza.

b)  Diru-laguntza kobratu eta gero, egindako gastu guztiak edo zati bat ordaindu 
gabe edukitzeak diru-laguntza itzuli behar izatea ekarriko du..Kasu horretan, 
diru-laguntza jaso dezaketen gastu egotzi guztietatik ordaindu gabeko gastuek 
osatzen duten proportzioaren araberakoa izango da diru-laguntzaren itzulketa.

c)  Diru-laguntza bat eman denean gastu-aurrekontu bat erreferentzia legez hartuta, 
baina egotzi eta justifikatutako gastua aurrekontuan ezarritakoa baino txikiagoa 
bada.

d)  I. tituluko I. ataleko diru-laguntzei dagokienez, ez bada guztiz justifikatzen di-
ru-laguntza ematean aurrez ikusi zen laneratzearen %15, ez-betetzea izan dela 
joko da; Ez-betetze horren ondorioz, orientazio-, bitartekaritza- eta jarraipen-gas-
tuengatik emandako zenbatekoak gutxituko dira, eta, hala dagokionean, itzuliko 
beharko dira, eta berdin egin beharko da 4. artikuluan aurreikusitako erreferen-
tziazko pertsonaren/tutorearen kostuarekin.

Gutxitzeko zenbatekoa kalkulatzeko, baremo hau hartuko da kontuan:
1. Aurreikusitako hiru laneratzeetatik 2 lortzen badira, heren bat gutxituko da orien-

tazio-, bitartekaritza- eta jarraipen-gastuengatik emandako zenbatekoa, baita 4. artiku-
luan aurreikusitako erreferentziazko pertsonaren/tutorearen kostua ere.

2. Aurreikusitako hiru laneratzeetatik bat lortzen bada, bi heren gutxituko dira orien-
tazio-, bitartekaritza- eta jarraipen-gastuengatik emandako zenbatekoa eta 4. artikuluan 
aurreikusitako erreferentziazko pertsonaren/tutorearen kostua.

3. Aurreikusitako bi laneratzeetatik bat lortzen bada, erdia gutxituko da orientazio-, 
bitartekaritza- eta jarraipen-gastuengatik emandako zenbatekoa, baita 4. artikuluan au-
rreikusitako erreferentziazko pertsonaren/tutorearen kostua ere.

4. Aurreikusitako laneratzeetatik bat bera ere lortzen ez bada, oso-osorik gutxituko 
da orientazio-, bitartekaritza- eta jarraipen-gastuengatik emandako zenbatekoa, baita 4. 
artikuluan aurreikusitako erreferentziazko pertsonaren/tutorearen kostua ere.
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Kopuru baten portzentajearen gaineko eragiketaren emaitzan, lehen dezimala edo 
hamartarra 5 edo 5 baino handiagoa denean, portzentajea aplikatzearen ondorioz gerta-
tutako hurrengo zenbaki osora igaroko da.

Hala ere, laugarren laneratze bat edo gehiago aurreikusi denean, 14. artikuluko da-
tetan kontratua aurkezten z denean, adjudikatutako zenbatekoa 4.000 eurotan gutxituko 
da era horretara ez justifikatutako kontratu bakoitzeko.

35. artikulua.— Aldaketen, gutxitzeen eta ez-betetzeen prozedura
Dagokion administrazio-unitateak tramitatuko du prozedura, eta Enplegua, Gizarte 

Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren foru diputatuak ebatziko du, eta, hala 
badagokio, adieraziko du erakunde onuradunek eman zitzaien eta jaso zuten kopurua 
guztiz edo partez itzuli behar duten.

Horrez gainera, ez-betetzea gertatu dela adierazten duen foru aginduan, zeha-
pen-prozedura abiarazteko agindua eman daiteke, hala badagokio.

36. artikulua.— Itzuli beharreko kredituak
Diru-laguntzei buruzko erregelamendua onesten duen 2010eko martxoaren 23ko 

34/2010 Foru Dekretuaren 80. artikuluaren arabera, diru-laguntza itzultzeko prozedura 
abiarazten duen erabakian prozedura hori zerk abiarazi duen, zer eginbide bete ez den 
eta diru-laguntzaren zer parteri eragiten dion adierazi behar da. Onuradunari erabakia 
jakinaraziko zaio, eta hamabost eguneko epea emango zaio egokitzat jotzen dituen agi-
riak alegatzeko edo aurkezteko.

Diru-laguntza bat osorik edo haren zati bat itzultzen bada (dela aldaketa bategatik, 
dela gutxitzeagatik edo dela baldintzak ez-betetzearen adierazpen bategatik), diru-la-
guntza ordaindu zenetik aurrera aplikatu behar diren berandutze-interesak ordaindu 
beharko dira, Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko oro-
korra arautzen duen 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 34. artikuluan xe-
datutakoaren arabera.

Onuradunak berak Administrazioaren aurretiazko errekerimendurik gabe egindakoa 
da borondatezko itzulketa.

Horretarako, aurretik idatzizko jakinarazpen bat bidali behar da Enplegua, Gizarte 
Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailera, itzuli beharreko zenbatekoa, espediente 
zenbakia, data eta erakundearen ordezkariaren sinadura dituena.

Borondatezko itzulketa egiten denean, Administrazioak dagozkion berandutze-intere-
sak kalkulatuko ditu, Diru-laguntzen Foru Arauaren 34. artikuluan ezarritakoaren arabera 
eta onuradunak itzulketa benetan egin duen unera arte.

Erakunde onuradunak bere borondatez itzuli nahi badu diru-laguntza, ordainketa-gu-
tuna erabili beharko du, Bizkaiko Foru Aldundiaren eredu ofizialaren arabera.

Gero, Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailak dirua biltzeko prozedurari 
ekingo dio, eta norberaren borondatez ordaintzeko epea hasiko da.

37. artikulua.—Araudi orokorra
Dekretu honetan aipatzen diren diru-laguntzek honako arau hauei jarraituko diete: 

dekretu honi beroni, laguntzak emateko foru aginduei, Foru Administrazioak ematen di-
tuen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen 2005eko maiatzaren 31ko 
5/2005 Foru Arauari eta hura garatzen duen erregelamenduari (2010eko martxoaren 
23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez onetsiari) eta Administrazio Zuzenbideko gainon-
tzeko arauei. Halakorik ezean, Zuzenbide Pribatuko arauak aplikatuko dira.

Dekretu honetan administrazio-prozedurari buruz aurreikusi gabeko guztian, apli-
katzekoak izango dira Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 
2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 
2015eko urriaren 1eko 40/2015 Legea eta bere izaeragatik aplikatzekoa izan daitekeen 
beste edozein xedapen.



ee
k:

 B
AO

-2
01

7a
07

3-
(I-

34
6)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2017, apirilak 18. Asteartea73. zk. 25. orr.

Dekretu honen I. tituluaren I eta 2. ataletan aurreikusten diren laguntzak ez dira es-
tatu-laguntzak Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. arti-
kuluko 1. zenbakian ezarritako moduan; izan ere, enpresari ez dakarkiote mozkinik, eta 
ez diete ekoizpen edo enpresa batzuei mesederik egiten beste batzuen kaltetan. Beraz, 
salbuetsita daude tratatu horren 108.3 artikuluan ezarritako jakinarazpen-prozeduratik.

Dekretu honetan jasotako laguntzek edo diru-laguntzek Batzordearen 2013ko aben-
duaren 18ko 1407/2013 (EB) Araudian xedatutakoa bete beharko dute. Araudi hori 
2013ko abenduaren 24ko Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialean argitaratu zen (EE 
Itunaren 87. eta 88. artikuluak Minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa). Horren ondorioz, 
arautegi hori ez betetzeak, erantzukizun penala, zibila eta administratiboa suposa lezake 
erakunde arau-hauslearentzat.

38. artikulua.— Datuen babesa
Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 

Lege Organikoan ezarritakoaren arabera, interesdunak ematen dituen datuak dena dela-
ko prozeduran edo jardueran aurrez ikusitako xedeetarako erabiliko dira soil-soilik.

Hala ere, datu horiek inola ere ez dira erabiliko, ez beste bati lagako, estatistika- edo 
ikerketa-ondorioetarako, interesdunak argi eta garbi ados dagoela adierazi ezean edo 
Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Orga-
nikoaren (BOE, 298. zk., 1999ko abenduaren 14koa) 6.2 eta 11.2 artikuluetan ezarritako 
kasuetako bat gertatu ezean. 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera, datuak 
lagatzen dituenak noiznahi baliarazi ahal izango ditu datuok eskuratzeko, zuzentzeko, 
ezerezteko eta haien aurka egiteko eskubideak, araudiaren arabera ezartzen den eran.

Halaber, interesduneko hogeita hamar eguneko epea izango dute datuen tratamen-
duari buruzko adostasunean atzera egiteko, tratamenduari buruzko ezetza adierazteko 
eta, era horretarako adierazpenik egiten ez badute, beren datu pertsonalen tratamendu-
rako baimena ematen dutela ulertuko da (1720/2007 EDren 14.2 art.).

Bestetik, fitxategiaren arduraduna eta datuen tratamenduaren barruko edozein fase-
tan esku-hartzen duen edozein pertsonak datu horien edukiaren gaineko sekretu profe-
sionala gorde beharko du.

39. artikulua.— Zehapen-prozedura
Erakunde onuradunak Foru Administrazioak emandako diru-laguntzen araubide 

juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren IV. tituluan, 
«Diru-laguntzei buruzko arau-hauste eta zehapen administratiboak», ezarrita dauden 
arau-hausteetako bat egiten badu, zigor-espedientea egin ondoren zigorra ezarriko zaio, 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Le-
gea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legean eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 
Legean.ezarritakoaren arabera.

40. artikulua.— Dekretu honen indarraldia
Foru dekretu hau 2017. eta 2018. urteetan egongo da indarrean.

AMAIERAKO XEDAPENAK

Lehenengoa.—Indarrean jartzea
Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da 

indarrean.

Bigarrena.—Arauen garapena
Ahalmena ematen zaio Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko 

Sailaren foru diputatuari, dekretu hau osatu edo garatzeko beharrezkotzat jotzen dituen 
xedapen guztiak eman ditzan.
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Hirugarrena.—Aurrekontuko diru-izendapena
Dekretu honen arabera eman daitezkeen laguntzak eta onurak ondoren aipatzen di-

ren aurrekontuko partiden eta zuzkiduren kontura ordainduko dira. Partida eta zuzkidura 
horiek aurrekontuei buruzko indarreko araudiaren arabera aldatu ahal izango dira.

I. TITULUA, I. ATALA
Partida: 0904/G/241116/43299 2013/0048.

Urte anitzeko gastua: 637.500,00 euro.
Zenbatekoa, ekitalditan banatuta:
2017. urtea: 510.000,00 euro.
2018. urtea: 127.500,00 euro.

Partida: 0904/G/241116/44300 2013/0048.
Urte anitzeko gastua: 153.737,50 euro.
Zenbatekoa, ekitalditan banatuta:
2017. urtea: 122.990,00euro.
2018. urtea: 30.747,50 euro.

Partida: 0904/G/241116/45100 2013/0048.
Urte anitzeko gastua: 1.100.000,00 euro.
Zenbatekoa, ekitalditan banatuta:
2017. urtea: 880.000,00 euro.
2018. urtea: 220.000,00 euro.

I. TITULUA, II. ATALA
Partida: 0904/G/241116/43299 2013/0048.

Urte anitzeko gastua: 281.250,00 euro.
Zenbatekoa, ekitalditan banatuta:
2017. urtea: 225.000,00 euro.
2018. urtea: 56.250,00 euro.

Partida: 0904/G/241116/44300 2013/004 8.
Urte anitzeko gastua: 43.750,00 euro.
Zenbatekoa, ekitalditan banatuta:
2017. urtea: 35.000,00 euro.
2018. urtea: 8.750,00 euro.

Partida: 0904/G/241116/45100 2013/0048.
Urte anitzeko gastua: 500.000,00 euro.
Zenbatekoa, ekitalditan banatuta:
2017. urtea: 400.000,00 euro.
2018. urtea: 100.000,00 euro.

II. TITULUA
Partida: 0904/G/241116/44300 2013/0048.

Urte anitzeko gastua: 750.000,00 euro.
Zenbatekoa, ekitalditan banatuta:
2017. urtea: 600.000,00 euro.
2018. urtea: 150.000,00 euro.
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Partida: 0904/G/241116/44900 2013/0048.
Urte anitzeko gastua: 37.500,00 euro.
Zenbatekoa, ekitalditan banatuta:
2017. urtea: 30.000,00 euro.
2018. urtea: 7.500,00 euro.

Partida: 0904/G/241116/45100 2013/0048.
Urte anitzeko gastua: 25.000,00 euro.
Zenbatekoa, ekitalditan banatuta:
2017. urtea: 20.000,00 euro.
2018. urtea: 5.000,00 euro.
Diru-laguntza hauetan, gehienez ere 3.528.737,50 euro eman ahal izango dira, gutxi 

gorabehera. Kopuru hori aldatu ahal izango da, 34/2010 Foru Dekretuaren 41. artikuluan 
gehieneko zenbatekoei buruz xedatutakoaren arabera. Halaber, aurrekontuetako kredi-
tuen arteko banaketa gutxi gorabeherakoa da; beraz, aurkeztutako eskabide kopurua-
ren arabera eta kontuan izanik izaera askotako erakunde onuradunak egon daitezkeela, 
foru-dekretu honetan ezarritako aurrekontuko izendapenak foru-dekretuan adierazitako 
partida ezberdinen artean banatu ahal izango dira, foru agindu bidez, betiere ezarritako 
muga orokorra gainditu gabe.

Bilbon emana, 2017ko apirilaren 11n.
Enplegua, Gizarte Inklusioa 

eta Berdintasuna, Sustatzeko foru diputatua,
TERESA LAESPADA MARTÍNEZ

Ahaldun Nagusia,
UNAI REMENTERIA MAIZ

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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