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I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 39/2018 FORU DEKRETUA, 2018ko martxoaren 
20koa. Honen bidez, langabezian eta bazterkeria-arriskuan dauden pertso-
nen artean autoenplegua eta enpresak sortzea sustatzeko diru-laguntzen 
2018ko ekitaldiko oinarri arautzaileak ezartzen dira.

I

Dekretuaren helburua da gaur egun langabezian dauden pertsonen kolektiboan era-
gina izatea; kolektibo hori laneratzea, zenbaitetan, egingarri eta jasangarriagoa da, bal-
din eta enpresari autonomoen edo enpresa txiki kolektiboaren bidez egiten bada, eta ez 
besteren kontura laneratzearen bidez egiten bada.

Dekretu honen bidez, enpresa txikiak sortzea sustatu nahi da; horretarako, politika 
aktiboak aplikatuko dira, negozio-ideiaren fasetik, enpresa abiarazi arte.

Bestetik, Europako Batzordearen ekintzailetzarako 2020ko Ekintza Planari buruzko 
Komunikazioaren arabera (komunikazio zk.: 2012 795 azkena), enpresa berriak dira lan-
postu berrien sortzailerik garrantzitsuena, eta hipotesi hori da dekretu honen oinarrizko 
proposamenetako bat.

II

Dekretuak I. tituluan azalarazten ditu autoenplegua eta enpresen sorrera sustatzeko 
beharrezko faseak. Titulu horrek atal bi ditu. II. titulua prozedurari buruzkoa da.

I. tituluan arautzen diren laguntzak enpresa-proiektuak sortzeko eta abian jartzeko 
laguntzak arautzen dira, aholkularitzaren eta prestakuntzaren bidez, pertsona sustatzai-
leei, enpresa osatzeko beharrezko arloetan, besteak beste: enpresaren forma juridikoa, 
eratzeko legezko izapideak, baimenak, lizentziak, finantzaketa, tributazioa eta laguntza 
publikoak edo bestelakoak.

Enpresa-kudeaketako aholkularitzan egiaztatutako esperientzia duten entitateei la-
guntzea da atal honen xedea, pertsona sustatzaileak hautatzeko proiektua aurkezten 
duten entitateei haiek enpresa sortzeko aholkularitza emateko hain zuzen ere.

Horrela, norgehiagoka araubidearen bidez, eremu horretan finkatuta dagoen lan-il-
doa egiaztatzen dutenak hautatu nahi dira.

Laguntzaren banaketan ahalik eta elkartasun-mailarik handiena lortzeko, eta lagun-
tzak lortu ahal izateko baldintzak betetzen dituztenek eskatutako zenbatekoen baturak 
deialdiaren xedeko zenbatekoa baino handiagoa bada, zenbateko horren hainbanaketa 
egingo da onuradunen artean, proiektuen aurrekontu doituen proportzioan, betiere di-
ru-laguntzaren baldintzak, xedea eta helburua aldatzen ez badira.

II. atalak, «Enpresak abian jartzeko eta sortzeko laguntzak» izenburupean, nortasun 
juridikoko enpresek norbanako enpresaburuak eta profesionalak barne, ondasun-erki-
degoek eta sozietate zibilek Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sutatzeko 
Sailari zuzenean eska diezazkioketen laguntzak arautzen ditu, betiere horien helburua 
bada funtzionamenduaren lehenengo urtean ordaindu behar dituzten abiatzeko eta fun-
tzionatzeko gastuei aurre egin ahal izatea. Laguntza hau kudeatuko da norgehiagoka 
araubidearen sistemaren bitartez.

III

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren egitura organi-
koa onesten duen Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 26ko 6/2016 Foru Dekretuaren 
arabera, sail honen helburua da Bizkaiko gizartean berdintasuna, elkartasuna, gizar-



ee
k:

 B
AO

-2
01

8a
05

9-
(I-

30
4)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, martxoak 23. Ostirala59. zk. 2. orr.

te-kohesioa eta enplegua bultzatzeko politika publikoak sortu eta sustatzea, eta, horreta-
rako, zerbitzuak ematen dizkie egoera pertsonalaren, sozialaren edo familia-egoeraren 
ondorioz bizimodu duin eta betea garatzeko zailtasunak dituzten pertsonei. Zeregin ho-
rretan, arreta berezia jartzen du tratu txarren biktima diren emakumeen kolektiboan eta 
gizarte-bazterketako egoeran edo egoera horretan geratzeko arriskuan dauden pertso-
nen kolektiboan. Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailak, oro-
bat, enplegua eta herritarren lan-gaitasunak sustatzen ditu, eta giza garapen iraunkorra 
bultzatzen, generoaren, dibertsitatearen kudeaketaren eta lankidetza zein garapenaren 
arloko politiken bidez.

IV

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 jasotzen diren jarduerek genero-ikuspegia jaso 
beharko dute beren garapenean, eta bat etorri beharko dute Sailak berdintasunaren ar-
loan dituen ildo estrategikoekin, alegia: zeharkakotasuna, ahalduntzea eta balioen alda-
keta, kontziliazioa eta erantzukidetasuna, indarkeria matxista errotik erauzteko konpro-
miso gisa.

Kontuan hartu da Bizkaiko Foru Aldundiaren 2013ko azaroaren 19ko 141/2013 Foru 
Dekretuan xedatutakoa. Izan ere, foru-dekretu horren bidez, generoaren eraginaren au-
rretiazko ebaluazioa egiteko jarraibideak ezartzen dira; ebaluazio hori Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legean dago aurrez ikusita.

V

Garapen iraunkorraren aldeko politikaren arloan, dekretu honen entitate onuradunei 
gomendatzen zaie euren jarduerak ingurumenean duen eraginari buruzko azterlana egin 
dezatela, eragina gutxitzearren. Era berean, azaroaren 8ko 31/1995 Legean ezarritakoa-
ren arabera gomendatzen zaie laneko osasun eta segurtasunerako arriskuei buruzko 
azterlana eta prebentzio-jardueraren plangintza egitea.

VI

Diru-laguntzen programa hau Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Susta-
tzeko Sailaren 2016-2019ko epealdirako foru diru-laguntzen plan estrategikoan sartuta 
dago. Plan hori Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saileko foru di-
putatuaren azaroaren 20ko 6465/2015 Foru Agindu bidez onartu zen, eta Enplegua, Gi-
zarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saileko foru diputatuaren urtarrilaren 19ko 
811/2018 Foru Aginduaren bidez aldatu zen (1. Helburu Orokorra: 1.3 ekintza lerroa).

Foru dekretu honek bete egiten ditu erregulazio onaren printzipioak, zeinak Adminis-
trazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen irailaren 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).

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

1. Proiektua sustatu duen sailak egindako txosten juridikoa.
2. Genero- eraginaren ebaluazioari buruzko txostena.
3. Kontrol ekonomikoaren txostena.
4. Legezkotasunari buruzko txostena.

VII

Xedapen hau onartzeko eskumenari dagokionez, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru 
Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 
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3/1987 Foru Arauaren 17.1.4 eta 17.2 artikuluen arabera, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Gobernu Kontseilua da organo eskuduna.

Hori dela bide, Enplegu, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saileko fo-
ru-diputatuaren ekimenez, eta aurrez Bizkaiko Foru Aldundiak 2018ko martxoaren 20ko 
bileran azterturik, honako hau.

XEDATZEN DUT:

I. TITULUA
ENPRESAK SORTZEKO LAGUNTZAK, LANGABEZIAN DAUDEN PERTSONENTZAT,  

BAZTERKERIA ARRISKUAN DAUDENEI ARRETA BEREZIA ESKAINITA

1. artikulua.—Xedea
Titulu honetan jasotako laguntzen xedea da langabezian dauden pertsona sustatzai-

leek sustatutako enpresa-proiektuak sortzeko eta abian jartzeko laguntzak ematea, bi 
jarduera-motaren bidez:

1. 1. atala.—Enpresa-proiektuak sortu eta abian jartzeko aholkularitza.
2. 2. atala.—Enpresak abian jartzeko eta sortzeko laguntzak

1. atala

EnprEsa proiEktuak sortu Eta abian jartzEko aholkularitza

2. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen ekintzak
Diru-laguntza jasotzen duten ekintzen helburua negozio-plana egitea izango da.
Entitate onuradunek zerbitzua eskainiko diete enpresa-proiektuen pertsona susta-

tzaileei. Zerbitzu hori era honetakoa izango da:
1. Lehenengo fasea, enpresari eta enpresa-kudeaketari buruzkoen hastapenerako. 

30 orduko taldeko prestakuntza da; gutxienez, 8 pertsona sustatzaile eta, gehienez, 20.
Fase honen helburua pertsona sustatzaileei beharrezko informazioa, metodologia 

eta laguntza profesionala ematea da, enpresa-ideiak egokiro orientatzeko.
Dena dela, onartzen da prestakuntza hori guztia aurrez aurre egin beharrik ez izatea, 

eta, beraz, parte bat taldean eta aurrez aurre egiteaz gainera, beste parte bat on line 
egitea. Hala eginez gero, 12 ordu, gutxienez, taldean eta aurrez aurreko saioetan egin 
beharko dira.

Prestakuntzak, besteak beste, honako eduki hauek izango ditu:
a)  Negozioa, forma juridikoa, eratzeko legezko izapideak, baimenak, lizentziak, fi-

nantzaketa eta laguntzak, bai eta lan-arriskuak eta ingurumenekoak ere.
b)  Finantzaketa: itirailak eta motak, eta kobrantzen eta ordainketen kudeaketan ohi-

koak diren gainerako tresnak.
c) Tributazioa.
Eskabidean, entitateek orduen banaketa sartu beharko dute, edukien arabera.
2. Banan-banako aholku emateko zerbitzua (40 ordu gehienez, sustatzaile bakoi-

tzari), negozio-plan zehatza prestatzeko.
Negozio-planak, behintzat, honako hauek izan beharko ditu:
a) Sarrera.
b) Negozioaren azalpena eta kokapena.
c) Inbertsio-proiektua eta finantzaketa-itirailak.
d) Merkatu-azterketa.
e) Antolamendua eta giza baliabideak.
f) Hartutako forma juridikoa.



ee
k:

 B
AO

-2
01

8a
05

9-
(I-

30
4)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, martxoak 23. Ostirala59. zk. 4. orr.

g)  Ekonomia- eta finantza-azterketa.
h)  Aholkularitza eskaini zaion proiektuaren bideragarritasunari buruzko txostena.
i)  Arriskuaren balorazioa.
j)  Laburpena.

3. artikulua.—Entitate onuradunak
1. Honako entitate hauek lortu ahal izango dituzte atal honetan ezarritako onurak:
a)  Bizkaiko Lurralde Historikoko udal izaerako enplegu eta tokiko garapenerako 

zentroak, edo organismo autonomiadunak, enpresa publikoak edo haien mende-
ko edo haiekin lotutako bestelako entitateak.

b)  Sozietatearen eta zerga-egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan duten fundazioak, 
elkarteak eta irabazi-asmorik gabeko bestelako entitateak. Aldi berean, lantokia 
ere lurralde horretan eduki behar dute.

c)  Entitate onuradunek gutxienez ere hiru urteko esperientzia egiaztatu behar dute 
enpresa-kudeaketako aholkularitzaren arloan. Horretarako, entitateek euren es-
perientziaren memoria aurkeztu behar dute; bertan, eurek egin dituzten jardue-
ren berri eman behar dute.

2. Onuradunak izateko, entitateek ezin dute egon Diru-laguntzei buruzko 5/2005 
Foru Arauaren 12. artikuluan jasotako inongo debekuren mendean.

3. Ez dira entitate onuraduntzat hartuko prestakuntza-zentroak, ez eta haien men-
deko diren elkarteak edo fundazioak ere.

4. artikulua.—Laguntzen zenbatekoa eta muga
1. Emango diren laguntzak diru-laguntzak izango dira, baina ezin izango dute ino-

laz ere gainditu diru-laguntza jasotzeko aurkeztutako ekintzen benetako kostua.
2. Diru-laguntza kalkulatzeko, kontuan hartuko da ea zenbat proiektuk jaso duten 

aholkularitza eta jarri diren martxan 2016ko irailaren 16tik 2017ko irailaren 15era, baina 
dekretu honen 6. artikuluaren 3. zenbakian aurreikusten den moduan egiaztaturik ba-
daude betiere.

3. Laguntzaren gehienezko zenbatekoa kalkulatzeko, 1.500 euro biderkatu behar 
zaizkio 2016eko irailaren 16tik 2017ko irailaren 15a bitartean aholkatu eta abian jarri 
diren proiektuen kopuru osoari % 10 gehitzearen emaitza den zifrari.

Hala, bada, eskatutako zenbatekoaren eta aurreko paragrafoan xedaturiko gehiene-
ko zenbatekoaren artean txikiena besteko diru-laguntza emango da.

4. Entitate eskatzaile bakoitzeko eta diru-laguntza jaso ahal izan eta aurkeztutako 
ekintzen multzo bakoitzeko, gehieneko diru-laguntza 80.000 eurokoa izango da; zenba-
teko horretan, 2. artikuluan ezarritako bi faseak bai taldeko prestakuntza, bai banakako 
aholkularitza egiteko entitateak bere gain hartutako diru-laguntza jaso dezaketen gas-
tuak egotziko dira.

Edozelan ere, ezin izango da enpresa-proiektu bera eskabide baten baino gehiago-
tan aurkeztu, ez egin beharreko proiektu legez, ez justifikaturiko proiektu legez.

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

benetan egindakoak eta ordaindutakoak eta fakturen edo kontabilitateko frogagiri balio-
kideen bitartez aurkeztutakoak, baldin eta behar bezala justifikatzen badira eta behar 
diren agiriak erantsita aurkezten badira.

2. Bi motatako gastuetarako jaso daiteke diru-laguntza: diruz lagundutako jarduerak 
gauzatzen zuzenean parte hartu duen erakunde onuradunaren barneko pertsonal-gas-
tuak eta/edo kanpoko prestakuntzako gastuak. Soldaten eta karga sozialen ordainketa 
egiaztatzen duten agirien bidez bakarrik justifikatuko dira barne gastuak.



ee
k:

 B
AO

-2
01

8a
05

9-
(I-

30
4)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, martxoak 23. Ostirala59. zk. 5. orr.

3. Debekatuta dago entitate onuradunaren berezko egitekoak 2.2 artikuluan adiera-
zitakoak azpikontratatzea, baina baimenduta dago 2.1 artikuluan adierazitako egitekoak 
azpikontratatzea.

4. Deialdi bakoitzean zehaztuko dira eskabideak aurkezteko era eta epea.

6. artikulua.—Emateko prozedura eta balorazio-irizpideak
1. Norgehiagoka araubidearen bidez hautatuko dira eskabideak, 17. artikuluan eza-

rritako moduan.
2. Hainbanaketa lortzeko, eskatutako zenbatekoaren eta 4. artikuluko 3 atala ezar-

tzearen ondorioz gertatutako zenbatekoen arteko kopururik txikiena hartuko da oinarri 
legez. Erakunde onuradun bakoitzeko oinarri hori lortutako puntuazioaz biderkatuko da 
eta gertatutako emaitza C izango da.

Hainbanaketa honela ezarriko da: C deritzona berez baliagarri dagoen gehieneko 
zenbatekoa zati erakunde onuradun bakoitzari dagozkion C zenbateko guztiak batzea-
ren emaitzaz biderkatuz, betiere eskatutako zenbatekoaren mugarekin eta gehienez ere 
4. artikuluan ezarritako 80.000 euroko kopurua.

3. Aurkeztutako eskabideak baloratu eta diru-laguntzaren zenbatekoa zehazteko, 
irizpide hauek hartuko dira kontuan:

a)  Eskabidearen zehaztasun-maila, kalitatea, edukia, aurkezpena eta eraginkorta-
suna. Gehienez, 5 puntu.

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

  1) Proposatutako ekintzaren egokitasuna justifikatzeko arrazoiak.
  2) Sustatzaileen hartze, profil eta aukeraketaren deskripzioa.
  3)  Enpresa-kudeaketaren gaineko prestakuntzan aplikatutako metodologia, 

eduki bakoitzaren eta eduki horien iraupenen arabera.
  4)  Negozio-plana egiteko aplikatutako metodologia, eduki bakoitzaren eta edu-

ki horien iraupenen arabera.
b)  Aurkeztutako jarduera-planak entitate eskatzailearen helburu, ildo eta jarduereki-

ko duen koherentzia. Gehienez, 5 puntu.
c)  Zenbat proiektu aholkatu dituen erakunde eskatzaileak eta jarri diren martxan 

2016ko irailaren 16tik 2017ko irailaren 15era. Gehienez, 15 puntu.
   Erakunde eskatzaileak proiektu bat aholkatu duela jotzeko, 8.1 artikuluan ai-

patzen den egiaztagiria (aholkularitza eta prestakuntzako orduen egiaztagiria) 
aurkeztu behar da, bai eta negozio-plana ere, plana noiz egin den eta erakunde 
eskatzaileren logotipoa ageri dituela.

   Irizpide honen kalkulua egiteko, 0,5 puntu emango dira aldi horretan aholkatu 
den eta martxan jarri den proiektu bakoitzeko.

   Dekretu honen ondorioetarako, proiektu bat martxan jartzea jotzen da proiektua-
ri alta ematea ekonomia-jardueraren batean, edo, ekonomia-jardueren gaineko 
zergaren pean ez dauden jarduerei dagokienez, autonomoen araubidean edo 
beste araubide bereziren batean ematea alta.

d)  Entitate eskatzaileak aholkatutako eta 2016ko irailaren 16tik 2017eko irailaren 
15era bitartean martxan jarritako proiektuen sustatzaileak bazterkeria-arriskuan 
dauden pertsonen kolektibokoak izatea proiektua martxan jartzen den egunean.

   Balorazio-irizpide hori kalkulatzeko, aurretik aipatutako betekizunak betetzen di-
tuen sustatzaile bakoitzeko, 0.5 puntu emango dira. Nolanahi ere, entitate onura-
dun bakoitzeko, puntuazioa ezin da izan 10 puntukoa baino handiagoa.

   Pertsona sustatzaileak, kolektibo batean baino gehiago sartu ahal badira ere, 
kolektibo horietako batean sartzeagatik baino ezin izango dira baloratu.

e)  Bizkaiko eskualdeetan edozein era juridikoren bidez «Centro de Empleo y De-
sarrollo Local Behargintza» / «Behargintza, Enplegu eta Tokiko Garapenerako 
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Zentroa» osatzen duten entitate eskatzaileek, euren jarduketa-eremuak 25 000 
biztanletik beherako udalerriak hartzen baditu, 5 puntuko puntuazioa lortuko 
dute.

4. Berdinketa gertatzen bada, eskatzaileen arteko ordena lehentasun-irizpide 
hauen arabera erabakiko da:

a) Artikulu honen c) irizpidean puntuaziorik handiena lortu dutenak.
b) Artikulu honen d) irizpidean puntuaziorik handiena lortu dutenak.
c)  Eskabideak Bizkaiko Foru Aldundiko sarrera-erregistroan eskabideak izan duen 

hurrenkera.

7. artikulua.—Bazterkeria-arriskuan dagoen kolektiboaren ezaugarriak
Dekretu honen ondorioetarako, honako hauek jotzen dira bazterkeria-arriskuan dau-

den pertsonatzat:
a)  Bizkaiko Foru Aldundiaren ebaluazioaren arabera, gizarte-bazterkeriaren edo gi-

zarte-bazterkeriaren arriskuko kategoria diagnostikoan daudenak (kategoriaren 
edozein gradutan), edo Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerrietako oinarrizko 
gizarte-zerbitzuen arabera baztertuta egoteko arriskuan daudenak, betiere eba-
luazio eta diagnostikorako legez onartutako ohiko tresna teknikoak erabili badira 
eta inguruabar hori oinarrizko gizarte-zerbitzu eskudunaren txostenaren bidez 
egiaztatzen bada.

b) % 33 edo gehiagoko minusbaliotasun-gradua aitorturik duten pertsonak.
c)  Guraso bakarreko familiako aita edo ama, langabezian gutxienez duela hiru hila-

betez inskribatuta daudenak.
   Ondorio horietarako, halakotzat hartuko dira ordaindutako jarduerarik egiten ez 

duen ondorengoren bat edo batzuk kargupean 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 eran).

e)  Toxikomano izandako pertsonak (alkoholiko eta drogazale izandakoak); dekretu 
honetan ezarritako laguntzen ondoreetarako, halakotzat hartuko dira baldintza 
hauek betetzen dituzten pertsonak: kasuan kasuko talde terapeutikoaren uste-
tan, desintoxikazio-fasea eta mendekotasuna kentzeko fasea gainditua izatea; 
ondoren eten gabeko tratamenduan 6 hilabete ematea, eta, talde haren ustez 
lanaren bidez gizarteratzeko programa batean egon behar dute.

f)  Genero-indarkeriaren biktimak; hori egiaztatu behar da Genero-indarkeriaren 
aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzko 1/2004 Lege Organikoan 
xedatutakoaren arabera, edo Bizkaiko Foru Aldundiko Emakumeak Babesteko 
eta Familiei Laguntzeko Zerbitzuaren esku-hartzea egiaztatzen duen agiriaren 
bidez.

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

Goian jasotako inguruabar horiek kontuan hartzeko, ekonomia-jardueretan alta ema-
ten den egunari begiratu beharko zaio.

8. artikulua.—Justifikazioa
2018ko abenduaren 30a baino lehenago, justifikazio-kontua aurkeztu beharko da, 

gastuen frogagiriekin batera; Diru-laguntzei buruzko foru araudiaren 57. artikuluan arau-
tzen da justifikazio-kontu hori (martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez onartu 
zen araudia); horretarako, dokumentazio hau beharrezkoa izango da:

1. Diru-laguntza emateko ebazpenean ezarritako baldintzak betetzen direla froga-
tzen duen jarduketa-memoria bat, honako eduki hauek izan behar dituena gutxienez:
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a)  Egindako ekintzen, aholkularitzaren eta prestakuntzaren deskripzioa, prestakun-
tza-ikastaroen datak eta parte-hartzaileak.

b)  Foru-dekretu honen babesean diru-laguntza jasotzeko aurkeztu ez diren proiek-
tuak izanez gero, sortu diren enpresen zerrenda, haien sozietate-izena eta IFZ 
zehaztuta.

   Era berean, enpresa-proiektu bakoitzeko, negozio-plana eta 2. 1) artikuluan es-
katzen den prestakuntza-ikastaroa egin izanaren ziurtagiria aurkeztu beharko 
dira, formatu elektronikoan.

c)  Foru-dekretu honen II. atalean ezarritakoaren babesean diru-laguntza eskatu 
duten proiektuak izanez gero, erakunde eskatzailearen sozietate-izena eta IFZ 
eman beharko dira, bai eta esleitu zaion administrazio-espedientearen zenbakia 
ere.

d)  Kasu guztietan, direla dekretu honen babesean diru-laguntza eskatu duten 
proiektuak direla dekretuaren babesean diru-laguntzarik eskatu ez duten proiek-
tuak, denetan aurkeztu beharko da ziurtagiri bat, aholkaturiko proiektu bakoi-
tzaren sustapenaz arduratu denak sinatua, non zehatz jaso behar diren zenbat 
aholkularitza- eta prestakuntza-ordu jaso diren eta zein izan den orduon edukia.

2. Egindako jardueren kostua frogatzen duen txosten ekonomikoa, honako hauek 
dituena:

a)  Diruz lagundutako jarduerari egotzitako gastu eta sarreren egoera-orria.
b)  Aurreko a) letran adierazitako gastuen egoera-orria osatzen duten partidetako 

bakoitzerako, diruz lagundutako jardueraren gastuen zerrenda sailkatua.
   Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailak ezarritako ere-

duaren arabera aurkeztuko da justifikazioa, excel fitxategi-formatuan; karpeta 
bakar batean sartuko da, eta euskarri informatikoan aurkeztuko da. Eredu hori 
Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan argitaratuko da, https://www.
ebizkaia.eus helbidean.

c)  Fakturak edota froga-balio parekidea duten kontabilitate-agiriak aurreko pun-
tuan adierazitakoak, eta ordainketa-ziurtagiriaren kopia, bai eta TC-2 (Langileen 
Izendun Zerrenda) gehi Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari egindako 
ordainketaren frogagiria eta diruz lagundutako ekintza garatu den hilabeteei da-
gozkien nominak ere.

   Enplegu eta garapen lokalerako zentroek ez badute nortasun juridiko propiorik, 
dagozkien erakunde lokaletatik eta organismo autonomoetatik bereiz, orduan, 
nominak eta TC2ak (langileen zerrenda izenduna) aurkeztu barik, udaleko kon-
tuhartzailetzaren arduradunak emandako ziurtagiri bat aurkeztu ahal izango da, 
non egiaztatuko den zer ordainketa egin dituen udal korporazioak, oro har, eza-
rritako epean. Ziurtagiri horretan, proiektuan parte hartzen duten langileen kos-
tuak banakaturik adieraziko dira.

d)  Diruz lagundutako ekintzan parte hartzen duten langileen ziurtagiria, betiere or-
duak eta ordu-kostua banakaturik.

e)  Baldin eta azpikontratatzen bada prestakuntza-ekintza, guztiz edo partez 2.1 
art.), orduan aurkeztu beharko dira onuradunak eskatu behar dituen hiru aurre-
kontuak, zergatik eta Diru-laguntzei buruzko 5/2005 Foru Arauaren 29.3 artikulua 
aplikatu behar baitira.

f)  Hala badagokio, aplikatu gabeko soberakinen itzulketaren ordainketa-gutuna.

9. artikulua.—Diruz lagundu daitekeen ekintza egiteko epea
Diru-laguntza jasotzen duten ekintzak 2017ko irailaren 16tik 2018ko uztailaren 30a 

bitartean egin beharko dira.
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2. atala

EnprEsak abian jartzEko Eta sortzEko laguntzak

10. artikulua.—Diruz lagun daitekeen ekintza
Enpresa bat sortzea, abian jartzea eta funtzionaraztea izango dira diruz lagun dai-

tezkeen ekintzak. Enpresa horiek edozein forma juridiko izan dezakete, atal honetan 
ezartzen diren baldintzak betez gero, norbanako enpresaburuak ere izan daitezke, bai 
eta profesionalak, ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak ere.

11. artikulua.—Entitate onuradunak
1. Honako hauek eskuratu ahal izango dituzte atal honetan ezarritako onurak: en-

presek (zeinahi dela ere haien izaera juridikoa, eta banakako enpresaburuak eta pro-
fesionalak barne), profesionalek, ondasun-erkidegoek eta sozietate zibilek. Baldintza 
hauek bete behar dituzte:

a)  Sozietatearen egoitza eta zerga-egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea. 
Eta, era berean, lantokia ere lurralde horretan izatea.

b)  Bizkaiko Foru Ogasunean, ekonomia-jardueretan alta emanda egotea, 2017ko 
irailaren 16tik 2018ko irailaren 14a arteko epearen barruan, egun biak barne.

c)  Alta eragin duen jarduera ekonomikoak zuzenean egon behar da lotuta aurkez-
ten den negozio-planarekin.

d)  Egunean izatea bere zerga-betebeharrak edo indarreko xedapenek ezarritako 
Gizarte Segurantzarekikoak.

e)  2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauare 12. artikuluko debekuetan aipa-
tzen diren egoeretarikoren batean ez egotea.

2. Goiko baldintzak bete arren, hauek ez dira onuradun izango:
a)  IFZ/NAN bera izanda 2018. urtean edo 2017. urteko azken seihilekoan jardue-

ra ekonomikoen gaineko zergan, hain zuzen, diru-laguntzari dagokion jardue-
ra-ekonomikoan baja eman duten entitateak.

b)  Enpresaburu indibidualak eta profesionalak, baldin eta nortasun juridikoa duen 
enpresa edo nortasun juridikorik gabeko enpresa bateko bazkide edo erkide izan 
badira eta enpresa horrek 2018. urtean edo 2017. urteko azken seihilekoan baja 
eman badu jarduera ekonomikoen gaineko zergan, hain zuzen, diru-laguntza es-
katzen duen enpresaburu indibidualaren jarduera-ekonomiko berean.

c)  Enpresaburu indibidualak eta profesionalak eta nortasun juridikoa duen enpre-
sak edo nortasun juridikorik gabekoak, baldin eta 53/2016 eta 15/2017 Foru De-
kretuen kargurako diru-laguntza baten adjudikaziodun izan badira.

d)  Enpresaburu indibidualak eta profesionalak baldin eta nortasun juridikoa duen 
enpresa edo nortasun juridikorik gabeko enpresa bateko bazkide edo erkide izan 
badira eta 53/2016 eta 15/2017 Foru Dekretuen kargurako diru-laguntza baten 
adjudikaziodun izan badira.

e)  Enpresaburu indibidualak eta profesionalak eta nortasun juridikoa duten enpre-
sak edo nortasun juridikorik gabekoak, baldin eta haietako ezein bazkide edo 
erkide kontuan hartu behar ez bada 13. artikulua aplikaturik diru-laguntzaren kal-
kulua egiteko.

12. artikulua.—Sustatzaileek bete beharreko baldintzak
Diru-laguntza kalkulatzeko orduan, hauek dira entitate onuradunetako pertsona sus-

tatzaileek bete behar dituzten baldintzak:
1. Honako hauek joko dira sustatzailetzat:
a)  Norbanako enpresaburua edo profesionala.
b)  Ondasun-erkidego edo sozietate zibil bateko bazkidea.



ee
k:

 B
AO

-2
01

8a
05

9-
(I-

30
4)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, martxoak 23. Ostirala59. zk. 9. orr.

c)  Enpresa bateko bazkide-langilea, zeinak bete beharko baititu, enpresako bazki-
de izateaz gainera, artikulu honen hurrengo atalean zehazten diren baldintzak 
ere.

d)  Uztailaren 11ko 20/2007 Legearen II. tituluko III. kapituluan aipatutako hauek: 
ekonomikoki mendekoak diren autonomoak, betiere 12. artikulu honetako baldin-
tzak betetzen badituzte.

Enpresaburu autonomo baten laguntzailea den senidea ez da joko sustatzailetzat.
2. Aurreko artikuluan aipatu diren entitateetako sustatzaileek baldintza hauek bete 

behar dituzte, diru-laguntzari begira:
a)  Ekonomia-jardueretan alta eman aurretik, sustatzaileak egiaztatu behar du ohiko 

bizilekua Bizkaian izan duela hiru hilabetez, gutxienez, etenik gabe.
b)  Sustatzaileak langile autonomoen araubide berezian edo haren pareko mutua-

litateren batean alta emanda egon beharko du 2017ko irailaren 16tik 2018ko 
irailaren 14ra arteko epean, egun biak barne.

   Baldintza hori ez zaie eskatuko elkartutako lan-kooperatibetako bazkide-langi-
leei, ezta ere lan-sozietateetako bazkide-langileei, Gizarte Segurantzaren arau-
bide orokorrean alta ematea erabaki badute; halere, alta hori aipatutako epe ho-
rren barruan gertatu behar da.

c)  Horertaz gain, sustatzaileak egiaztatu behar du ekonomia-jardueretan alta eman 
aurreko berehalako datan langabezian egon izana.

3. Gainera, entitate onuraduneko sustatzaile batek gutxienez egin behar izan ditu 
dekretu honen 2. artikuluan zehaztutako prestakuntza eta banan-banako aholkularitza, 
2017ko irailaren 16tik 2018ko uztailaren 30a arteko epearen barruan, dekretu honen 1. 
ataleko entitate adjudikaziodunekin, edo prestakuntza eta banan-banako aholkularitza 
Barakaldoko DEMA Enpresa Garapena Elkartearekin, epe beraren barruan.

Orobat jaso ahalko dute laguntza Barakaldoko DEMA Enpresa Garapenarekin ho-
nako bi programa hauetan parte hartu eta ondo gainditu dutenek: Anezka programa 
(2017ko eta 2018ko programaren oinarri arautzaileen babesean) edo Taldeka programa 
(2017ko eta 2018ko programarako oinarri arautzaileen babesean). Dena dela, artikulu 
honen a) eta b) letretan eta dekretuaren gainerako parteetan ezartzen diren eskakizunak 
ere bete beharko dituzte.

Horretarako, eskabidearekin batera, Barakaldoko DEMA Enpresa Garapenaren ziur-
tagiri bat aurkeztu beharko dute, inguruabarrok egiaztatzen dituena.

Salbuespen gisa, halaber onartuko dira 2017ko uztailaren 1etik irailaren 15a bitar-
tean 15/2017 Foru Dekretuaren I. tituluko I. ataleko entitate adjudikaziodunetariko bate-
kin egindako ikastaroak eta negozio-planak.

Entitate onuraduneko pertsona sustatzaileetariko batek gutxienez bete beharko du 
3 zenbakiko baldintza hori, eta, gainera, pertsona horrek 1. eta 2. ataletako gainerako 
baldintzak ere bete behar ditu.

13. artikulua.—Diru-laguntza kalkulatzea eta haren zenbatekoa
1. Entitate onuradunak, gutxienez, 5.000 euroko diru-laguntza jasoko du, eta gehie-

neko diru-laguntza, berriz, 15.000 eurokoa izango da.
2. Diru-laguntza lortzeko, entitate onuradunak bete beharko ditu 11. artikuluko bal-

dintzak; hori ez ezik, haren sustatzaile batek edo bazkide-langile batek bete beharko ditu 
12. artikuluko 1., 2. eta 3. paragrafoetako baldintzak; horrela, 5.000 euroko diru-laguntza 
lortuko du.

3. Zenbateko horrek 2.000 euroko gehikuntza izango du, aurreko lerroaldean 
zehaztutako bazkide-langile edo sustatzailea ez den pertsona bakoitzeko, baldin eta ho-
nek betetzen baditu 12. artikuluko 1. eta 2. paragrafoetako edo 12. artikuluko 1., 2. eta 3. 
paragrafoetako baldintzak betetzen baditu; betiere bost bazkide edo sustatzaileraino.
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Hau da, artikulu honetako aurreko paragrafoan zehaztutako sustatzailea ez den per-
tsonaren batek bete arren 12. artikuluko 1., 2. eta 3. paragrafoetako baldintzak, diru-la-
guntza kalkulatzerakoan 2.000 euroko zenbatekoa konputatuko da.

4. Beraz, diru-laguntza kalkulatzeko zenbaketan sar daitekeen pertsona sustatzaile 
edo bazkide-langile kopururik handiena 6 pertsona da; ondorioz, erakunde onuradun 
bakoitzeko eman daitekeen diru-laguntzaren kopururik handiena, gehienez, 15.000 euro 
izango da, guztira.

Entitate eskatzaile bakoitzak gehienez lor dezakeen diru-laguntza izango da artikulu 
honetan ezarritakoaren araberako zenbatekoa kalkulatzearen emaitza.

5. Diru-laguntzaren kalkulua egiteko, bazkidea edo sustatzailea ez da kontuan har-
tuko baldin eta:

a)  Jarduera ekonomikoaren kode berean baja hartu badu (lau digituko kode nume-
rikoa), langile autonomoen araubidearen kasuan, lan istripuak eta lanbide-gaixo-
tasunak direla-eta edo, mutualitateen kasuan, jarduera berean, 2018. urtean edo 
2017. urteko azken seihilekoan.

b)  Parte hartzen duen enpresa-proiektu guztietan. Bakarrik hartuko da kontuan di-
ru-laguntza jasotzeko aurkeztutako proiektuetako batean, hain zuzen, Enplegua, 
Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren erregistroan sarrera izan 
duen lehen eskabideari dagokion proiektuan.

14. artikulua.—Emateko prozedura eta balorazio-irizpideak
1. Eskabideak norgehiagoka araubidearen bidez hautatuko dira, 17. artikulua eza-

rritako moduan.
2. Aurkeztutako eskabideak baloratzeko eta diru-laguntzaren zenbatekoa zehazte-

ko, kontuan hartuko dira hurrengo balorazio-irizpideok; izan ere, irizpide hauek ezarriko 
zaizkio 12. artikuluko 1., 2. eta 3. paragrafoetako baldintzak betetzen dituen  sustatzaileari.

3. Baldintzak eta balorazio irizpideak betetzeko, diru-laguntza eskatu duen erakun-
deak ekonomia jardueretan alta eman duen data hartuko da erreferentziatzat.

4. Baldin eta entitate onuradun batek sustatzaile bi edo gehiago baditu, 12 1. 2. eta 
3. artikuluko baldintzak betetzen dituztenak, orduan entitate onuradunak lortuko du 12 1. 
2. eta 3. artikuluko baldintzak betetzen dituzten sustatzaileen puntuaziorik handiena.

Hau da, sustatzaile bakoitzaren puntuazio altuena hartuko da, sustatzaileen puntua-
zioak inola batu gabe.

5. Balorazio-irizpideak:
a)  Langabezian dagoen denbora. Irizpide hori baloratzeko, entitate eskatzaileak 

aurkeztuko du «Inskripzioaren epealdien txostena», Lanbidek luzatutakoa, baita 
ere «Lan-bizitzaren txostena», Gizarte Segurantzak luzatutakoa.

   Aipatutako txosten bien artean inkongruentziarik badago, lan-bizitzara edo mu-
tualitate baliokidera joko da.

   Irizpide hau kalkulatzeko, irizpide hau honelaxe puntuatuko da:
   1)  Sei hilabete baino gutxiagoko langabezia-egoera: 0 puntu.
   2)  Sei hilabeteko edo gehiagoko baina urtebete baino gutxiagoko langabe-

zia-egoera: puntu 1.
   3)  Urtebeteko edo urtebete baino gehiagoko baina urte bi baino gutxiagoko lan-

gabezia-egoera: 3 puntu.
   4) Urte biko edo gehiagoko langabezia-egoera: 5 puntu.
b)  Sustatzailea bazterkeria-egoeran dauden taldeetako batekoa izatea, horretako-

tzat hartzen direla 7. artikuluan zehaztutakoak.
   Irizpide hau kalkulatzeko, irizpide hau honelaxe puntuatuko da:
   1) Sustatzailea bazterkeria-egoeran dagoen talde batekoa izatea: 3 puntu.
   2) Sustatzailea ez izatea bazterkeria-egoeran dagoen talde batekoa: 0 puntu.
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c) Sustatzailearen adina. Irizpide hori kalkulatzeko, puntuak honela emango dira:
  1) 30 urterainoko gaztea, ekonomia-jardueren alta-data artekoa: 3 puntu.
  2)  45 urte baino gehiagoko adinduna, baldin eta 45 urteak bete baditu ekono-

mia-jardueraren alta-datarako: 5 puntu.
d)  Sustatzailearen egoitzako udalerrian erregistratutako langabezia-indizea. Irizpi-

de horren kalkulua egiteko, kontuan hartuko da udalerriak 2017eko abenduan 
erregistratutako langabezia-tasa (itiraila: Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua). 
Puntuak honela emango dira:

  1)  %10eko langabezia-tasa edo txikiagoa: 1 puntu.
  2)  %10 baino gehiagoko baina %13 baino gutxiagoko langabezia-tasa: puntu 2.
  3)  %13tik %16a arteko langabezia-tasa: 3 puntu.
  4)  %16ko edo gehiagoko langabezia-tasa: 4 puntu.
   Horretarako, I. eranskinean eman da udalerrien zerrenda; bertan agertzen da 

udalerrietako bakoitzari emandako puntuazioa, betiere langabezia-tasaren ara-
bera.

e) Ekonomia-jardueraren epigrafea, Ogasunean altan dagoena.
   Irizpide hau kalkulatzeko, begiratuko zaio diru-laguntzaren enpresa onuraduna-

ren ekonomia-jardueraren altako epigrafeari. Epigrafe bat baino gehiago bada-
go, kontuan hartuko da puntuaziorik handiena ematen duena.

   Edozelan ere, altako ekonomia-jarduerak zuzenean egon behar da lotuta aur-
kezten den negozio-planarekin.

   5 puntu lortuko dituzte ondorengo jarduerok:
   1)  Dekretu honen II. eranskinean dauden atalean, zatiketan, elkartzean, tal-

dean eta epigrafean dauden jarduerek.
   2)  Honelaxe egiaztatuko da enpresak egiten duen jarduera ekonomia iraunko-

rrarekin eta enplegu berdearekin lotutako sektoreetako batekoa dela: hori 
horrela dela egiaztatzen duen ziurtagiria aurkatuz; izan ere, agiri hori luzatu 
behar du horretarako baimena duen organismo batek.

   3)  Dekretu honen ondorioetarako, jarduera edo sektore ekonomiko hauetan 
sortutakoa izango da enplegu berdea: energia berriztagarriak, garraio, erai-
kuntza eta birgaitze iraunkorra, bioerregaien sorrera, nekazaritza eta abel-
tzaintza ekologikoa, turismo iraunkorra, hondakinen eta hondakin-uren ku-
deaketa eta tratamendua, eta baso-eremuen kudeaketa.

   4)  Enpresaren jarduera «Zaintzaren Ekonomia»koa izatea; horrelakotzat har-
tuko dira pertsonek eurak bizi diren gizartean bizirik irauteko behar dituzten 
jarduerak eta eginerak. Horren barruan sartzen da beste pertsona batzuk 
zuzenean zaintzea, bai eta etxeko zerbitzuak egitea, eta adina edo egoera 
edo gaitasunak direla-eta mendekotasuna duten pertsonen zaintzaren ku-
deaketa.

   5)  Enpresaren jarduera gizartekoi eta berritzailea izatea; horrelakotzat hartuko 
dira baztertuta dauden kolektiboei, bazterketa-arriskuan daudenei edo lane-
ratzeko arazoak dituztenei enplegua ematen dietenak, merkatuan gizartean 
konpondu barik dauden arazo edota beharrizanei erantzuna eman eta gi-
zartean edo ingurumenean balioa sortzen duten ondasun edota zerbitzuak 
jartzen dituztenak, edo diru baliabide gutxi duten pertsonei ondasun edota 
zerbitzuak eskuratzeko moduan jartzen dizkietenak.

   6)  Gainerako entitateek, baldin eta euren jarduera ez badago aurreko lau 
idatz-zatietan zehaztutakoetako baten ere, 0 puntu lortuko dute balora-
zio-irizpide honetan.

   Gehieneko puntuazioa, irizpide honengatik, 5 puntukoa izango da.
f)  Diru-laguntzaren enpresa onuradunaren forma juridikoaren irizpidea honela pun-

tuatuko da:
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   Gizarte-ekonomiako enpresak direnean: kooperatibak edo lan-sozietateak: 4 
puntu eta gainerako balizkoak: 0 puntu

g)  10 puntu eskuratuko dituzte, eratutako entitate bakoitzeko eta diru-laguntza 
eskatzaile bakoitzeko, honako baldintza hauek betetzen dituzten pertsonek: 
Barakaldoko DEMA Enpresa Garapenarekin honako bi programa hauetan par-
te hartu eta ondo gainditu izana, eta Barakaldoko DEMA Enpresa Garapenak 
emaniko ziurtagiri bat izatea hori egiaztatzen duena: Anezka programa (2017ko 
eta 2018ko programaren oinarri arautzaileen babesean) edo Taldeka programa 
(2017ko eta 2018ko programarako oinarri arautzaileen babesean).

6. Behin entitate onuradun guztiak baloratu eta gero, zerrenda bat gertatuko da, en-
titate onuradunen zerrenda dakarrena, betiere puntuazioaren arabera. Entitate batzuek 
puntuazio berdina lortzen badute, lehentasuna izango dute hurrenkeran, zeintzuek eta 
Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren Erregistroan eskabi-
dearen erregistro-hurrenkeraren arabera aurretik daudenek.

15. artikulua.—Diru-laguntzaren justifikazioa
1. Justifikazioa egingo da, zelan eta Gizarte Segurantzarekiko kotizazioak autono-

moen araubide berezian, edo araubide orokorrean edo mutualitate baliokidean eginda-
koak ordaindu direla egiaztatzen duten frogagiriak ekarriz; betiere, agiriok sortuak izan 
behar dute urtebeteko epealdian zehar, gehienez, Ekonomia Jardueren altatik  zenbatuta.

Horretarako, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak luzatutako agiria edo agi-
riak erantsiko dira, hau da, urtebeteko epealdia egutegiko ekitaldi batekoak edo bikoak 
diren. (Kotizazio-oinarrien eta Gizarte Segurantzari sartutako kuoten txostena).

2. Egiaztatzen ez bada hilean-hilean ordaindu direla, jarduera ekonomikoan alta 
eman zenetik urte batez, Gizarte Segurantzaren kuota zein haren pareko mutualitate 
batena, orduan proportzionalki banatuko dira altak iraun duen denboran edo ordainketak 
egin direla egiaztatutako denboran emaniko kopuruak, eta, ondorioz, gutxitu egingo da 
adjudikatutako diru-laguntzaren zenbatekoa.

Hori dela eta, ez-betetzea adierazteko eta diru-laguntza itzultzeko prozedura hasiko 
da (25. artikuluan hurrengoetan dago jasota prozedura hori).

3. Edozelan ere, baja ematen bada ekonomia-jardueran, orduan eskubidea galdu-
ko da data horretatik aurrera ordaintzeko dauden kopuruak kobratzeko.

4. Ekonomia-jardueraren alta gertatu denetik urtebete igaro eta hilabeteko epea 
amaitu baino lehen aurkeztu beharko da justifikazioa.

5. Era berean, egiaztatuko da onuradunak betetzen dituela betebehar fiskalak eta 
tributu-betebeharrak, hau da, euren forma juridikoaren arabera dagozkionak: PFEZren 
konturako atxikipenak sartzea; kontura egindako ordainketak; PFEZren aitorpenak; BE-
Zaren aitorpenak, Sozietateen gaineko Zerga eta abar.

Egiaztatzen bada ez direla bete tributu-betebeharrak, orduan hasiko da dekretu ho-
nen 25. artikuluan eta ondorengoetan ez-betetzerako eta itzulketarako ezarritako proze-
dura; betiere, kontuan hartuko da 20. 9 artikuluko xedatutakoa.

II. TITULUA
PROZEDURA

16. artikulua.—Prozeduraren hasiera eta izapidetzea
1. I. tituluko I. eta II. ataletako diru-laguntzen eskaerek bakoitzak bere deialdian 

zehazten denari jarraitu beharko diote eskaeren formari, erantsi beharreko dokumenta-
zioari eta aurkezpen epeari dagokionez, eta, edozelan ere, ekonomia-jardueren gaineko 
zergan alta emanda dagoen entitateak egin beharko du eskaera.

Deialdi bakoitzean zehaztuko dira eskabideak aurkezteko era eta epea.
2. Diru-laguntzetarako eskabideak ez badaude osorik beteta edo erantsita ez ba-

dauzkate beharrezko diren agiri guztiak, edo laguntzaren xedea behar adina zehazten 
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ez bada, enpresa edo pertsona eskatzaileari errekerimendua bidaliko zaio, jakinaraz-
pena jaso eta hamar eguneko epearen barruan akatsa zuzen dezan edo nahitaez aur-
keztu beharreko agiriak- bakoitzari dagokion deialdian aipatuak- aurkezteko; halaber, 
adieraziko zaio ezen, hala egin ezean, eskaeran atzera egin duela joko dela, azaroaren 
1eko 39/2015 Legearen 73. artikuluan ezarritakoaren arabera. Horretarako, ebazpen bat 
eman beharko da aurretik, lehen aipatu legearen 21. artikuluan ezarritakoaren arabera.

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

guntzak. Dena dela, baliteke beste baldintza batzuk ere ezartzea, bai laguntza bakoitzari 
dagokion deialdian eta bai laguntzok emateko foru aginduan ere. Laguntzak emateko 
prozedura, berriz, honako artikulu hauetan ezarritakoa izango da: I. tituluko 6. artikuluan 
(I. atala) eta 14. artikuluan (II. atala).

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 (I. tituluko I. ataleko laguntzetarako, 6. artikuluan 
ezarritako balorazio-irizpideak; I. tituluko II. ataleko laguntzetarako, 14. artikuluan ezarri-
tako balorazio-irizpideak) eskabideen arteko lehentasunak ezartzen dira; eta irizpideok 
aplikatuz baloraziorik altuena lortu duten eskabideei adjudikatzen zaie laguntza, kreditu 
baliagarriaren barruan eta deialdian finkaturiko mugak errespetatuz.

Halere, I. tituluko I. ataleko diru-laguntzetarako, kreditu baliagarriaren hainbanaketa 
ezarriko da diru-laguntzaren pertsona onuradunen artean. 6. artikuluan ezarritako eran.

18. artikulua.—Diru-laguntzak ematea eta errekurtsoak
1. Dekretu honen I. tituluko I. ataleko eta II. ataleko diru-laguntzetarako eskabideak 

ebazpen bakarraren bidez ebatziko dira; Diru-laguntzei buruzko 5/2005 Foru Arauaren 
23. artikuluarekin bat etorrita, ebazpen horretan jasoko da laguntza onartu zaien eska-
tzaileen zerrenda, honako hauek zehaztuta: ezetsi diren eskabideak eta atzera egiteaga-
tik, eskubideari uko egiteagatik nahiz geroago sortutako ezintasun materialagatik eman 
gabeko diru-laguntzak.

2. Dekretu honetan araututako diru-laguntzak lortzeko deialdiko foru aginduetan 
ezarritako baldintzak bete beharko dira diru-laguntzarako eskabidea aurkezten den 
unean.

3. Foru-dekretu honen itzalpean aurkezten diren eskabideak ebazteko gehieneko 
epealdia 6 hilabetekoa izango da deialdi bakoitzeko eskaerak aurkezteko epea amaitzen 
denetik

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 39/2015 Legearen 21 eta 24. artikuluetan 
xedatutakoaren arabera beren-beregi ebatzi badaiteke ere.

4. Posta ziurtatuaren bidez egingo da I. tituluaren I. atalean arautzen diren lagun-
tzen deialdia ebazten duen foru-aginduaren jakinarazpena, 39/2015 Legean aurreikusi-
takoari jarraituz (40-44 artikuluak).

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuz egingo da I. tituluaren II. atalean arautzen di-
ren laguntzen deialdia ebazten duen foru-aginduaren jakinarazpena, 39/2015 Legearen 
45. Artikuluari jarraituz.

Bertan, espresuki aipatuko da foru-agindu horrek administrazio-bidea amaitzen duela 
eta haren aurka aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez daitekeela, Enplegua, Gizarte 
Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko foru-diputatuari zuzendua, foru-agindua jakinara-
zi eta hurrengo egunetik hilabeteko (1) epean, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian, bi (2) hilabeteko epearen ba-
rruan, epea era berean zenbatuta.
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Foru-agindu hori halaber jakinaraziko zaie, BAOn argitaratu eta hurrengo 10 egunen 
barruan, eskabidea posta elektronikoaren bitartez aurkeztu duten entitate interesdunei.

5. Onuradun bati diru-laguntza ematen dion foru-agindua jakinarazitakoan, hark 
hamar eguneko epea izango du onartzeko edo hari uko egiteko; epe horretan ez badu 
beren-beregi ezer adierazten, isilbidez onartutzat joko da.

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

Diru-laguntzen eskabideak izapidetuko ditu Enplegu Zerbitzuak, eta Enplegua, Gi-
zarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren foru diputatuak ebatziko, behin 
Enplegua Sustatzeko zuzendari nagusiak proposatuta.

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

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 onuraduna izateko zehazten di-
ren baldintza administratibo eta tekniko guztiak bete arren deialdian ezarritako kreditua-
ren gehieneko zenbatekoa gainditu delako onartu ez diren eskaera guztiak, eta deialdian 
ezarritako balorazio-irizpideen arabera bakoitzari eman zaion puntuazioa adieraziko da.

20. artikulua.—Entitate onuradunaren betebeharrak
Foru-dekretu honetan diru-laguntzen onuradunentzat ezartzen diren betebeharrez 

gainera, laguntzak jasotzen dituzten entitateek Foru Administrazioak ematen dituen 
diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru 
Arauaren 12, 13, 31.5 eta 41. artikuluetan ezarritakoak ere bete beharko dituzte, besteak 
beste:

1. Diru-laguntza ematearen funtsa den jarduera egitea edo hartarako jokabidea 
hartzea.

Esandakoaren ondorioz, laguntzaren entitate onuradunak bere jarduera uzten badu, 
ekonomia-jardueretan baja eman duelako, galdu egingo luke diru-laguntzaren onura-
dunaren izaera eta, ondorioz, une horretatik ordaintzeke dagoen kopurua kobratzeko 
eskubidea, ekonomia-jardueran alta eman zuenetik urtebetea igaro bada ere.

2. Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailari justifikatzea la-
guntzaren xede den jarduera egin dela edo jokaera hartu dela, eta diru-laguntza ematea 
edo gozatzea eragin duten betekizunak eta baldintzak betetzen direla.

3. Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailak burutuko dituen 
egiaztapen-jarduketen pean jartzea, bai eta diru-laguntzen eta laguntzen arloan Ogasun 
eta Finantza Sailari dagokion finantzen kontrolerako jarduketen eta Herri Kontuen Eus-
kal Auzitegiaren prozedura fiskalizatzaileen pean ere.

4. Diru-laguntza eman duen entitateari jakinaraztea beste edozein administrazio 
edo entitate publikok estatukoak zein nazioartekoak xede horretarako emandako beste 
diru-laguntza edo laguntza batzuk jaso direla.

5. Diru-laguntzaz gainera norberaren funtsak edo beste diru-laguntza zein balia-
bide batzuk erabili badira jarduerak finantzatzeko, justifikazio-agirian beste funts horien 
zenbatekoa, jatorria eta aplikazioa ere egiaztatu beharko dira.

6. Ez erabiltzea hizkuntza eta irudi sexistarik sortzen diren agiri eta euskarrietan.
7. Kontabilitateko liburuak, erregistroak eta gainerako agiri guztiak edukitzea (kasu 

bakoitzean onuradunari aplikatu behar zaizkion merkataritzako eta arloko legerietan 
ezarritakoaren arabera auditatuak), eta halaber izatea diru-laguntza hauen oinarrietan 
eskatzen diren kontabilitateko egoera-orri eta erregistro espezifiko guztiak, horrela, 
egiaztapen- eta kontrol-ahalmenen erabilera egokia bermatzeko.

8. Jasotako funtsen erabilera justifikatzen duten agiriak kontserbatzea, dokumentu 
elektronikoak barne, kontrol ekonomikoko eta fiskalizazioko organoek egiaztapen eta 
kontrol ekintzetarako eska ditzaketen bitartean. Izan ere, Merkataritza Kodearen 30. ar-
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tikuluan xedatutakoaren arabera, liburuetan egindako azken idazpena igaro eta 6 urteko 
epean gorde beharko dira agiriok.

9. Eskabidea aurkeztuta, eskatzaileak baimena ematen dio Enplegua, Gizarte In-
klusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailari bere izenean bide telematikoaren bidez ziur-
tagiri batzuk zuzenean lor ditzan, jakiteko ea egunean dagoen zerga-betebeharrei eta 
Gizarte Segurantzarekikoei dagokienez.

Egunean ez balego, ezingo litzateke diru-laguntzaren ordainketarik egin, eta, beraz 
diru-laguntzaren zenbatekoa kobratzeko eskubidea galduko du, eta 25. artikuluan xeda-
tutako ez-betetzeagatiko prozedura hasiko litzateke.

10. Enplegu Zerbitzuari jakinaraztea entitate adjudikaziodunaren sozietate-izenari 
dagokion edozein aldaketa, bai eta haren forma juridikoari dagokiona edo bazkideen 
aldaketari dagokiona eta abar ere. Baita eskabidean adierazitako datuei buruzko edo-
zein aldaketa edo inguruabarren berri ematea ere, baldin eta aldaketa edo inguruabar 
horrek diru-laguntza jasotzean edo diru-laguntzaren xedea den jardueran edo helburuan 
funtsezko eragina izan badezake.

21. artikulua.—Emandako diru-laguntzen publizitatea
1. Ematen diren diru-laguntzen publizitateari dagokionez, Enplegua, Gizarte Inklu-

sioa eta Berdintasuna Sutatzeko foru diputatuak foru agindu bat emango du BAOn ar-
gitaratzeko zer diru-laguntza ematen diren, eta hor adieraziko da, batetik, aurrekontuko 
zer programari eta kredituri egozten zaizkion, eta, bestetik, adjudikaziodun gertatu diren 
entitateen eta bakoitzari emaniko diru-kopuruen zerrenda bat.

Bizkaiko Aldizkari Ofizialeko argitalpenaz gain, I. atalekoak http://web.bizkaia.eus/eu/
enplegua-gizarteratzea-eta-berdintasuna webgunean argitaratuko dira, «Programak eta 
zerbitzuak» atalean, «Enplegua» aukeratu eta gero «Autoenplegua» aukeran sartuta).

2. Onuradunek behar bezala jakinarazi behar dute dekretu honen babesean diruz 
lagundutako jarduerak edo jarduerek finantzaketa publikoa jaso dutela.

Zehazki, eta I. tituluko I. atalean diruz lagundutako jardueretarako, entitate adjudika-
ziodunak Bizkaiko Foru Aldundiaren logotipoa eta bere logotipoa sartuko ditu plan-nego-
zio bakoitzean, baita diruz lagundutako ikastaroa joateagatik eman zaion ziurtagiria ere.

Aldi berean, ikastaroei eta aholkularitza-zerbitzuari buruzko publizitatean, Bizkaiko 
Foru Aldundiaren finantzaketa jaso dela adierazten duen leloa sartu beharko da. Lelo 
hori inprimatutako materialetan, baliabide elektronikoetan edo ikus-entzunezkoetan 
agertu beharko da, baita komunikabideetan egindako aipamenetan ere.

Aurreko lerroaldeetan aipatu diren zabalkundeko neirailak beteko ez balira, onuradu-
nari agindeia egingo litzaioke, ezarritako zabalkundeko neirailak har litzan 15 eguneko 
epea amaitu baino lehen, ohartaraziz ez-betetze horrek dekretu honen 27. artikuluan 
xedatutako itzulketarako prozedura hastea ekarriko lukeela.

22. artikulua.—Beste diru-laguntza batzuekin pilatzea
1. I. tituluko I. atalean ezarritako laguntzetako bat jasotzen dutenek xede bererako 

beste laguntza, diru-laguntza, sarrera edo baliabide batzuk jaso ahal izango dituzte aldi 
berean estatuko, Europar Batasuneko edo nazioarteko administrazio, entitate publiko 
zein entitate pribatuengatik, baina ezin izango dute ekintza bererako diru-laguntza gehia-
go jaso Bizkaiko Foru Aldundiaren beste egitarau batzuetatik, azken laguntza horiek ba-
teraezinak izango baitira.

2. I. tituluko 2. atalean jasotako laguntzak bateraezinak izango dira helburu berera-
ko jaso dezaketen beste edozein laguntzarekin eta, zehazki, DEMAk 2017ko eta 2018ko 
Anezka eta Taldeka programetan ematen dituenekin (DEMA, Enpresa Garapena Enpre-
sa-Garapenaren Laguntza Entitatea).

3. 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.
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4. Entitate onuradunek nahitaez jakinarazi behar diote diru-laguntza eman dien or-
ganoari beste diru-laguntza, laguntza, sarrera edo baliabide batzuk lortu dituztela hark 
diruz lagundu dituen jarduerak finantzatzeko.

Beste funtsok jaso izana jakin bezain laster egin behar da jakinarazpen hori, eta, 
betiere, jaso diren funtsei emandako aplikazioa justifikatu baino lehen.

Jakinarazteko betebehar hori ez betetzeak zehapena ekarriko du, 5/2005 Foru Araua-
rekin bat etorriz.

23. artikulua.—Diru-laguntzaren aldaketa
Diru-laguntzak emateko orduan kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira (betiere 

diru-laguntzaren helburua eta xedea betetzen direla uste bada), diru-laguntza emateko 
ebazpena aldatu ahal izango da, Horrelakoetan dekretu honetan edo deialdiari buruzko 
foru aginduetan ezarritako irizpideak eta mugak aplikatuko dira.

24. artikulua.—Diru-laguntzaren gutxipena
Diruz lagundutako ekintzak egin direla justifikatzeko ezarritako epeak igaro eta ez 

bada egiaztatu eta justifikatu ekintza guztiak aurrez ikusi bezala burutu direla, eta be-
tiere laguntzen helburua eta xedea bete direla uste bada, diru-laguntzaren zenbatekoa 
doitzeari ekingo zaio, aurkeztutako justifikazioaren arabera. Horretarako, proportzional-
tasun irizpidea deritzona erabiliko da, baita diru-laguntza emateko orduan ezarritako iriz-
pideak eta mugak ere.

Modu berean jokatuko da baldin eta 15. artikuluan ezarritako justifikazioak egiazta-
tzen ez badu urtebeteko epealdian zehar ordaindu ez duela Gizarte Segurantzaren edo 
mutualitate baliokidearen hileroko kuota..

25. artikulua.—Ez betetzea
1. Ez-betetzea gertatuko da, entitate onuradunak betetzen ez duenean dekretu ho-

netan, deialdiaren foru aginduetan, diru-laguntza emateko ebazpenean edo ezarri beha-
rreko gainerako arautegian ezarritako baldintzetako bat, bai eta Foru Administrazioak 
ematen dituen 5/2005 Foru Arauaren 33. artikuluan ezarritako balizkoetan ere.

2. 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.

b)  Diru-laguntza kobratu eta gero, egindako gastu guztiak edo zati bat ordaindu 
gabe edukitzeak diru-laguntza itzuli behar izatea ekarriko du, diruz lagundutako 
egotzitako gastu guztiekiko ordaindu gabe dauden gastuen proportzioan, I. titu-
luaren I. atalean arautzen diren diru-laguntzetan batez ere.

c)  Diru-laguntza bat eman denean gastu-aurrekontu bat erreferentzia legez hartuta, 
baina egotzi eta justifikatutako gastua aurrekontuan ezarritakoa baino txikiagoa 
bada, I. tituluaren I. atalean arautzen diren diru-laguntzetan batez ere.

26. artikulua.—Aldaketen, urripenen eta ez-betetzeen prozedura
1. Administrazio-unitate eskudunak izapidetuko du prozedura, eta Enplegua, Gizar-

te Inklusioa eta Berdintasuna Sutatzeko foru diputatuak ebatziko du, eta, hala badago-
kio, adieraziko du entitate onuradunek eman zitzaien eta jaso zuten kopurua guztiz edo 
partez itzuli behar duten.

Hala ere, prozedura hastean, emandako eta justifikatutako diru-laguntza ordaindu 
ahal izango da.

2. Diru-laguntzei buruzko administrazio arau-hausteei zein zehapen-prozedurei da-
gokienez, Diru-laguntzei buruzko 5/2005 Foru Arauaren IV. tituluko I. kapituluan xedatu-
takoa izango da aginduzkoa.
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3. Horrez gainera, ez-betetzea adierazten duen foru aginduan zehapen-prozedura 
irekitzeko agindua eman daiteke, hala badagokio.

27. artikulua.—Itzuli beharreko kredituak
1. Diru-laguntzei buruzko erregelamendua onetsi duen 34/2010 Foru Dekretuaren 

80. artikuluaren arabera, diru-laguntza itzultzeko prozedura abiarazten duen erabakian 
adierazi behar da prozedura hori zerk abiarazi duen, zer eginbide bete ez den eta di-
ru-laguntzaren zer parteri eragiten dion. Onuradunari, erabakiaren berri jakinarazi, eta 
hamabost eguneko epea emango zaio egokitzat jotzen dituen agiriak alegatzeko edo 
aurkezteko.

2. Diru-laguntza bat osorik edo haren zati bat itzultzen bada (dela aldaketa baten-
gatik, dela gutxitzeagatik edo dela baldintzak ez betetzearen adierazpen batengatik), di-
ru-laguntza ordaindu zenetik aurrera aplikatu behar diren berandutze-interesak ordaindu 
beharko dira, 5/2005 Foru Arauaren 34. artikuluan xedatutakoaren arabera.

3. Borondatezko itzulketa da onuradunak berak Administrazioaren aurretiazko erre-
kerimendurik gabe egindakoa.

Halakoetan, idatzizko komunikazio bat igorri beharko zaio aurretiaz Enplegua, Gi-
zarte Inklusioa eta Berdintasuna Sutatzeko Sailari, hain zuzen ere, Enplegu Zerbitzuari.

Borondatezko itzulketa egiten denean, Administrazioak hari dagozkion berandu-
tze-interesak kalkulatuko ditu, Diru-laguntzei buruzko 5/2005 Foru Arauaren 34. artiku-
luan ezarritakoaren arabera eta onuradunak itzulketa benetan egin duen unea arte.

Onuradun batek bere kabuz itzuli nahi duenean, ordainketa-gutun bat erabili behar 
du, Bizkaiko Foru Aldundiaren eredu ofizialaren araberakoa.

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

28. artikulua.—Datuen babesa
Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Or-

ganikoan ezarritakoaren arabera, interesdunak ematen dituen datuak erabiliko dira dena 
delako prozeduran edo jardueran aurrez ikusitako xedeetarako soil-soilik.

Hala ere, datu horiek inola ere ez dira erabiliko, ez beste bati lagako, ez estatistikak 
egiteko ez ikerketetarako, interesdunak argi eta garbi ados dagoela adierazi ezean, edo 
interesdunaren baimenik gabe, 15/1999 Lege Organikoaren 6.2 eta 11.2 artikuluetan 
ezarritako kasuetan. Hala ere, 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

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.

29. artikulua.—Arautegi orokorra
Dekretu honetan aipatzen diren diru-laguntzak honako hauek arautuko dituzte: de-

kretu hau bera, diru-laguntzen deialdia arautzen duen foru agindua eta laguntzak ema-
teko foru aginduak, 5/2005 Foru Araua eta hura garatzen duen erregelamendua, eta 
Administrazio Zuzenbideko gainontzeko arauak. Halakorik ezean, Zuzenbide Pribatuko 
arauak aplikatuko dira.

Dekretu honetan administrazio-prozedurari buruz aurreikusi gabeko guztian, aplika-
tzekoak izango dira 39/2015 Legea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 2015eko 
urriaren 1eko 40/2015 Legea eta bere izaeragatik aplikatzekoa izan daitekeen beste 
edozein xedapen.
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Dekretu honen I. tituluaren I. atalean aurreikusten diren laguntzak ez dira estatu-la-
guntzak Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. artikuluko 
1. zenbakian ezarritako moduan; izan ere, enpresari ez dakarkiote mozkinik, eta ez diete 
ekoizpen edo enpresa batzuei mesederik egiten beste batzuen kaltetan. Beraz, salbue-
tsita daude tratatu horren 108.3 artikuluan ezarritako jakinarazpen-prozeduratik.

Dekretu honetan jasotako laguntzek edo diru-laguntzek Europako Batzordearen 
2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EE) Erregelamenduan xedatutakoa bete beharko 
dute. Erregelamendu hori Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialaren 2013ko abendua-
ren 18ko alean argitaratu zen, eta Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko 
Itunaren 107 eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa da. Horren 
ondorioz, erregelamendu hori ez betetzeak erantzukizun penala, zibila eta administrati-
boa ekar liezazkioke entitate arau-hausleari.

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

ridiko orokorra arautzen duen 5/2005 Foru Arauaren IV. tituluan, «Diru-laguntzei buruz-
ko arau-hauste eta zehapen administratiboak», ezarrita dauden arau-hausteetako bat 
egiten badu, zigor-espedientea egin ondoren zigorra ezarriko zaio, 39/2015 Legean, 
40/2015 Legean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko 
ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legean ezarritakoaren arabera.

XEDAPEN GEHIGARRIA

Xedapen gehigarri bakarra.—Arrekontu-izendapena
1. Dekretu honen arabera eman daitezkeen laguntzak eta onurak ondoren aipatuko 

diren aurrekontuko partiden eta horniduren kontura emango dira. Partida eta hornidura 
horiek aurrekontuei buruzko indarreko araudiaren arabera aldatu ahal izango dira.

I. titulua, I. atala
— Partida: 0904/G/241116/43299 2008/0075.
 Hainbat urtetarako gastua: 426.736,28 euro.
 Zenbatekoa, ekitalditan banatuta:
 • 2018. urtea: 213.368,14 euro.
 • 2019. urtea: 213.368,14 euro.
— Partida: 0904/G/241116/44300 2008/0075.
 Hainbat urtetarako gastua: 246.849,36 euro.
 Zenbatekoa, ekitalditan banatuta:
 • 2018. urtea: 123.424,68 euro.
 • 2019. urtea: 123.424,68 euro.
— Partida: 0904/G/241116/45100 2008/0075.
 Hainbat urtetarako gastua: 226.414,36 euro.
 Zenbatekoa, ekitalditan banatuta:
 • 2018. urtea: 113.207,18 euro.
 • 2019. urtea: 113.207,18 euro.

I. titulua, II. atala
— Partida: 0904/G/241116/44300 2008/0075.
 Hainbat urtetarako gastua: 4.342.540,00 euro.
 Zenbatekoa, ekitalditan banatuta:
 • 2018. urtea: 3.039.778,00 euro.
 • 2019. urtea: 1.302.762,00 euro.
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— Partida: 0904/G/241116/44900 2008/0075.
 Hainbat urtetarako gastua: 1.009.392,86 euro.
 Zenbatekoa, ekitalditan banatuta:
 • 2018. urtea: 706.575,00 euro.
 • 2019. urtea: 302.817,86 euro.
2. Diru-laguntza hauetan, gehienez ere 6.251.932,86 euro eman ahal izango dira, 

gutxi gorabehera. Kopuru hori, gehieneko zenbatekoei doakiela, 34/2010 Foru Dekretua-
ren 41. artikuluan xedatutakoaren arabera alda daiteke.

Halaber, aurrekontuetako kredituen arteko banaketa gutxi gorabeherakoa da; beraz, 
aurkeztutako eskabide kopuruaren arabera eta kontuan izanik izaera askotako erakunde 
onuradunak egon daitezkeela, foru-dekretu honetan ezarritako aurrekontuko izendape-
nak foru-dekretuan adierazitako partida ezberdinen artean banatu ahal izango dira, foru 
agindu bidez, betiere ezarritako muga orokorra gainditu gabe.

AZKEN XEDAPENAK

Azken xedapenetako lehenengoa.—Arau-garapena
Ahalmena ematen zaio Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko 

foru diputatuari, dekretu hau osatu edo garatzeko beharrezkotzat jotzen dituen xedapen 
guztiak eman ditzan.

Azken xedapenetako bigarrena.—Deialdiak
Dekretu honen ataletan azaltzen diren diru-laguntzetarako deialdiak Bizkaiko Foru Al-

dundiko Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sutatzeko foru diputatuaren foru 
aginduz egingo dira, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean zein Bizkaiko Foru Aldundiaren 
web orrian (http://web.ebizkaia.eus) argitaratuko dira.

Azken xedapenetako hirugarrena.—Indarraldia
2018 eta 2019 urteetan egongo da indarrean.

Azken xedapenetako laugarrena.—Indarrean jartzea
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean fo-

ru-dekretu hau.
Bilbon, 2018ko martxoaren 20an.

Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna, Sustatzeko foru diputatua

TERESA LAESPADA MARTÍNEZ
Ahaldun Nagusia

UNAI REMENTERIA MAIZ
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I. ERANSKINA / ANEXO I

PK
CP

Udalerria
Municipio

Langabezia tasa
Índice de paro

Puntuazioa
Puntuación

48001 Abadiño 9,88% 1

48002 Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 14,51% 3

48911 Ajangiz 6,88% 1

48912 Alonsotegi 17,20% 4

48003 Amorebieta-Etxano 9,10% 1

48004 Amoroto 6,09% 1

48005 Arakaldo 10,11% 2

48006 Arantzazu 8,51% 1

48008 Arcentales 12,67% 2

48093 Areatza 8,65% 1

48009 Arrankudiaga 7,32% 1

48914 Arratzu 5,37% 1

48010 Arrieta 6,67% 1

48011 Arrigorriaga 11,86% 2

48023 Artea 10,12% 2

48091 Atxondo 8,55% 1

48070 Aulesti 4,75% 1

48012 Bakio 10,44% 2

48090 Balmaseda 17,29% 4

48013 Barakaldo 14,92% 3

48014 Barrika 11,29% 2

48015 Basauri 15,19% 3

48092 Bedia 9,12% 1

48016 Berango 8,64% 1

48017 Bermeo 12,22% 2

48018 Berriatúa 10,07% 2

48019 Bérriz 10,86% 2

48020 Bilbao 15,26% 3

48915 Bolivar 5,37% 1

48021 Busturia 11,50% 2

48022 Carranza 17,57% 4

48901 Derio 9,35% 1

48026 Dima 7,45% 1

48027 Durango 10,83% 2

48028 Ea 8,93% 1

48031 Elantxobe 11,85% 2

48032 Elorrio 8,24% 1

48902 Erandio 12,78% 2

48033 Ereño 4,72% 1

48034 Ermua 10,97% 2
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PK
CP

Udalerria
Municipio

Langabezia tasa
Índice de paro

Puntuazioa
Puntuación

48079 Errigoiti 9,29% 1

48029 Etxebarri, Ant. de S. Est. - Etxebarri D. E. 10,20% 2

48030 Etxebarria 8,07% 1

48906 Forua 9,98% 1

48035 Fruiz 6,49% 1

48036 Galdakao 10,65% 2

48037 Galdames 14,09% 3

48038 Gamiz-Fika 8,78% 1

48039 Garay 3,95% 1

48040 Gatika 7,67% 1

48041 Gautegiz Arteaga 7,93% 1

48046 Gernika-Lumo 11,59% 2

48044 Getxo 9,80% 1

48042 Gordexola 9,43% 1

48043 Górliz 10,67% 2

48045 Güeñes 14,37% 3

48047 Guizaburuaga 7,14% 1

48048 Ibarrangelu 7,12% 1

48094 Igorre 11,36% 2

48049 Ispaster 8,41% 1

48910 Iurreta 12,87% 2

48050 Izurtza 7,30% 1

48907 Kortezubi 5,69% 1

48051 Lanestosa 10,69% 2

48052 Larrabetzu 6,76% 1

48053 Laukiz 6,96% 1

48054 Leioa 10,82% 2

48057 Lekeitio 9,07% 1

48055 Lemoa 11,31% 2

48056 Lemoiz 7,95% 1

48081 Lezama 8,01% 1

48903 Loiu 6,83% 1

48058 Mallabia 6,13% 1

48059 Mañaria 9,27% 1

48060 Markina-Xemein 6,62% 1

48061 Maruri/Jatabe 6,11% 1

48062 Mendata 4,32% 1

48063 Mendexa 4,72% 1

48064 Meñaka 5,70% 1

48066 Morga 12,14% 2

48068 Mundaka 9,47% 1
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PK
CP

Udalerria
Municipio

Langabezia tasa
Índice de paro

Puntuazioa
Puntuación

48069 Mungia 10,06% 2

48007 Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 6,79% 1

48908 Murueta 8,75% 1

48071 Muskiz 12,80% 2

48067 Muxika 10,25% 2

48909 Nabarniz 5,97% 1

48073 Ondarroa 12,38% 2

48074 Orduña 9,68% 1

48075 Orozko 3,92% 1

48083 Ortuella 14,92% 3

48072 Otxandio 6,83% 1

48077 Plentzia 10,14% 2

48078 Portugalete 15,22% 3

48082 Santurtzi 16,69% 4

48084 Sestao 20,73% 4

48904 Sondika 8,30% 1

48085 Sopelana 10,17% 2

48086 Sopuerta 11,38% 2

48076 Sukarrieta 13,87% 3

48087 Trucios-Turtzioz 13,62% 3

48088 Ubide 7,00% 1

48065 Ugao-Miraballes 12,57% 2

48089 Urdúliz 9,33% 1

48080 Valle de Trápaga-Trapagaran 14,06% 3

48095 Zaldibar 9,92% 1

48096 Zalla 15,64% 3

48905 Zamudio 9,23% 1

48097 Zaratamo 12,86% 2

48024 Zeanuri 5,47% 1

48025 Zeberio 9,47% 1

48913 Zierbena 10,74% 2
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II. ERANSKINA / ANEXO II
JARDUERA EKONOMIKOAREN EPIGRAFEA / EPÍGRAFE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Atala 
Sección 

Dibisioa 
División 

Multzoa 
Agrupación 

Taldea
Grupo

Epigrafea
Epígrafe

Izena
Denominación

1 2 Mineral ez energ. atera eta erald. eta produ. derib. 
Extr. trans. Min. No energ. y prod. deriv.

1 3 Metalak erald. indus. doitasun mek.
Ind. Transf de metales. Mec. de precisión

1 4 Beste manufaktura-enpresa batzuk
Otras industrias manufactureras

1 6 667 671 Jatetxeetan
En restaurantes

1 6 68 Ostatu-zerbitzua
Servicio de hospedaje

1 7 72 721 721.1 Hiri-garraio kolektiboa
Transporte urbano colectivo

1 7 72 721 721.2 Autotaxiz eginiko garraioa
Transporte por autotaxis

1 7 72 721 721.3 Errepide bidezko garraioa
Tte. Viajeros por carretera

1 7 72 729 729.2 Garraioa teleferikoz eta funikularrez
Tte. telefericos y funiculares

1 7 73 733 733.4 Transbordadoreak, ferryak eta antzekoak
Transbordadores, ferry boats y simil

1 7 75 755 Bidaia-agentziak
Agencias de viajes

1 8 85 854 854.1 Autoen alokairua gidaririk gabe
Alquiler de automóviles sin conductor

1 8 85 854 855.2 Itsasontzien alokairua
Alquiler de embarcaciones

1 8 85 854 855.3 Bizikleten alokairua
Alquiler de bicicletas

1 8 85 854 854.1 Autoen alokairua gidaririk gabe
Alquiler de automóviles sin conductor

1 8 85 854 854.2 Autoak alokatzea «renting» eran
Alquiler de automóviles en «renting»

1 8 85 855 855.2 Itsasontzien alokairua
Alquiler de embarcaciones

1 8 85 855 855.3 Bizikleten alokairua
Alquiler de bicicletas

1 9 94 942 942.2 Bainuetxeak eta bainuak
Balnearios y baños

1 9 95 951 Laguntza eta gizarte-zerbitzuak desgaituentzat 
Asistencia y servicios sociales disminuidos

1 9 95 952 Lagun. eta gizarte-zerbit. desgaitu. ez-egoitzak
Asis. y serv. Disminuidos no residenc.

1 9 96 967 Kirol instal. eta kirol hobekuntzako eskolak eta zerbitzuak
Instal. deport. y escuelas y perfec. dep.

1 9 96 967 967.1 Kirol instalakuntzak
Instalaciones deportivas

1 9 96 967 967.2 Kirol hobekuntzarako eskolak eta zerbitzuak
Escuelas y serv. perfecc. del deporte
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Atala 
Sección 

Dibisioa 
División 

Multzoa 
Agrupación 

Taldea
Grupo

Epigrafea
Epígrafe

Izena
Denominación

1 9 96 967 967.3 Kirol instalakuntzetarako kirol gaien alokairua
Alquiler artículos deporte en inst. dep.

1 9 96 968 Kirol ikuskizunak
Espectáculos deportivos

1 9 96 968 968.1 Kirol ikuskizunak egiteko kirol instalazioak
Instalac. celeb. espectáculos deportivos

1 9 96 968 968.2 Kirol ikuskizunen antolakuntza
Organización espectáculos deportivos

1 9 96 968 968.3 Federakunde eta klubek antolatutako ikuskizunak
Organiz. espect. deport. federac. y clubes

1 9 98 989 989.2 Antolak. zerb., kongresuak, biltzarrak…
Serv. Organiz. Congresos, asambleas...

2 8 88 882 Turismo-gidak
Guias de turismo

2 8 88 883 Turismo interpreteen gidak
Guias de intérpretes de turismo

3 04 Kirola
Deporte

3 04 041 Futbol jokalariak eta entrenatzaileak
Jugadores y entrenadores de fútbol.

3 04 042 Tenis eta golf jokalariak eta entrenatzaileak
Jugadores y entrenadores de tenis y de golf

3 04 043 Motoziklismo eta automobilismoko pilotoak eta entrenatzaileak
Pilotos, entrenadores moto y autociclismo

3 04 044 Boxeolariak eta boxeo entrenatzaileak
Boxeadores, entrenadores de boxeos

3 04 045 Saskibaloiko jokalariak, entrenatzaileak
Jugadores, entrenadores de baloncesto

3 04 046 Txirrindulariak, txirrindularitza entrenatzaileak
Corredores, entrenadores de ciclismo

3 04 047 Eskubaloi, boleibol, pilota, hipika, borroka
Balonmano, voleibol, pelota, hípica, lucha

3 04 048 Kirol ikuskizunen arbitroak
Arbitros de espectáculos deportivos

3 04 049 Kirolekin zerikusirik izan eta bestelako ataletan ez bildutakoak
Otras activ. Relacionadas con el deporte Ncop

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA


		2018-03-23T06:17:26+0100
	DIR. GRAL. DE SERVICIOS RRMM Y EMERGENCIAS




