
ee
k:

 B
AO

-2
01

8a
06

6-
(I-

37
8)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, apirilak 06. Ostirala66. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko foru diputatuaren 
3197/2018 FORU AGINDUA, martxoaren 28koa. Honen bidez, martxoaren 
20ko 39/2018 Foru Dekretuaren I. tituluaren 1. atalean (enpresa-proiektuak 
sortzeko eta abian jartzeko aholkularitzaren arloko jarduerak) jasotzen diren 
laguntzen 2018ko ekitaldiko deialdia arautzen da. Foru Dekretu horren bi-
dez, langabezian eta bazterkeria-arriskuan dauden pertsonen autoenplegua 
eta enpresen sorrera sustatzeko diru-laguntzen oinarri arautzaileak ezartzen 
dira.

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko foru diputatuaren martxoa-
ren 20ko 39/2018 Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretuaren bidez, langabezian eta 
bazterkeria-arriskuan dauden pertsonen autoenplegua eta enpresen sorrera sustatzeko 
diru-laguntzen oinarri arautzaileak ezartzen dira, eta, dekretu horren I. tituluaren 1. ata-
lean, enpresa-proiektuak sortzeko eta abian jartzeko aholkularitzaren arloko jarduerak 
aurrez ikusten dira.

Foru dekretu horren azken xedapenetatik bigarrenak xedatzen du egin beharreko di-
ru-laguntzen deialdiak Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saileko 
foru diputatuaren foru agindu baten bidez egingo direla.

Horregatik, programa hori 2018ko ekitaldian kudeatzeko eta hartan jasotzen diren 
diru-laguntzak lortzea ahalbidetzeko, diru-laguntza horien 2018. urterako deialdiaren 
araudi zehatza ezarri behar da.

Adierazitako aurrekarietan oinarrituta, honako ebazpen-proposamen hau egiten da:

XEDATZEN DUT:

1. artikulua.—Diru-laguntzen deialdia
Foru agindu honen bidez, langabezian eta bazterkeria-arriskuan dauden pertsonen 

autoenplegua eta enpresen sorrera sustatzeko diru-laguntzen 2018. urteko deialdia onar-
tzen da, martxoaren 20ko 39/2018, Foru Dekretuaren I. tituluaren 1. atalari dagokionez 
—enpresa-proiektuak sortzeko eta abian jartzeko aholkularitzaren arloko jarduerak—.

Foru dekretu horretako eta araudi honetako xedapenek arautuko dute deialdia.

2. artikulua.—Erakunde onuradunak
1. Oinarrien dekretuaren 3. artikuluan ezarritakoaren arabera, honako hauek esku-

ra ditzakete laguntza hauek:
a)  Bizkaiko Lurralde Historikoko udal izaerako enplegu eta tokiko garapenerako 

zentroak, edo erakunde autonomiadunak, enpresa publikoak edo haien mende-
ko edo haiekin lotutako bestelako erakundeak.

b)  Sozietate- eta zerga-egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan duten irabazteko as-
morik gabeko fundazioak, elkarteak eta bestelako erakundeak. Lantokia ere lu-
rralde horretan eduki behar dute.

c)  Erakunde onuradunek gutxienez ere hiru urteko esperientzia egiaztatu behar 
dute enpresa-kudeaketako aholkularitzaren arloan. Horretarako, erakundeek eu-
ren esperientziaren memoria aurkeztu behar dute; bertan, egin dituzten jardue-
ren berri eman behar dute.

2. Onuradunak izateko, entitateak ezin dira egon Foru Administrazioak ematen 
dituen diru-laguntzen araubide juridikoa arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru 
Arauaren 12. artikuluan jasotako debeku-egoeretako batean ere.
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3. Ez dira erakunde onuraduntzat hartuko prestakuntza-zentroak, ez eta haien 
mendeko diren elkarteak edo fundazioak ere.

3. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen ekintzak
Deialdi honetan, enpresa-proiektuak sortzeko eta abian jartzeko aholkularitza lagun-

du ahalko da diruz.
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: iturriak 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.
g)   Ekonomia- eta finantza-azterketa.
h)  Aholkularitza eskaini zaion proiektuaren bideragarritasunari buruzko txostena.
i)  Arriskuaren balorazioa.
j)  Laburpena.

4. artikulua.—Eskabideak aurkezteko modua, tokia eta epea
1. Laguntza hauek jaso nahi dituztenek dagokion eskabidea aurkeztu beharko 

dute, osorik beteta, 5 artikuluan zehaztu eta honi erantsitako dokumentazioarekin bate-
ra. Eskabidea, internet bidez egin behar da, nahitaez, Enplegua, Gizarte Inklusioa eta 
Berdintasuna Sustatzeko Sailaren bulego birtuala erabilita, Administrazio Publikoen Ad-
ministrazio Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artiku-
luarekin bat. Horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikora sartu behar 
da (www.ebizkaia.eus), «Non izapidetzeko» atalera, eta Enplegua, Gizarte Inklusioa eta 
Berdintasuna Sustatzeko bulego birtuala aukeratu.

2.  Bulego birtuala erabiltzeko, sistemak sinadura elektronikoa (Izenpe, NAN 
elektronikoa, FEA, B@KQ...) eskatuko dizu. B@KQ txartela hemen eskuratu ahal da: 
Laguntza - Erregistroa eta Herritarrenganako Laguntza Bulegoan (Diputazio kalea 7, 
beheko solairua, Foru Liburutegiaren kristalezko eraikina, Aldundiko Jauregiaren atzeal-
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dean, (48008-Bilbo). Sarrera: Metroko Moyua geralekua, Diputazio kaleko irteera) edo 
Durangoko Herritarrentzako Arretako eskualdeko Bulegoan (Askatasuna etorbidea 12. 
(48200-Durango).

Hala ere, BizkaiBai txartela izanez gero, bulego birtualera sartzeko erabili ahal izango da.
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.

3. Erregistro horren barruko datuetan edo eskabidean egiaztatutakoetan aldake-
taren bat eginez gero Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailari 
jakinarazi behar zaio, haren bulego birtualaren bidez.

4. Eskabideak aurkezteko epea 2018ko apirilaren 9an hasiko da, 8:00etan, eta 
2018ko apirilaren 20an bukatuko da, 13:30ean.

Eskabideak aurkeztuz, eskatzaileak baimena ematen dio diru-laguntza ematen duen 
organoari zuzenean lor ditzan oinarrien foru dekretuaren 20. artikuluko 9. zenbakian 
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.

5. artikulua.—Aurkeztu beharreko agiriak
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 eskabide 
orrian jarritako bera izan behar du.

Kontuan aldaketak eman badira edota kontu berri baten alta eman nahi bada baino 
ez da aurkeztu beharko.

2. Erakunde eskatzaileak aholkatutako eta 2016ko irailaren 16tik 2017ko iraila-
ren 15era bitartean martxan jarritako proiektuen zerrenda. Dokumentazio hau aurkeztu 
behar da:

a)  15/2017 Foru Dekretuaren II. Atalean jasotako diru-laguntzarik eskatu ez duten 
proiektuen kasuan, eskatzaileek honako hauek aurkeztu beharko dituzte formato 
elektronikoan: negozio-plana, trebakuntza-ikastaroa egin izanaren ziurtagiria—
aholkularitza jaso duen proiektu bakoitzaren sustatzaile arduradunak sinatuta—, 
zenbat aholkularitza-ordu hartu diren eta zer eduki landu den adierazten duena, 
bai eta zenbat prestakuntza-ordu jaso diren.

b)  15/2017 Foru Dekretuaren II. Atalean jasotako diru-laguntza eskatu duten proiek-
tuen kasuan.

  1)  Eta, gainera, oinarrien dekretuaren I. Atalean jasotako diru-laguntza eska-
tu duen erakundeak proiektu hori 15/2017 Foru Dekretuaren justifikazioan 
sartu badu, soilik 15/2017 Foru Dekretuaren II. Atalean jasotako diru-lagun-
tza eskatu duen enpresaren sozietate-izena eta IFZ zehaztu beharko dira, 
prozedura horretan eman zitzaion administrazio-espedientearen zenbakiaz 
gainera.

  2)  Hala ere, erakundeak ez badu sartu proiektu hori 15/2017 Dekretuaren jus-
tifikazioan, 15/2017 Foru Dekretuaren II. Atalean jasotako diru-laguntza bat 
eskatu duen enpresaren sozietate-izena eta IFZ ere zehaztu beharko ditu, 
baita prozedura horretan eman zitzaion administrazio-espedientearen zen-
bakia ere, eta trebakuntza-ikastaroa egin izanaren ziurtagiria aurkeztu behar 
du —aholkularitza jaso duen proiektu bakoitzaren sustatzaile arduradunak 
sinatuta—, zenbat aholkularitza-ordu hartu diren eta zer eduki landu den 
adierazten duena, bai eta zenbat prestakuntza-ordu jaso diren.
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3. Erakunde eskatzaileak aholkatutako eta 2016ko irailaren 16tik 2017eko irailaren 
15era bitartean martxan jarritako proiektuak sustatzen dituzten pertsonen kasuan, ziur-
tagiri pertsonalizatua eta eguneratua aurkeztu beharko dute, Bizkaiko Foru Aldundiak, 
Gizarte Ekintza Sailak edo beste edozein organo eskudunek emandakoa, non egiazta-
tzen den proiektuan parte hartzen duten guztiak deialdiaren oinarri arautzaileak ezartzen 
dituen dekretuko 7. artikuluan deskribatzen diren taldeetako batekoak direla.

4.  Honako hauek zehazten dituen memoria:
a)  Proposatutako ekintzaren egokitasuna justifikatzeko arrazoiak.
b)  Sustatzaileen hartze, profil eta aukeraketaren deskripzioa.
c)  Enpresa-kudeaketaren gaineko prestakuntzan aplikatutako metodologia, eduki 

bakoitzaren eta eduki horien iraupenen arabera.
d)  Negozio-plana egiteko aplikatutako metodologia, eduki bakoitzaren eta eduki ho-

rien iraupenen arabera.
e)  Aurkeztutako jarduera-planak entitate eskatzailearen helburu, ildo eta jarduereki-

ko duen koherentzia.
5. Laguntza hauek eman diezazkioten, eskatzaileak nahitaez egiaztatu beharko 

du, laguntzak emateko ebazpen-proposamena eman baino lehen, egunean dituela zer-
ga-betebeharrak eta, hala badagokio, Gizarte Segurantzarekikoak, eta ez duela zorrik 
Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailak kudeatzen dituen enbargo ordain-
gabeak direla eta.

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.

6. artikulua.—Emateko prozedura eta balorazio-irizpideak
1. Norgehiagoka araubidearen bidez hautatuko dira eskabideak.
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, eta, gero, dagoen kre-
ditua kontuan hartuta deialdian ezarri den mugarekin betiere, hurrenkera horri jarraituz 
adjudikatuko dira laguntzak, irizpide horiek aplikatuta punturik gehien lortu dutenetik hasi 
eta beherantz eginez.

2. Halere, kreditu baliagarriaren hainbanaketa ezarriko da diru-laguntzaren pertso-
na onuradunen artean.

Hainbanaketa lortzeko, eskatutako zenbatekoaren eta 9. artikuluko 3 atala ezartzea-
ren ondorioz gertatutako zenbatekoen arteko kopururik txikiena hartuko da oinarri legez. 
Erakunde onuradun bakoitzeko oinarri hori lortutako puntuazioaz biderkatuko da eta ger-
tatutako 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 
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.
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  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, oinarrien dekretuko 
8.1 artikuluan aipatzen 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 
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.—Gauzatzeko epea
Diru-laguntza jasotzen duten ekintzak 2017ko irailaren 16ren eta 2018ko uztailaren 

30aren arteko epearen barruan burutu beharko dira.

8. artikulua.—Diru-laguntza ematea eta errekurtsoak aurkeztea
1. Diru-laguntzetarako eskabideak ebazpen bakarraren bidez ebatziko dira. 

5/2005ko Foru Arauko 23. artikuluarekin bat etorrita, ebazpen horretan jasoko da la-
guntza onartu zaien eskatzaileen zerrenda, honako hauek zehaztuta: ezetsi diren es-
kabideak eta atzera egiteagatik, eskubideari uko egiteagatik nahiz geroago sortutako 
ezintasun materialagatik eman gabeko diru-laguntzak.

2. Foru agindu honetan ezarritako baldintzak bete beharko dira diru-laguntzarako 
eskabidea aurkezten den unean.
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3. Deialdi honen babesean aurkezten diren eskabideak ebazteko gehieneko epeal-
dia 6 hilabetekoa izango da, deialdi honetako eskaerak aurkezteko epea amaitzen dene-
tik zenbatuta.

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.

4. Posta ziurtatuaren bidez egingo da arautzen diren laguntzen deialdia ebazten 
duen foru-aginduaren jakinarazpena, 39/2015 Legean aurreikusitakoari jarraituz (40-44 
artikuluak).

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.

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.

9. 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 5. artikuluaren 2. 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, 3. 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.

10. 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.

3. Debekatuta dago entitate onuradunaren berezko egitekoak 3.2 artikuluan adiera-
zitakoak azpikontratatzea, baina baimenduta dago 3.1. artikuluan adierazitako egitekoak 
azpikontratatzea.
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4. Diruz lagundutako ekintzen azterketa eta ebaluazioa edozein unetan egin dai-
tezke, ekintza hasten denetik, eta ekintza amaitu eta gero ere egin daiteke. Entitate 
onuradunak lankidetzan jardun beharko du Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdinta-
suna Sutatzeko Sailarekin edota azken horrek izenda dezakeen edozein entitaterekin, 
eskatzen zaizkion datuak eta agiriak aurkeztu beharko ditu, eta baimena eman behar du 
datu horiek zuzenean trebakuntza zentroei eta ekintzan parte hartu dutenei eskatzeko.

11. artikulua.—Diru-laguntza ordaintzea
Emandako laguntza epe hauetan ordainduko da:
1. Diru-laguntza ematen den unean, gehienez diru-laguntzaren %50 ordainduko da.
2. Gainerako portzentajea 2019. urtean ordainduko da, ekintzak garatzeko eman-

dako laguntzaren justifikazioa egindakoan. Justifikazio hori 2018ko abenduaren 30era 
baino lehen egin beharko da, deialdi honen 12. artikuluan zehaztutako frogagiriak aur-
keztuta.

Justifikazioari buruzko agiriak aurreko ataletan zehaztutako epearen barruan aur-
kezten ez badira, Oinarrien dekretuaren 25. artikuluan 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 ondo-
rioz gertatuz gero erakunde onuraduna ez dagoela egunean zerga-betebeharretan eta 
Gizarte Segurantzarekin dituen betebeharretan, Oinarrien dekretuaren 25. eta 26. artiku-
luetan ez-betetzeetarako ezarri den prozedura hasiko da, eta interesdunari ohartaraziko 
zaio eman zitzaion laguntzaren zenbatekoa kobratzeko eskubidea galduko duela, eta, 
ondorioz, emandako zenbatekoa doitu egin beharko zaiola.

12. 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 gu-
txienez:

a)  Egindako ekintzen, aholkularitzaren eta prestakuntzaren deskripzioa, prestakun-
tza-ikastaroen datak eta parte-hartzaileak.

b)  Oinarrien dekretuaren babesean diru-laguntza jasotzeko aurkeztu ez diren 
proiektuak izanez gero, sortu diren enpresen zerrenda, haien sozietate-izena eta 
IFZ zehaztuta.

   Era berean, enpresa-proiektu bakoitzeko, negozio-plana eta 3. 1) artikuluan es-
katzen den prestakuntza-ikastaroa egin izanaren ziurtagiria aurkeztu beharko 
dira, formatu elektronikoan.

c)  Oinarrien dekretuaren 2. 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 oinarrien dekretuaren babesean diru-laguntza eskatu du-
ten proiektuak direla dekretuaren babesean diru-laguntzarik eskatu ez duten 
proiektuak, denetan aurkeztu beharko da ziurtagiri bat, aholkaturiko proiektu 
bakoitzaren sustapenaz arduratu denak sinatua, non zehatz jaso behar diren 
zenbat aholkularitza- eta prestakuntza-ordu jaso diren eta zein izan den orduon 
edukia.
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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 3.1 
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.

13. artikulua.—Programaren jarraipena. Ikuskapena eta kontrola
Erakunde onuradunek deialdi honetako 12. artikuluan ezartzen diren epeetan bidali 

beharko dute eskatutako dokumentazioa Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna 
Sustatzeko Sailera.

Bestalde, laguntza emateko kontuan hartu ziren baldintzak funtsean aldatzen dituz-
ten gertakari guztien berri eman behar diote Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdin-
tasuna Sustatzeko Sailari, eta egiaztapen, jarraipen eta kontrol prozeduretan laguntza 
eskaini beharko diote.

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailak ekimen honek lortu 
nahi dituen helburuak lortuko direla bermatzeko beharrezkoak diren ikuskapen eta kon-
troleko ekintza guztiak egin ahal izango ditu.

14. 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 Bizkaiko 
Aldizkari Ofizialean argitaratzeko zer diru-laguntza ematen diren, eta hor adieraziko da, 
batetik, aurrekontuko zer programari eta kredituri egozten zaizkion, eta, bestetik, adjudi-
kaziodun gertatu diren entitateen eta bakoitzari emaniko diru-kopuruen zerrenda bat.

Bizkaiko Aldizkari Ofizialeko argitalpenaz gain, http://web.bizkaia.eus/eu/enplegua-gi-
zarteratzea-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.
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Zehazki, entitate adjudikaziodunak Bizkaiko Foru Aldundiaren logotipoa eta bere lo-
gotipoa sartuko ditu plan-negozio bakoitzean, baita diruz lagundutako ikastaroa joatea-
gatik 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 oinarrien dekretuaren 27. artiku-
luan xedatutako itzulketarako prozedura hastea ekarriko lukeela.

XEDAPEN GEHIGARRI BAKARRA

Xedapen gehigarri bakarra.—Arrekontu-izendapena
39/2018 Foru Dekretuko xedapen gehigarri bakarrean xedatutakoarekin bat etorrita, 

foru agindu honen arabera eman daitezkeen laguntzak eta onurak jarraian adieraziko 
diren aurrekontuko partiden eta diru-izendapenen kontura ordainduko dira. Nolanahi ere, 
partida eta diru-izendapen horiek aurrekontuei buruzko indarreko araudiaren arabera 
aldatu ahalko 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.
Ezarritako kreditu-muga dela bide, horretan dauden ekonomi baliabideek ahalbide-

tzen dituzten laguntzak bakarrik sar daitezke deialdi honen babesean.

AZKEN XEDAPENAK

Lehena.—Indarrean jartzea
Foru agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da 

indarrean.
Bilbon, 2018ko martxoaren 28an.

Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna, Sustatzeko foru diputatua

TERESA LAESPADA MARTÍNEZ

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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