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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2017, abenduak 21. Osteguna242. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Euskara eta Kultura Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 150/2017 FORU DEKRETUA, abenduaren 12koa, 
2018ko ekitaldirako «Ertibil-Bizkaia» Ikus-arteen Erakusketa Ibiltarirako oina-
rri arautzaileak eta deialdia onartzen dituena.

Euskal Autonomi Erkidego Osorako Erakundeen eta Lurralde Historikoetako Foru 
Erakundeen arteko Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legeak, bere 7. ar-
tikuluan, lurralde historikoei eskumen esklusiboa ematen die, besteak beste, arlo haue-
tan: «lurralde historikoaren titulartasunekoak diren eta Arte Ederrekin eta Artisautzarekin 
zerikusia duten artxibo, biblioteka, museo eta erakundeen arloan».

Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 8ko 42/2016 Foru Dekretuak, zeinak Bizkaiko 
Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Sailaren egitura organikoari buruzko erregelamen-
dua onesten duen, sail horri eskumen hau esleitzen dio: Bizkaian kultura sustatu eta 
zabaltzea, gure kulturaren ezagutza eta garapenetik abiatuta eta beste kultura guztiei 
ateak zabalduz.

Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arau-
tzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 4. xedapen gehigarriak ezarrita-
koarekin bat etorriz, «Hezkuntza, kultura, zientzia edo beste edozein motatako sarien 
esleipenari ezar dakiokeen araubide berezia ezarriko zaio, foru arau honen edukiaren 
araberakoa izan beharko dena, salbu eta, diru-laguntzen izaera berezia dela eta, horre-
lakorik ezin ezar dakiekeen alderdietan».

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

Foru dekretu horretan xedatutakoa kontuan hartuta, txosten hauek eman dira foru 
dekretu hau egin denean:

1. Proiektua sustatu duen sailaren txosten juridikoa.
2. Generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioari buruzko txostena.
3. Kontrol ekonomikoari buruzko txostena.
4. Legezkotasunari buruzko txostena.
Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta 

Funtzionamenduari buruzko 1987ko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 39.k) artiku-
luak ezartzen du foru diputatuen eskumena dela, besteak beste, Foru Aldundiari propo-
samenak aurkeztea haien sailetako gaiei buruzko foru dekretuen proiektuak onar ditzan. 
Bestalde, Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra 
arautzen duen 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 16.1 artikuluak ahalme-
na ematen dio Bizkaiko Foru Aldundiari diru-laguntzen emakida arautuko duten oinarriak 
onesteko. Eta Diru-laguntzen Erregelamendua onesten duen Bizkaiko Foru Aldundiaren 
2010eko martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 41.1 artikuluak aukera ematen 
du diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia batera izapidetzeko, eta ezartzen du 
Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluari dagokiola onartzea, egintza bakarrean.

Hori dela bide, Euskara eta Kultura Saileko foru-diputatuaren ekimenez, eta aurrez 
Bizkaiko Foru Aldundiak 2017ko abenduaren 12ko bileran azterturik, honako hau
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XEDATZEN DUT:

Artikulu bakarra.—Foru dekretu honen xedea
Foru dekretu honen bidez, 2018ko ekitaldirako «Ertibil-Bizkaia» Ikus-arteen Erakus-

keta Ibiltarirako oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira; honen ondoren doa foru 
dekretuaren testua.

XEDAPEN OROKORRAK

1. oinarria.—Deialdiaren xedea
1. Dekretu honen helburua da 2018ko deialdirako «Ertibil-Bizkaia» Ikus-arteen Era-

kusketa Ibiltarirako obrak aukeratzea eta sariak ematea; honako modalitate hauek sar-
tzen dira deialdian: pintura, eskultura, grabatua, argazkigintza eta DVD-bideoa.

2. Erakusketa horren bitartez gehienez ere 18 artelan erakutsiko dira, aurreko mo-
dalitate horietako guztiak batuta, Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat udalerritan.

3. Foru dekretu honen aplikazio-eremutik kanpo geratzen dira honako hauek:
a) Instalazio bat osatzen duten artelanak.
b) 2017ko urtarrilaren 1a baino lehen sortutako artelanak.
c) Espainian edo nazioartean beste erakunde pribatu edo publiko batzuek antola-

tutako lehiaketa edo sari batzuetan saritutakoak, eta 2017ko urtarrilaren 1aren ondoren 
edozein foro eta lehiaketa artistikotan ikusgai egon direnak.

d) 7 minututik gorako iraunaldia duen artelan batekin parte hartzea DVD-bideoaren 
modalitatean.

e) Argazkigintza modalitatean ez dira onartuko euskarri zurrunean ez aurkezten ez 
diren eta edozein material gardenekin (plastikoa izan ezik) babestuta ez daukaten lanak.

4. Parte hartzaileek askatasun osoa izango dute gai eta ikus-kontzeptuei dago-
kienez. Hala ere, erakusketa ibiltaria izanik, epaimahaiak obra batzuk baztertu ditzake: 
hauskorrak izan daitezkeen artelanak edo, euren izaeragatik, udalerriz udalerri eramate-
ko arazoak sor ditzaketenak.

2. oinarria.—Onuradunak
1. Honako hauek eskatu ahalko dute euren obrak erakusketa honen barruan sar-

tzeko: maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluan jasotako egoeretako batean 
egon ez, eta baldintza hauek betetzen dituzten pertsonak:

a) 2017ko urtarrilaren 1etik eskaria aurkeztu arte, Bizkaiko Lurralde Historikoko 
edozein udalerritan etenik gabe erroldatuta egotea, edo, bestela, 2017/2018 ikasturtean 
Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultatean matrikulaturik egotea, dela 1.1 
artikuluan aipatutako ikus-arteen modalitateetako edozeinetan, dela fakultate horretan 
eskaintzen diren ikas-mailetan (masterrak, graduondokoak, doktoregoak).

b) Adina: 1983. urtean edo urte horren ondoren jaio izana.
2. Ez dira onartuko taldeek edo kolektiboek sortutako obrak, talde edo kolektibo ho-

riek pertsona bakar batek ordezkatzen dituenean izan ezik. Kasu horretan, ordezkariak 
eta talde edo kolektiboko pertsonek goiko baldintza horiek bete behar dituzte.

3. Foru dekretu honen bidez araututako deialditik kanpo geratuko dira pertsona 
hauek:

a) Aurreko edizioetako deialdietan erakusketaren lehen sari berezia lortu dutenak.
b) Sexua dela-eta inor baztertzeagatik administrazio zehapena edo zehapen pena-

la jaso duten pertsonak, dagokien zehapena indarrean dagoen bitartean; bai eta Ema-
kumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Euskal Legearen bidez 
debeku hori ezarri zaienak ere.
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PARTE SUBSTANTIBOA

3. oinarria.—Araubide juridikoa
Foru dekretu honetan jasota ez dagoenerako, honako hauek ezarriko dira: Foru Ad-

ministrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen 
2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua, 2010eko martxoaren 23ko 34/2010 Foru 
Dekretuaren bidez onetsitako Diru-laguntzen Erregelamendua, eta, haien guztien osa-
garri moduan, Administrazioen Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko 
urriaren 1eko 39/2015 Legea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 2015eko urria-
ren 1eko 40/2015 Legea eta beste edozein arau xedapen, duen izaeragatik ezartzeko 
modukoa baldin bada.

4. oinarria.—Arau-hausteak eta zehapenak
Arau-hauste eta zehapenei dagokienez, Foru Administrazioak ematen dituen diru-la-

guntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru 
Arauaren IV. tituluan xedatutakoa ezarriko da, bai eta arau hori garatzen duen erregela-
menduaren IV. tituluan xedatutakoa ere.

PROZEDURAREN PARTEA

5. oinarria.—Eskabideak aurkezteko lekua eta epea
1. Eskabideak bi modu hauetako batean aurkeztu beharko dira:
a) Dokumentazioa Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez (https://

www.ebizkaia.eus/es/inicio) eta artelana Basauriko Elkartegian (Cervantes etorbidea 49, 
33. modulua).

b) Bai dokumentazioa bai obra Basauriko Elkartegian (Cervantes etorbidea 49,33. 
modulua). Eskabideak I-ER2 inprimaki gisa erantsita dagoen eredu ofizialean aurkeztu 
behar dira; http://www.bizkaia.eus//kulturadirulaguntzak helbidean eskuratu daiteke ere-
dua.

2. Hona eskabideak aurkezteko epea:
a) Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez aurkezten diren eskabi-

deak:
 1) Dokumentazioa: 2018ko otsailaren 1etik 7ra (biak barne).
 2)  Artelana: 2018ko otsailaren 6 eta 7an, 10:00etatik 13:30era, Basauriko El-

kartegian (Cervantes etorbidea 49, 33. modulua).
b) Basauriko Elkartegian bertan (Cervantes etorbidea 49, 33. modulua) aurkezten 

diren eskabideak, bai dokumentazioa bai obra, 2018ko otsailaren 6an eta 7an, 10:00eta-
tik 13:30era.

3. Parte hartzaile bakoitzak gehienez bi artelan aurkez ditzake ikus-arteen modali-
tatetariko edozeinetan. Lanak markoa edo listoia behar bezala jarrita aurkeztu beharko 
dira, jendeak ikusteko horman jartzea behar ez duten obrak izan ezik.

6. oinarria.—Eskabidearekin batera erantsi behar diren agiriak
1. Eskabideak foru dekretu honen I. inprimaki gisa erantsitako eredu ofizialean aur-

keztu behar dira (ER2 eredua), hurrengo zenbakietan adierazitako agiriekin eta eskatzai-
leak edo haren legezko ordezkariak izenpetuta.

2. Dokumentazio orokor eta espezifiko hau erantsi beharko da (II. inprimakia, ER3 
eredua):

a) Eskatzailearen NANaren kopia.
b) 2017ko urtarrilaren 1etik Bizkaiko Lurralde Historikoko edozein udalerritan etenik 

gabe erroldatuta daudela egiaztatzen duen ziurtagiria, edo, bestela, 2017/2018 ikas-
turtean Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultatean matrikulaturik daudela 
egiaztatzen duen ziurtagiria, dagokion kasuaren arabera.



ee
k:

 B
AO

-2
01

7a
24

2-
(I-

10
40

)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2017, abenduak 21. Osteguna242. zk. 4. orr.

c) Aurkeztutako artelanen argazki bana.
d) Zerga-egoitza duten lurraldean, zerga obligazioak eta Gizarte Segurantzareki-

koak beteta dituztela egiaztatzeko agiriak, Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren 
Fakultateko ikasleak Bizkaiko Lurralde Historikotik kanpo erroldatuta badaude.

e) II-ER3 inprimakian jasotako datu zehatzak, behar bezala beteta. (Labur adierazi: 
«izenburua, teknika, neurriak, balorazioa»).

f) Talde edo kolektibo bat ordezkatuz diharduten pertsonen kasuan, III-ER4 inpri-
makia aurkeztu behar dute, behar bezala betea, bai eta ordezkatutako pertsona guztien 
NANen fotokopiak ere.

g) Bankuaren egiaztapen-orria (IV-E5 inprimakia).
3. Adingabeen eskabideak haien guraso-ahala edo legezko ordezkaritza duten per-

tsonek egingo dituzte. Ondorio guztietarako, azken horiek izango dira —eta ez adinga-
beak— jasotako kopuru ekonomikoaren onuradunak. Edonola ere, adingabeari buruz-
koa izango da 2. zenbakiko a), b), c) eta e) letretan adierazitako dokumentazioa.

4. Adingabeak sariaren onuradun izango dira baldin eta adin-nagusitasuna lortzen 
badute sariaren ordainketa egin aurretik. Hala gertatzen denean ordainketa izapidetze-
ko, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ordainduta dauzkatela 
egiaztatzen duten ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte; ziurtagiriok beren izenean ema-
nak izan behar dute.

7. oinarria.—Eskabideak zuzentzea eta hobetzea
1. Eskabideak behar bezala beteta ez badaude, edo eskabidearekin batera foru 

dekretu honetan eskatutako agirietakoren bat aurkeztu ez bada, errekerimendua egin-
go zaio eskatzaileari, hamar (10) egun balioduneko epearen barruan akatsa zuzendu 
edo beharrezko agiriak aurkez ditzan. Era berean,ohartaraziko zaio ezen, hala egiten ez 
badu, eskaeran atzera egin duela ulertuko dela eta, behin ebazpena emanda, eskaera 
artxibatu egingo dela.

2. Edonola ere, Euskara eta Kulturako Foru Sailak aurkezten diren eskabideak 
behar bezala ulertzeko eta ebaluatzeko beharrezkotzat jotzen duen informazio osagarri 
guztia eskatu ahal izango du.

8. oinarria.—Diru-laguntza emateko prozedura
Norgehiagoka sistemaren bidez erabakiko da zer artelan aukeratu «Ertibil-Bizkaia» 

Ikus-arteen Erakusketa Ibiltarirako eta nori eman saria, hau da, epaimahai kalifikatzai-
le bat eratuko da, aurkeztutako eskabideak alderatuko dituena. Horien artean lehenta-
sun-ordena ezarriko da foru dekretu horietako 9. oinarrian ezarritako balorazio-irizpideak 
kontuan hartuta. Ondoren, epaimahaiak hiru sari berezien adjudikazioa eta erakusketa 
osatuko duten 15 artelanak proposatuko ditu, kontuan hartuta dagokion aurrekontuko 
partidan izendatutako diru-kopurua muga dela.

9. oinarria.—Eskabideak baloratzeko irizpideak
1. Ebazpen-proposamena honako irizpide hauen arabera egingo da:
a) Obraren sortze-kalitatea, 10 punturaino.
b) Kontzeptua eta berrikuntza: 10 punturaino.
c) Gauzatze formala: 10 punturaino
Parte hartzen duen artista bakoitzeko artelan bakarra aukeratu daiteke; gehienez ere 

hamabost (15) artelan aukeratuko dira, bakoitza artista batena. Horiez gainera, gehie-
nez ere beste hiru (3) artelan aukeratuko dira, modu berezian. Lanok, sorkuntzari dago-
kionez, ezaugarri berritzaileenak izango dituzte. Lortutako puntuen arabera, artelanen 
hurrenkera ezarriko da.

Hala hiru sari bereziak nola aukeratzekoak diren 15 obrak hutsik edo aukeratu gabe 
gera daitezke, baldin eta, epaimahaiaren ustez, ez bada lortzen nahikoa kalitate artistikoa.
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2. Aukeratutako obren egileetariko bakoitzak (15 gehienez) bi mila euroko sari bat 
jasoko du (2.000,00 euro), arte-sormenari eta ikusizko arteen arloan egileon lanaren 
sustapenari laguntzeko.

Era berean, aukeraturiko obra berezien egileetariko bakoitzak (3 gehienez) sari bana 
jasoko du, lorturiko puntuazioaren arabera zenbateko bat izango duena: zazpi mila euro 
(7.000 euro) punturik gehien eskuratzen duenari; bost mila euro (5.000 euro) bigarren 
puntuaziorik handiena eskuratzen duenari, eta lau mila euro (4.000 euro) puntuazioaren 
arabera hirugarren geratzen denari.

3. Gainera, aukeratutako lan berezien egileek aukera izango dute nazioarteko ego-
naldi artistiko bat hautatzeko.

4. Indarrean dagoen zerga-araudiaren arabera dagozkien PFEZen atxikipenak apli-
katuko zaizkie ematen diren diruzko sariei.

10. oinarria.—Aholkularitza
Euskara eta Kultura Saileko Kultur Ekintzako Zerbitzuak behar den laguntza teknikoa 

edo aholkularitza eskainiko ditu foru dekretu hau dela-eta sortutako zalantza edo kon-
tsulta guztiak argitzeko, (horretarako, http://www.bizkaia.eus/laguntzaileKulturEkintza 
helbidea erabil daiteke).

11. oinarria.—Epaimahai kalifikatzailea
1. Aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzeko, epaimahai kalifikatzaile bat 

eratuko da. Euskara eta Kulturako foru diputatuak izendatuko ditu epaimahaikideak, foru 
agindu bidez. Izendapen horiek egiteko, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
otsailaren 18ko 4/2005 Euskal Legearen 3.7 artikuluan ezarritakoa beteko da.

2. Aukeraketa egiteko gorago ezarritako irizpideak kontuan hartuta, epaimahai kali-
fikatzaileak ebazpen-proposamena aurkeztuko dio Euskara eta Kulturako foru diputatua-
ri, hark behin betiko ebazpena eman dezan.

12. oinarria.—Ebazpena
1. Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra 

arautzen duen 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 22.4. artikuluan xeda-
tutakoa betez, interesdunek, deialdi honetan, ez dute entzunaldiaren izapiderik izango 
behin-behineko ebazpen-proposamenaren ondoren, zeren prozeduran ez baitira jaso 
eta kontuan hartuko interesdunek ekarri dituzten egitateak, alegazioak eta frogak baino.

2. Deialdia ebatzi baino lehen, Kultur Ekintzako Zerbitzuak egiaztatuko du eska-
tzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela. Aurreko 
guztia egiaztatu ondoren ikusten bada eskatzaileren batek betebehar horietako edozein 
ez duela betetzen, errekerimendua egingo zaio 10 eguneko epean egoera hori erregu-
lariza dezan, eta ohartaraziko zaio, horrela egiten ez badu, eskaeran atzera egin duela 
ulertuko dela.

3. Eskabideei buruzko ebazpena emateko eta jakinarazteko epea bi (2) hilabetekoa 
izango da gehienez, eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik zenbatuta. Euskara 
eta Kulturako foru diputatuak emango du ebazpena, epaimahai kalifikatzailearen propo-
samena kontuan hartuta. Epe hori eskabideari buruzko ebazpen espresurik eman eta 
jakinarazi gabe igarotzen bada, eskabidea ezetsitzat joko da; hala ere, geroago ebazpen 
espresua eman ahal izango da.

4. Deialdi hau ebazteko ematen den foru-agindua deialdi publiko honetarako eska-
bidea aurkeztu duten interesdunei jakinaraziko zaie; horretarako, iragarkia argitaratuko 
da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean. Posta ziurtatu bidez ere jakinaraziko zaie interesdunei.

Foru-agindu horretan berariaz jasoko da ebazpenak administrazio-bidea agortzen 
duela eta interesdunak aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar dezakeela foru agindu 
horren aurka, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta Kulturako foru diputatuaren aurrean, 
hilabeteko (1) epean, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Euskal Autonomia Erki-
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degoko Justizia Auzitegi Nagusian, bi (2) hilabeteko epearen barruan; epeok jakinaraz-
pena egin eta biharamunean hasiko dira zenbatzen.

13. oinarria.—Beste sari batzuekiko bateragarritasuna
Sari hauek bateragarriak izango dira beste administrazio batzuek, erakunde publi-

koek nahiz pribatuek, estatukoek nahiz nazioartekoek, lan berbererako ematen dituzte-
nekin.

14. oinarria.—Saria ordaintzea
1. Saria emateko agindua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta ondorengo 

hamar egun baliodunetan onuradunak ez badio beren-beregi eta idatziz uko egiten, saria 
onartu duela ulertuko da.

Saria emateari buruzko iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren 10 
egun igaro eta berehala, Aldundiko Kultur Ekintzako Zerbitzuak sariari dagokion zenba-
tekoaren ordainketa izapidetuko du Ogasun eta Finantzen Foru Sailean, eta erakunde 
onuradunei ez zaie horretarako inolako bermerik eskatuko.

2. Saria ordaindu baino lehen, egiaztatuko da onuradunek euren zerga-betebeha-
rrak zein Gizarte Segurantzarekikoak eguneraturik dituztela.

Hori egiaztatu ondoren ikusten bada saridunetariko batek betebehar horietako, edo-
zein, ez duela betetzen, errekerimendua egingo zaio 10 eguneko epean egoera hori 
erregulariza dezan, eta ohartaraziko zaio, horrela egiten ez badu, saria galduko duela.

15. oinarria.—Diru-laguntza onuradunaren borondatez itzultzea
1. Borondatezko itzulketa da onuradunak berak Administrazioaren inolako errekeri-

mendurik gabe egiten duena.
2. Martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 76. artikuluan xedatutakoaren ara-

bera (dekretu horren bidez, Diru-laguntzen Erregelamendua onesten da, Foru Adminis-
trazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maia-
tzaren 31ko 5/2005 Foru Araua garatzen duena), onuradunak bere ekimenez itzuli ahal 
izango du Bizkaiko Foru Aldundiak emandako saria, foru erakundeak eskatu gabe.

Halakoetan, saria benetan itzultzen den arte sortutako berandutze-interesak kalku-
latuko ditu Bizkaiko Foru Aldundiak, aipatutako 76. artikuluan eta 5/2005 Foru Arauaren 
34. artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita.

3. Saria onuradunak berak eskatuta itzultzeko, ordainketa-gutun bat erabili behar 
da. Ordainketa-gutun hori Kultur Ekintzako Zerbitzuaren bulegoetan izapidetuko da, onu-
radunak eskaera aurkeztu eta gero. Ordainketa-gutun horretan honako hauek adierazi 
behar dira: itzuli beharreko zenbatekoa (printzipala eta berandutze-interesak), eredua-
ren kodea eta diru-sarreraren zergatia, itzuli behar den sariari erreferentzia eginda.

4. Sariaren onuradunak finantza-erakunde batean ordainketa egin ondoren, ordain-
ketaren kopia edo diru-sarreraren frogagiria bidali beharko dio sariaren kudeaketaz ardu-
ratzen den Euskara eta Kultura Saileko Kultur Ekintzako Zerbitzuari.

16. oinarria.—Betebeharrak
1. Honako erakusketa honetan parte hartzeak araudi hau oso-osorik onartzea, 

epaimahaiaren ebazpenarekin bat etortzea eta edozein motatako erreklamaziori uko 
egitea dakar, legez balioztatuak direnean salbu.

Arautegi hau ez betetzea edo erakusketaren garapenari oztopoak jartzea sariduna 
bazter uzteko arrazoiak izango dira, baita Foru Administrazioak ematen dituen diru-la-
guntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauan 
aurreikusita dagoen itzulketen eta zehapenen araubidea ezartzeko ere.

2. Egileek berek edo haiek berariaz baimendutako pertsona batek aurkeztuko di-
tuzte artelanak, eta bilgarria kenduko diete artelanei.
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3. Aurkeztu ziren lekuan hartuko dira artelanak (Basauriko Elkartegia, Cervantes 
etorbidea, 49, 33. modulua), ordutegi honen arabera:

a) Aukeratu ez diren artelanak 2018ko apirilaren 10ean eta 11an jaso beharko dira, 
artelanak emateko ezarritako ordutegi berea; horretarako, artelanak aurkeztean eman-
dako hartu-agiria aurkeztu beharko da.

b) Erakusketen egitaraua amaitu ondoren, aukeratutako artelanak, 2019ko otsaila-
ren 4an eta 5ean, artelanak emateko ordutegi berean, sari bereziak jaso dituzten lanak 
izan ezik, Bizkaiko Foru Aldundiaren eskuetan geratuko baitira.

4. Aukeratu gabeko obrak eta saririk jaso ez baina aukeratu direnak kasu bakoitze-
rako adierazitako epean erretiratzen ez badira, egileek lanak berreskuratzeko eskubi-
deari uko egiten diotela ulertuko da; beraz, Bizkaiko Foru Aldundia obren gaineko eran-
tzukizun guztietatik at geratuko da, eta nahi duen moduan erabili ahal izango ditu.

17. oinarria.—Saridunen beste betebehar batzuk
Era berean, aukeratutako lanen egileek (gehienez ere 18 izan daitezke) betebehar 

hauek izango dituzte:
1. Beren borondatez eta doan lagatzea beren lanak Bizkaiko Foru Aldundiari, auke-

ratzen diren egunetik 2019ko urtarrilaren 31ra arte, artelanok hainbat erakusketa-areto-
tan ikusgai jartzeko.

2. Euskara eta Kulturako Foru Sailari laguntzea, hala eskatzen bazaie, eta era-
kundearen gaineko edozein informazio ematea (azterlanak, inkestak, datu estatistikoak, 
etab.).

3. Euskara eta Kulturako Foru Sailak, Ogasun eta Finantzen Foru Sailak eta Herri 
Kontuen Euskal Epaitegiak egiten dituzten egiaztapen-jarduerak onartzea.

4. Bizkaiko Foru Administrazioak emandako diru-laguntzen araubide juridiko oro-
korra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 13. artikuluan eta Bizkaiko 
Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez onetsi den Diru-la-
guntzen Erregelamenduaren 54. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako gainerakoak.

18. oinarria.—Itzultzea
Saridun gertatu edo aukeratua izatearen ondorioz jasotako diru-kopurua eta dagoz-

kion berandutze-interesak itzuli beharko dira, baldin eta ez badira betetzen aurreko oi-
narrietan, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 33. artikuluan edo foru arau hori gara-
tzen duen Erregelamenduan jasotako betebeharretariko bat edo batzuk. Besteak beste, 
honelakorik gertatzen bada:

1. Saria lortzean edo lana erakusketarako aukeratzean berariazko baldintzak ez 
betetzea.

2. Foru dekretu honetan xedatutako gainerako baldintzak ez betetzea.
3. Ezarritako kontrol-jarduerak egiteari uko egitea edo eragozpenak jartzea.

19. oinarria.—Aurrekontuko partida
1. Aipatu diren sariak emateko aurrekontuetan jarritako muga berrogeita sei mila 

euro (46.000,00 euro) izango da, eta 2018. urterako aurrekontuko partida honetatik or-
dainduko da: 0405, 334104, 46200 partida, 2007/0214 proiektua.

2. Hau da aukeratutako lan berezien egileentzako nazioarteko egonaldi artistikoa-
ren gastuak ordaintzeko aurrekontuko muga: hogeita hamar mila euro (30.000,00 euro). 
Kopuru hori 2018. urteko urterako aurrekontuko partida honetatik ordainduko da: 0405, 
334104, 23799 partida, 2007/0214 proiektua.

3. Aurrekontuei buruzko 2006ko abenduaren 29ko 5/2006 Foru Arauaren testu ba-
teginaren (2013ko abenduaren 3ko 5/2013 Foru Dekretu Arauemailearen bidez onetsi 
zen) 56. 3 artikuluan ezarritakoaren arabera, foru dekretu honen babesean emaniko 
diru-laguntzak baliodun izateko baldintza bat bete beharko da: dagokion ekitaldian foru 
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dekretutik eratorritako betebeharrak finantzatzeko kreditu egokia eta nahikoa izatea. Ha-
lakorik ez bada, balio gabe geratuko dira diru-laguntza horiek.

4. Deialdiko eskaera guztiak ebatzi ondoren, guztira diru-laguntzetarako emandako 
diru kopurua aurrekontu-muga baino txikiagoa balitz, gastu-baimenaren ezeztapena tra-
mitatuko litzateke, soberan den zenbatekoan.

20. oinarria.—Egile-eskubideak
1. Aukeratutako hiru (3) artelan berezi horien egileek, beren borondatez eta doan, 

Bizkaiko Foru Aldundiari lagako diote artelanak ustiatzeko eskubidea, artelanok Foru 
Aldundiaren ondarearen barruan sartzeko, egileek jasotako sariaren truke. Kanpo gera-
tuko dira Jabetza Intelektualari buruzko Legean Europar Batasun osorako uko egin ezin-
dakotzat edo besterenezintzat jotako eskubide moralak. Ustiatzeko eskubidea Jabetza 
Intelektualari buruzko Legearen testu bateratuaren 26. artikuluan ezarritako gehieneko 
eperako izango da.

2. Era berean, Bizkaiko Foru Aldundiak Ertibil Erakusketa Ibiltariaren deialdi ez-
berdinetan saritu eta/edo aukeratutako obrak bilduko dituzten liburuak edo katalogoak 
argitaratzea (berrargitaratzea barne) erabaki dezakeela aurrez ikusita, egileek Bizkaiko 
Foru Aldundiari horretarako baimena emateko konpromisoa hartzen dute.

3. Erakusketa ibiltarian, artelanak egilearen izenaz erakutsiko dira. Artelana ezingo 
da aldatu, eta obra bere osotasunean errespetatuko dela bermatu behar da.

AMAIERAKO ZATIA
AZKEN XEDAPENAK

Lehena.—Ahalmena ematea
Ahalmena ematen zaio Kultura Saileko foru diputatuari foru dekretu hau garatzeko 

beharrezkoak diren xedapen guztiak eman ditzan.

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

indarrean.
Bilbon, 2017ko abenduaren 12an.

Euskara eta Kulturako foru diputatua,
LOREA BILBAO IBARRA

haldun Nagusia
UNAI REMENTERIA MAIZ




