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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 151/2017 Foru Dekretua, abenduaren, 12koa, Biz-
kaiko Lurralde Historikoan, 2018. urtean, ikerketa arkeologiko eta paleonto-
logikoak sustatzeko foru diru-laguntzetarako oinarri arautzaileak eta deialdia 
onesten dituena.

Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legeak 102.2 artikuluan eza-
rri du foru aldundiek urtero onetsiko dituztela kalifikatutako eta inbentariatutako kultur on-
dasunen kontserbazio, hobekuntza, zaharberrikuntza eta hondeaketetarako laguntzen 
programak, eta programa horietan ezarriko da, hain zuzen ere, zein laguntza emango 
diren, baita horiek esleitzeko irizpideak eta baldintzak ere.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 2016ko martxoaren 8ko 42/2016 Foru Dekretuak, zeinak 
Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Sailaren egitura organikoari buruzko erre-
gelamendua onesten duen, sail horri esleitzen dio ondare arkeologikoa sustatzeko eta 
babesteko eskumena.

Bestalde, Bizkaiko Foru Aldundiaren 1998ko maiatzaren 12ko 62/1998 Foru Dekre-
tuak Bizkaian arkeologi-jarduketak egiteko arautegia ezarri zuen, eta, hala, osatu egiten 
dute foru diru-laguntzetarako deialdi honen esparru juridikoa.

Foru dekretu honek erregulazio onaren printzipioak betetzen ditu. Printzipio horiek 
jasota daude Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekre-
tuaren 3. artikuluan (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

XEDATZEN DUT:

Artikulu bakarra.—Foru dekretu honen xedea
Bizkaiko Lurralde Historikoan, 2018. urtean, ikerketa arkeologiko eta paleontologi-

koak sustatzeko foru diru-laguntzetarako oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira. 
Ondoren jasotzen da oinarrien eta deialdiaren testua.
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XEDAPEN OROKORRAK

1. oinarria.—Diru-laguntzaren xedea
1. Hauek dira foru dekretu honen arabera diru-laguntza jaso dezaketen jarduerak:
a) Arkeologia eta paleontologiako prospekzioak.
b) Kontrol arkeologikoa.
c) Arkeologia eta paleontologiako zundaketak.
d) Arkeologia eta paleontologiako indusketak.
e) Arkeologia eta paleontologiako ikerketak.
Diru-laguntzaren eskabidean aurkeztutako proiektuak 2018ko ekitaldiaren barruan 

burutu beharko dira.
2. Foru dekretu honen aplikazio-eremutik kanpo geratzen dira honako hauek:
a) Bizkaiko Lurralde Historikoa gainditzen duten jarduerak.
b) Kalifikatutako eta inbentariatutako alde edo ondasun arkeologikoak ukitzen di-

tuzten obren ondorioz edo ustez hondar arkeologikoak egon daitezkeen aldeak, orubeak 
edo eraikinak ukitzen dituzten obren ondorioz egin beharreko jarduera guztiak.

c) Ustekabeko aurkikuntzen ondorioz egin beharreko esku-hartze arkeologikoak.
d) Bizkaiko Foru Aldundia edo beste herri-administrazio batzuk egiten ari diren jar-

duerak.
3. Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak izango dira, hain zuzen ere, batere zalan-

tzarik gabe lagundutako jardueraren izaerarekin bat datozenak eta ezarritako epearen 
barruan egiten diren gastuak, baina diru-laguntza jaso dezaketen gastuen eskurake-
ta-kostua ezin da inola ere izan merkatuko balioa baino handiagoa.

Honako gastu hauek ez dira diru-laguntza jaso dezaketen gastuak izango:
a) Ekipo-ondasunak erostea, baldin eta haien amortizazioa luzeagoa bada foru de-

kretu honetan jasotzen diren jarduerak egiteko epea baino.
b) Banku-kontuetako interes zordunak.
c) Interesak, errekarguak eta administrazio-zehapenak eta zehapen penalak.
d) Prozedura judizialen gastuak.
e) Oro har, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 29. artikuluak berariaz kanpo uz-

ten dituenak.
4. Foru dekretu honen helburua da eskatzaileen ekintzak lagundu eta osatzea; ez 

dira inoiz finantzatuko jarduera egiteagatik sortutako gastu guztiak.

2. oinarria.—Onuradunak
1. Pertsona fisikoak bakarrik izan ahal izango dira foru dekretu honen onuradunak, 

baina ez dira ez profesionalak ez enpresariak izan behar, diru-laguntza ematea ekarriko 
duen jarduera egin beharko dute, eta, onuradun izateko, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru 
Dekretuko 12. artikuluan ezarritako kasuetan ez egoteaz gainera, baldintza hauek bete 
beharko dituzte:

a) Diru-laguntza eskatzen bada arkeologia eta paleontologiako esku-hartze proiek-
tu bat egiteko, proiektu horren arduradun baimenduak egin behar du eskabidea. Era be-
rean, diru-laguntza eskatzen bada arkeologia eta paleontologiako ikerketa bat egiteko, 
ikerketaren titular nagusiak egin behar du eskabidea.

b) Salbuespen modura, diru-laguntza eskatzen duena ez bada arkeologia eta pa-
leontologiako esku-hartzearen zuzendaria, proiektu horri ikertzaile nagusi moduan lotuta 
dagoela egiaztatu beharko du.

c) Edonola ere, eskatzaileek beti frogatu behar dute badituztela jarduera egiteko 
behar diren baimenak eta lizentziak, arkeologia eta paleontologiako esku-hartzerako bai-
mena izan ezik. Baimen hori Euskara eta Kultura Sailak ematen du, Euskal Kultur On-
dareari buruzko 7/1990 Legeko 45. artikuluarekin bat, eta eskabideak aurkezteko epea 
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amaitu aurretik eskatu behar da (5.2. oinarria). Diru-laguntzaren eskabideak ez dira iza-
pidetuko aipatutako epean arkeologia eta paleontologiako esku-hartzerako baimenak 
eskatu ez badira.

d) Eskatzailea ez bada esku-hartzea egin nahi den orube edo lekuaren jabea, fro-
gatu beharko du jabeak bertan esku hartzeko baimena eman diola, eta, horretarako, 
Zuzenbidean onartutako edozein frogabide erabil dezake.

Eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean egiaztatu behar dira baldintzok. 
Gainera, prozedura osoan zehar ere bete behar dira, harik eta diru-laguntzaren justifika-
zioa eman arte. Eskatzaileak deialdi honetatik kanpo geratuko dira, baldin eta aurretik 
ere esku-hartze arkeologikoetarako baimenen onuradun izan badira, baina bete gabe 
badituzte baimen horiek eragiten dituzten betebeharrak (txostenak, memoriak eta mate-
rialak aurkeztea).

2. Sexua dela-eta inor baztertzeagatik administrazio-zehapenik edo zehapen pe-
nalik jaso duten pertsonek ezin izango dute dekretu honetan araututako deialdian parte 
hartu, dagokien zehapena indarrean dagoen bitartean; halaber, Emakumeen eta Gizo-
nen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 euskal Legea dela-eta debeku hori ezarri 
zaienak ere dekretu honek arautzen duen deialditik kanpo geldituko dira.

PARTE SUBSTANTIBOA

3. oinarria.—Araubide juridikoa
Foru dekretu honetan aurreikusi gabeko gaietarako aplikagarriak izango dira Foru 

Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen 
maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua eta Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 
34/2010 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Diru-laguntzei buruzko Araudia, bai eta, 
osagarri gisa, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 
1eko 39/2015 Legean, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 
40/2015 Legean eta bere izaeraren zioz aplikagarri izan daitekeen beste edozein xeda-
pen arauemaile ere.

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 Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Saileko Kultura Ondarearen Zerbi-

tzuan aurkeztu ahal izango dira (María Díaz de Haro kalea, 11, Bilbo), edo, bestela, Herri 
Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Le-
gearen 16.4 artikuluak zehazten duen moduan aurkeztu ahal izango dira. Eredu ofiziala 
interesdunen eskura dago http://www.bizkaia.eus//kulturadirulaguntzak web orrian.

Horrez gainera, aukera egongo da eskabideak -gorago ezarritako baldintzak beteta- 
Bizkaiko Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoaren bidez aurkezteko.

2. Eskabideak aurkezteko 2018ko urtarrilaren 15ean hasiko da, eta 2018ko otsaila-
ren 15ean amaituko da (bi egunok barne).

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

keztu behar dira (E1 eredua), hurrengo zenbakietan adierazitako agiriekin eta eskatzai-
leak edo haren legezko ordezkariak izenpetuta.
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2. Dokumentazio orokor eta espezifiko hau erantsi beharko da (II. inprimakia, E3 
eredua):

a) Sinatzailearen nortasun-agiri nazionalaren fotokopia.
b) Interesdunak legezko nahiz borondatezko ordezkari bidez jarduten duenean, or-

dezkapena egiaztatu beharko da, Zuzenbidean onartzen den edozein frogabide erabilita.
c) Bankuko helbideratze fitxa, alta eman edo aldaketaren bat egin nahi den kasue-

tan bakarrik (IV. inprimakia, E5 eredua).
d) Edonola ere, eskatzaileek beti frogatu behar dute badituztela jarduera egiteko 

behar diren baimenak eta lizentziak, arkeologia eta paleontologiako esku-hartzerako bai-
mena izan ezik. Baimen hori Kultura Sailak ematen du, Euskal Kultur Ondareari buruzko 
7/1990 Legeko 45. artikuluarekin bat, eta eskabideak aurkezteko epea amaitu aurretik 
eskatuta dagoela frogatu behar da.

e) Esku-hartzea gauzatzeko jabeak emandako baimena, eskatzailea ez bada es-
ku-hartzea egin nahi den orube edo lekuaren jabea.

f) Eskatzailea Bizkaian erroldatuta ez badago, zerga-betebeharrak egunean ditue-
la egiaztatzen duen agiria, eta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda ez 
dagoela egiaztatzen duen agiria. Bi egiaztagiriak ogasun eskudunak emandakoak izan 
behar dira.

g) Jardueren proiektua: diru-laguntzaren xede den jarduerari buruzko txostena eta 
hura burutzeko egutegia. Horrekin batera, beren-beregi adierazi behar dira jarduera au-
rrera eramateko proiektu globalaren faseak.

h) Esku-hartzearen arduradunaren edo ikertzaile nagusiaren curriculum vitae.
i) Eskatzaileak aurretik egin dituen esku-hartzeetan lortutako material arkeologi-

koak Arkeologi Museoan gordailuan uzteko akten kopia, bai esku-hartzea egingo den 
aztarnategian lortutakoei dagokiena, bai zuzendari edo eskatzailea titularra dela Bizkai-
ko Lurralde Historikoan egindako gainerako guztiena.

j) Jardueraren aurrekontua zehazten duen memoria, gutxienez honako datu hauek 
bilduko dituena:

1)  2018ko ekitaldian garatuko den proiektu-fasearen kostu osoa (zuzendaritzak 
egindako koordinazio-, azterketa- eta interpretazio-prozesuen ondoriozkoa bar-
ne).

2) Diru-laguntzaren xede diren kontzeptuen kostu zehatza,
3)  Kopuru hori ehunekotan zenbat den 2018ko ekitaldiko aurrekontuaren barruan.
4)  Hurrengo urteetan egingo direla-eta, foru dekretu honek arautzen dituen diru-la-

guntzen xede ez diren proiektu-faseen gutxi gorabeherako kostua.
k) Foru dekretu honetako 9. oinarrian zehaztutako ebaluazio-irizpideak justifikatze-

ko gainerako agiriak.
Era berean, eskatzailearen jaiotza-data ere adierazi behar da, gazteriaren arloko es-

tatistikak egiteko erabiltzeko, II. eranskinean datu horri II. inprimakian dagokion atalean 
(E-III eredua).

3. Interesdun bakoitzeko eskabide bakarra onartuko da, eta eskabide bakoitzean 
ikerketa arkeologiko edo paleontologikorako proiektu bakarra aurkeztu behar da.

7. oinarria.—Eskabideak zuzentzea eta hobetzea
1. Eskabideak behar bezala beteta ez badaude, edo foru dekretu honetan eska-

tutako agirietakoren bat ez badute, orduan agindeia egingo zaio eskatzaileari, hamar 
(10) egun balioduneko epean akatsa zuzendu edo beharrezko agiriak aurkez ditzan, 
eta ohartaraziko zaio horrela egin ezean eskabidean atzera egindakotzat joko dela eta, 
behin ebazpena emanda, eskabidea 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.
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8. oinarria.—Diru-laguntza emateko prozedura
Diru-laguntza hauek norgehiagoka sistemaren bidez emango dira, hau da, epaimahai 

kalifikatzaile bat eratuko da eta aurkeztutako eskabideak alderatuko ditu, 9. oinarrian eza-
rritako ebaluazio-irizpideak kontuan hartuta, eskabideen arteko lehentasun-hurrenkera 
ezartzeko. Foru diru-laguntzak puntuaziorik altuenak lortu dituztenei emateko proposame-
na aurkeztuko du, betiere aurrekontu-partidan ezarritako zenbatekoa muga izanik.

9. oinarria.—Diru-laguntzak ebaluatzeko irizpideak
1. Diru-laguntzen eskabideak ebazteko proposamena egiteko, epaimahai kalifika-

tzaileak jarraian adierazten diren irizpideak eta horien haztapena hartuko ditu kontuan. 
Gehienez, 100 puntu izango dira, eta honela banatuko dira:

a) Proiektuari dagokionez (gehienez ere, 30 puntu):
1)  Esku-hartzeak ondare arkeologikoaren ikuspegitik duen kalitatea eta interesa. 

Horregatik, gehienez 20 puntu emango da.
  Gehienez emango diren 20 puntu horietan, jardueren proiektu hauek joko dira 

interes handiagokotzat: dagoeneko martxan dauden beste jarduera batzuei gain-
jartzen ez zaizkienak eta ikerketa arkeologikoaren barruan antzeko ekarpen bi-
bliografikoak edo dokumentuak dituzten gai-eremuak aztertzen ez dituztenak.

 Beraz, haztapen hau ezartzen da:
 — 20 puntu: interes eta kalitate gorena.
 — 10 puntu: interes eta kalitate nabaria.
 — 0 puntu: interes eta kalitate gutxi.
2)  Egingo den ikerketa-proiektu orokorraren plangintza egokia aurkeztea, helbu-

ruak eta faseak ondo definituta, eta, bereziki, 2018ko esku-hartzeari dagokionez. 
Ematekoa den puntuazio osotik 10 puntu emango dira gehienez:

 —  10 puntu: osorik planifikatutako proiektuak badira, helburuak eta lan-faseak 
zehaztuta dituztenak, eta, gainera, 2018ko ekitaldirako programa zehatza eta 
xehakatua aurkezten badute.

 —  5 puntu: proiektu zehatzak badira 2018. urteko kanpainari dagokionez, baina 
zehaztu gabeak, aldiz, proiektu osoari dagokionez.

 —  0 puntu: helburuak, faseak eta egutegia gutxi definituta dituzten proiektuak 
badira.

b) Jardungo duen taldeari dagokionez (gehienez ere, 50 puntu):
1)  Proiektuaren zuzendaritza zientifikoaren kaudimen teknikoa. Hori ebaluatzeko, 

diru-laguntza eskatzen den proiektu zein aldi historikoari lotuta egindako argital-
penak eta zuzendutako indusketa-lanak zenbatuko dira (40 puntu gehienez):

  Lan arkeologikoen zuzendaritza-lanei, gehienez, 15 puntu emango zaizkie, hain 
zuzen ere, esku-hartze arkeologikoen kanpaina bakoitzeko puntu 1 emango da.

  Diru-laguntzaren xede den gaiari buruzko aldizkari eta liburuetako artikuluei, 
gehienez, 15 puntu emango zaizkie, hain zuzen ere, 20 orrialdeko puntu 1 eman-
go zaie.

  Biltzarretara edo jardunaldietara joateagatik, baldin eta bertan komunikazio bat 
aurkeztu bada, edo gaiari lotutako ikastaroak emateagatik, gehienez, 10 puntu 
emango dira: komunikazio bakoitzeko, puntu 1, eta bost ordutik gorako ikastaro 
bakoitzeko, berriz, 2.

2)  Taldearen kaudimen teknikoa eta antolaketakoa. Atal honetan kontuan hartuko 
da taldeak espezialista egokiak izatea proiektatu den esku-hartzerako, baita era-
kunde zientifiko baten babesa izatea ere (10 puntu, gehienez):

 —  10 puntu: erakunde zientifiko baten (unibertsitatea edo ikerketa-zentroa) ba-
besa izanez gero, eta aztarnategiaren arazoei aurre egiteko beharrezkoa den 
diziplina anitzeko taldea izanez gero.
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 —  5 puntu: bietako bat bakarrik izanez gero: edo talde egokia edo erakunde zien-
tifiko baten babesa.

 —  0 puntu: Gutxi definituta badago edo ez badu erakunde zientifiko baten babes 
zientifikoa, ez eta aztarnategiaren arazoei aurre egiteko beharrezkoa den dizi-
plina anitzeko lantalde bat ere.

c) Finantzabideei dagokienez (gehienez ere, 20 puntu):
1)  Aurrekontuak proiektuari dagokionez duen koherentzia. Honako hau ebaluatuko 

da: aurrekontuak kontuan hartu behar du foru dekretu honen babesean 2018ko 
ekitaldirako eskatutako diru-laguntzaren xede den proiektuaren fasea, bai eta 
haren fase guztien aurrekontu-balioespena ere. Ematekoa den puntuazio osotik 
10 emango dira gehienez:

 —  10 puntu: aurrekontu egokiak eta zehatzak dituzten proiektuak, bai 2018an 
egitekoa den faserako, bai esku-hartze orokorraren gainerako faseetarako.

 —  5 puntu: 2018ko kanpainarako aurrekontu egokiak eta zehatzak dituzten 
proiektuak, baina aurrekontu anbiguoak edo osatu gabeak dituztenak, aldiz, 
esku-hartze orokorraren gainerako faseetarako, fase horietako gastuaren es-
timazio koherentea ez izateagatik.

 —  0 puntu: aurrekontua gutxi azalduta duten proiektuak badira, edo, gehiegike-
ria edo gabeziagatik, esku-hartzea burutzeko aurrekontu desegokiak dituzten 
proiektuak badira.

2)  Finantzabide osagarriak egotea: Ematekoa den puntuazio osotik 10 emango dira 
gehienez:

 —  10 puntu: 2018.urtean egingo den faserako aurkeztutako aurrekontuaren %50 
baino gehiago estaltzeko finantzabideak dituztela justifikatzen duten proiek-
tuak.

 —  5 puntu: 2018. urtean egingo den faserako aurkeztutako aurrekontuaren 
%50eraino edo gutxiago estaltzeko finantzabideak dituztela justifikatzen duten 
proiektuak.

 —  0 puntu: 2018. urtean egingo den faserako finantzabide osagarririk ez duten 
aurrekontuetako proiektuak.

2. Epaimahai kalifikatzailearen iritziz gutxienez 70 puntu lortzen ez dituzten propo-
samenak ezetsi geratuko dira.

3. Diru-laguntzaren zenbatekoa zehaztuko da, hain zuzen ere, aurkeztutako proiek-
tuak 2018. urterako duen aurrekontuaren arabera, BEZa kenduta. Ez dira bakarrik kon-
tuan hartu beharko landa-lanen eta laborategiko lanen (inbentarioak, etab.) ondoriozko 
gastuak; izan ere, zuzendaritzak egindako koordinazio-, azterketa- edo interpretazio-la-
nen ondoriozkoak ere kontuan hartu behar dira. Aurrekontuan egin beharreko arazketa 
burututa, ebaluazio onena lortu duten proiektuei emango zaie diru-laguntza.

4. Egiaztatu ondoren proiektua eta aurrekontua benetan dagozkiola diru-laguntza 
jaso dezakeen jarduera bati, edota, behar izanez gero, gastuak eta gaindikin konputae-
zinak kendu ondoren, diru-laguntzaren zenbatekoa zehaztuko da, eta kopuru hori, gehie-
nez ere, hogei mila euro (20.000,00 euro) izango da, proiektutako jarduera bakoitzeko.

10. oinarria.—Aholkularitza
Foru dekretu hau dela-eta sortutako zalantza edo kontsulta guztiak argitzeko beha-

rrezkoa den laguntza teknikoa edo aholkularitza eskainiko ditu Bizkaiko Foru Aldundiko 
Kultura Ondarearen Zerbitzuak. Horretarako interesdunen eskura dago http://www.biz-
kaia.eus/laguntzaileOndarea web orrian.

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

eratuko da. Epaimahaikideak Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta Kulturako foru diputa-
tuak izendatuko ditu, foru agindu bidez. Izendapen hori egiteko Emakumeen eta Gizonen 
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Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Euskal Legearen 3.7 artikuluan ezarritakoa 
beteko da.

2. Epaimahai kalifikatzaileak, diru-laguntzak emateko irizpideak kontuan hartuta, 
ebazpen-proposamena aurkeztuko dio Euskara eta Kultura Saileko foru diputatuari, 
behin betiko ebazpena eman dezan.

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

arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 22.4 artikuluan xedatutakoa betez, 
deialdi honetan, interesdunei ez zaie, lehenbizi behin-behineko ebazpen-proposamena 
eman, eta, gero, entzunaldiaren izapidea eskainiko, zeren interesdunek ekarri dituzten 
egitateak, alegazioak eta frogak besterik ez baitira jaso eta kontuan hartuko prozeduran.

2. Deialdia ebatzi aurretik, Kultura Ondarearen Zerbitzuak egiaztatuko du ea es-
katzaileek egunean dituzten zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak. Es-
katzaileren batek betebehar horietako bat edo batzuk betetzen ez baitu, deitu egingo 
zaio 10 eguneko epean egoera konpon dezan, bai eta ohartarazi ere, horrela egin ezean 
eskaeran atzera egindakotzat joko dela.

3. Ebazpena emateko eta jakinarazteko gehienez ere 3 hilabeteko epea dago, es-
kabideak aurkezteko epea amaitzen denetik zenbatuta. Euskara eta Kulturako foru dipu-
tatuak emango du ebazpena, Epaimahai Kalifikatzaileak proposamena eginda.

Epe hori eskabideari buruzko ebazpen adierazirik eman gabe igarotzen bada, eska-
bidea ezetsitzat joko da; hala ere, ebazpen adierazia geroago ere 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.

Ebazpenean, berariaz azalduko da foru agindu horrek administrazio-bidea amaitzen 
duela eta haren aurka berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal diola interesdunak Bizkai-
ko Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Saileko foru diputatuari, foru agindua jakinarazi 
eta hurrengo egunetik hilabete (1) pasatu baino lehen, edo, bestela, Administrazioare-
kiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakeela, era berean zenbatutako bi (2) hilabeteko epea 
pasatu baino lehen.

13. oinarria.—Bateragarritasuna beste diru-laguntza batzuekin
1. Foru dekretu honetako diru-laguntzak bateragarriak izango dira xede bereko 

bestelako diru-laguntza, laguntza, sarrera edo baliabideekin, berdin dio estatuko, Eu-
ropar Batasuneko edo nazioarteko erakundeetako administrazioetatik nahiz erakunde 
publiko edo pribatuetatik datozen.

2. Diru-laguntza emateko kontuan hartu diren inguruabarretakoren bat aldatzen 
bada, eta betiere aldi berean udalerrietako, autonomia-erkidegoetako, estatuko edo na-
zioarteko beste administrazio edo erakunde publiko batek emandako beste diru-lagun-
tza, laguntza, sarrera edo baliabideren bat lortzen bada, gerta liteke diru-laguntza ema-
teko ebazpena aldatzea, zeren foru dekretu honen bitartez araututako diru-laguntzen 
zenbatekoa, bakarrik zein beste diru-laguntza edo laguntza batzuekin bat eginda, inolaz 
ere ezin baita izan onuradunak egin beharreko jardueraren kostua baino handiagoa.

14. oinarria.—Diru-laguntza ordaintzea
1. Deialdi hau ebazten duen foru agindua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu 

eta handik 10 egun baliodunera onuradunak ez badio berariaz eta idatziz eskaerari uko 
egiten, ulertuko da onuradunak onartu egin duela.

Diru-laguntza emateari buruzko iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu on-
doren 10 egun igaro eta berehala, Aldundiko Kirol Zerbitzuak diru-laguntzari dagokion 
zenbatekoaren ordainketa izapidetuko du Ogasun eta Finantzen Foru Sailean, eta onu-
radunei ez zaie horretarako inolako bermerik eskatuko.
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2. Diru-laguntzen ordainketa egin baino lehen, egiaztatuko da ea onuradunek egu-
neraturik dituzten zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.

Aurrekoak egiaztatu ondoren, ikusten bada onuradunetariko baten batek ez dituela 
betebehar horietako batzuk betetzen, agindeia egingo zaio 10 eguneko epean egoera 
hori erregulariza dezan, eta ohartaraziko zaio egoera erregularizatu ezean galdu egingo 
duela emandako diru-laguntzarako eskubidea.

15. oinarria.—Diru-laguntza onuradunaren borondatez itzultzea
1. Onuradunak berak Administrazioaren aurretiazko errekerimendurik gabe eginda-

koa da borondatezko itzulketa.
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 diru-laguntza, foru erakundeak eskatu 
gabe.

Halakoetan, diru-laguntza benetan itzultzen den arte sortutako berandutze-interesak 
kalkulatuko ditu Bizkaiko Foru Aldundiak, aipatutako 76. artikuluan eta 5/2005 Foru Arau-
ko 34. artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita.

3. Foru diru-laguntza onuradunak berak eskatuta itzultzeko, ordainketa-gutun bat 
erabili behar da. Ordainketa-gutun hori diru-laguntzaren kudeaketaz arduratutako foru 
zerbitzuaren bulegoetan izapidetuko da, onuradunak eskaera aurkeztu eta gero. Or-
dainketa-gutun horretan honako hauek adierazi behar dira: itzuli beharreko zenbatekoa 
(printzipala eta berandutze-interesak), ereduaren kodea eta diru-sarreraren zergatia, eta 
itzuli behar den diru-laguntza ere aipatu behar da.

4. Diru-laguntzaren onuradunak finantza-erakunde batean ordainketa egin ondo-
ren, ordainketaren kopia edo diru-sarreraren frogagiria bidali beharko dio diru-laguntza-
ren kudeaketaz arduratzen den Euskara eta Kultura Saileko foru zerbitzuari.

16. oinarria.—Justifikazioa egiteko epea eta era
Foru dekretu honen bitartez araututako diru-laguntzen onuradunek honako konpro-

miso hauek hartuko dituzte:
1. Jarduera osoa 2018ko ekitaldian egitea.
2. Bizkaiko Foru Aldundiaren Euskara eta Kultura Sailari honako hauek justifika-

tzea: proiektua gauzatu izana; diru-laguntza ematea ekarri zuten baldintzak bete izana, 
eta diru-laguntza jaso duen proiektuaren zenbatekoaren gastua aplikatu izana. Horreta-
rako, agiri jakin batzuk aurkeztu beharko dira, Kultura Ondarearen Zerbitzuaren bulegoe-
tan (María Díaz de Haro kalea, 11, Bilbo), 2019ko otsailaren 28a baino lehen. Agiri horiek 
honako hauek dira:

a) Diruz lagundutako jardueren nondik norakoei buruzko memoria, bertan honako 
hauek zehaztuta: jarduerak noraino burutu diren, bete diren jarduerak, bai eta diruz la-
gundutako proiekturako erabili diren giza baliabideak eta baliabide materialak ere.

b) Diruz lagundutako jarduerari dagozkion diru-sarrera eta gastuen behin betiko ze-
rrenda xehatua (III. inprimakia–E4 eredua).

c) Gastuen frogagiriak edo Kultura Ondarearen Zerbitzuak egiaztatutako fotoko-
piak; frogagiri horiek aurrekontu araztuaren kontzeptuei buruzkoak izango dira. Aurkez-
tuko diren frogagiri eta faktura guztien zerrenda ere aurkeztu beharko da, haien zenba-
tekoa eta aurrekontuko zein atali dagokion zehaztuta.

d) Bai erakunde publikoetatik bai pribatuetatik jasotako laguntzen berariazko aipa-
mena.

e) Diruz laguntzeko gastuaren aurrekontua justifikatzeko, baldin eta administra-
zio-kontrataziorako araudian kontratu txikirako ezarritako zenbatekoak gainditzen ba-
dira, foru diru-laguntzaren onuradunak egiaztagiriak aurkeztu behar ditu, gutxienez hiru 
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hornitzailek egin dizkioten eskaintzak justifikatzeko, salbu eta kontratuaren ezaugarri be-
reziak direla-eta merkatuan ez badago halakorik egin dezakeen erakunde nahikorik edo 
gastua eskabidea aurkeztu aurretik egin bada.

17. oinarria.—Diru-laguntzaren onuradunaren beste betebehar batzuk
Onuradunak betebehar hauek ere izango ditu:
a) Erakunde emaileari idatziz jakinarazi behar dio ea diru-laguntza emateko orduan 

kontuan hartu den edozein alderdi objektibo edo subjektibok aldaketarik izan badu.
b) Erakunde emaileari idatziz jakinarazi behar dizkio jarduera hasteko eta amaitze-

ko datak, eta erraztasunak eman behar dizkio, diruz lagundutako jardueraren kontrol-, 
jarraipen- eta ikuskapen-funtzioak edo -ahalmenak gauzatzeko.

c) Udalerrietako, autonomia-erkidegoetako, estatuko edo nazioarteko beste admi-
nistrazio edo erakunde publiko batek xede bererako emandako beste diru-laguntza, la-
guntza, sarrera edo baliabideren berri ematea laguntza eman duen erakundeari.

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

e) Euskara eta Kulturako Foru Sailak, Ogasun eta Finantzen Foru Sailak eta Herri 
Kontuen Euskal Epaitegiak egiten dituzten egiaztapen-jardueren menpe jartzea.

f) Arkeologia edo paleontologiako esku-hartze prozesu osoan zehar, diru-laguntza 
eman ondoren editatutako material guztietan eta jendaurreko agerpen guztietan, Bizkai-
ko Foru Aldundiaren babesa agerrarazi beharko da; horretarako, Bizkaiko Foru Aldundia-
ren erakunde-irudian ezarritako elementuak baliatuko dira, eta logotipoaren aldamenean 
esaldi hau agertuko da hitzez hitz:

«Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako ekintza/Actividad subvencionada por la Dipu-
tación Foral de Bizkaia».

Jarduerak justifikatzeko memorian, argazki bidez edo beste erreprodukzio-bide baten 
bidez egiaztatu beharko da nola zabaldu den publikoki Bizkaiko Foru Aldundiak diruz 
lagundutako esku-hartzeari emandako laguntza.

g) Onuradunak dohainik eta esklusibitaterik gabe laga behar dio Bizkaiko Foru Al-
dundiari onuradunak berak aurkeztutako dokumentazioan dagoen informazio tekniko eta 
grafikoa erabiltzeko eskubidea, informazio hori zabaltzeko edo/eta argitaratzeko, edo-
zein baliabide edo formatu bibliografiko, ikus-entzunezko edo informatiko erabiliz edo 
teknikaren erabilerak ahalbidetzen duen beste edozein erabiliz.

h) Bizkaiko Foru Administrazioak emandako diru-laguntzen araubide juridiko oroko-
rra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 13. artikuluan eta Bizkaiko Foru 
Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez onetsi den Diru-lagun-
tzen Erregelamenduko 54. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako gainerakoak.

i) Deialdi honi dagokionez, foru diru-laguntza baten onuradunek bete egin behar 
dituzte maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 27. artikuluan eta martxoaren 23ko 34/2010 
Foru Dekretuko 53. artikuluan azpikontratazioa dela-eta zehazten diren betekizunak eta 
debekuak. Gehienez ere, diruz lagundutako jardueraren zenbatekoaren %90 azpikontra-
tatu ahal izango da.

18. oinarria.—Itzultzea
1. Jasotako diru-laguntza eta dagozkion berandutze-interesak itzuli beharko dira, 

baldin eta ez badira betetzen aurreko oinarrietan, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua-
ren 33. artikuluan edo foru arau hori garatzen duen Erregelamenduan jasotako bete-
beharretariko bat edo batzuk. Besteak beste, honelakorik gertatzen bada:

a) Justifikatu beharra betetzen ez bada.
b) Diru-laguntzaren helburua betetzen ez bada.
c) Diru-laguntza justifikatzen ez bada edo, foru dekretu honetan ezarritakoaren ara-

bera, nahiko edo behar bezala justifikatzen ez bada, justifikatu ez den diru-laguntzaren 
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zatia eta sortutako berandutze-interesak itzuli beharko dira, Bizkaiko Foru Aldundiko Kul-
tura Ondarearen Zerbitzuak horretarako eskaera egin ondoren.

d) Proiektua egiteko epea betetzen ez badu, jasotako diru-kopurua eta sortutako 
berandutze-interesak itzuli beharko ditu erakunde onuradunak, Bizkaiko Foru Aldundiko 
Kultura Zuzendaritza Nagusiak horretarako eskaera egin ondoren.

e) Onuradunak diru-laguntza lortu badu, nahiz eta horretarako baldintzak bete ez.
f) Foru dekretu honetan ezarritako gainerako kasuak betetzen ez badira
g) Ezarrita dauden kontrol-jarduerak egiten utzi ez bada edo kontrol horiek egiteko 

eragozpenak jarri badira.
2. Diru-laguntza jaso duen jardueraren kostua baino finantziazio gehiago jasotzen 

bada, diru-laguntza itzuli beharko da.

19. oinarria.—Aurrekontuko partida
1. Deialdi honetako diru-laguntzak emateko 2018. urtean indarrean dagoen aurre-

kontu muga jarraian azaltzen diren zenbatekoek zehaztuko dute:
Laurogei mila euro (80.000,00 euro), 2018ko ekitaldiko 0404 G / 336107 / 46999 / 

0000 – 2007 / 0156 aurrekontu-partidaren kargura.
2. Aurrekontuei buruzko abenduaren 3ko 5/2013 Foru Dekretu Arauemailearen 

bidez onetsi zen Aurrekontuei buruzko Foru Arau Orokorraren testu bateginaren 56.3 
artikuluan xedatutakoaren arabera, foru dekretu honen babespean emaniko diru-lagun-
tzak baliodun izateko baldintza bat bete beharko da: dagokion ekitaldian foru dekretutik 
eratorritako betebeharrak finantzatzeko kreditu egokia eta nahikoa izatea. Halakorik ez 
bada, balio gabe geratuko dira diru-laguntza horiek.

3. Eskaera guztiak ebatzi ondoren, diru-laguntzetarako guztira emandako diru ko-
purua aurrekontu-muga baino txikiagoa balitz, gastu-baimena deuseztatzea tramitatuko 
litzateke, soberan den zenbatekoan.

AMAIERAKO ZATIA
AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.—Arauak emateko gaikuntza
Ahalmena ematen zaio Euskara eta Kulturako foru diputatuari, foru dekretu honetan 

xedatutakoa ondoen 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

Ahaldun Nagusia
UNAI REMENTERIA MAIZ




