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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, abenduak 10. Astelehena236. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Euskara eta Kultura Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 147/2018 FORU DEKRETUA, azaroaren 20koa. 
Honen bidez, 2019ko ekitaldirako onartzen dira, batetik, beken oinarri arau-
tzaileak eta deialdia, arte plastikoen eta ikusmen-arteen, arte dramatikoaren, 
musikaren, eta dantzaren modalitateetan, eta, bestetik, laguntzen oinarri 
arautzaileak eta deialdia, bakarrik arte dramatikoaren, musikaren, eta dantza-
ren modalitateetan.

Euskal Autonomi Erkidego Osorako Erakundeen eta Lurralde Historikoetako Foru 
Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 7.a) artiku-
luan xedatutakoarekin bat, lurralde historikoetako foru erakundeei eskumen esklusiboa 
dagokie, besteak beste, arlo hauetan: lurralde historikoaren titulartasunekoak diren eta 
Arte Ederrekin eta Artisautzarekin zerikusia duten artxibo, biblioteka, museo eta erakun-
deen arloan.

Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 6ko 22/2018 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.

Esparrua horrela zehaztuta, Bizkaiko Foru Aldundiak, arte eta kultur arloko sormena-
ren interpretazio-tekniken hedapena sustatzeko asmoz, urtero egiten du sormen artisti-
korako (arte plastikoen eta ikusmen-arteen modalitatean), arte eszenikoen arloko treba-
kuntza eta hobekuntzarako (arte dramatikoa, musika eta dantza, hurrenez hurren) bekak 
eta laguntzak emateko deialdia.

Ekimen horri eustea beharrezkoa dela uste denez, programa horri arautegi erregu-
latzaile bat eman behar zaio, zeinak arautuko duen, 2019ko ekitaldirako, batetik, nola 
eskatu eta banatuko diren arte plastikoen eta ikusmen-arteen, arte dramatikoaren, musi-
karen, eta dantzaren modalitateetan emango diren bekak, eta, bestetik, nola eskatu eta 
banatuko diren bakarrik arte dramatikoaren, musikaren, eta dantzaren modalitateetan 
emango diren laguntzak. Horixe da, hain zuzen ere, foru-dekretu honen xedea: bide 
egokia ezartzea gai horietan interesa dutenek Bizkaiko Foru Aldundiak kulturaren arloan 
ematen dituen beka eta laguntzak lortu ahal ditzaten.

Dekretu hau bi titulutan egituratu da. Lehenengo tituluan, hurrengo tituluari ere bada-
gozkion estipulazio komunak ezartzen dira; bigarrenean, diziplina artistiko bakoitzerako 
estipulazio espezifikoak xedatzen dira:

I. titulua. Estipulazio komunak.
I. kapitulua. Xedapen orokorrak.
II. kapitulua. Araubide juridikoa.
III. kapitulua. Prozedura.
IV. kapitulua. Beken eta laguntzen kudeaketa eta justifikazioa.
II. titulua. Estipulazio espezifikoak.
I. kapitulua. Arte plastikoak eta ikusmen-arteak.
II. kapitulua. Arte dramatikoa.
III. kapitulua. Musika.
IV. kapitulua. Dantza.
Foru-dekretu honek bete egiten ditu erregulazio onaren printzipioak; printzipio ho-

riek Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren 1eko 
39/2015 Legean aurrez ikusten dira eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 2017ko urtarrilaren 
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17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 3. artikuluan jasotzen dira (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 2018ko azaroaren 20(e)ko bileran azterturik, honako hau

XEDATZEN DUT:

Artikulu bakarra.— Foru Aldundiaren beka eta laguntza batzuen oinarriak eta deial-
di publikoa onartzea

2019ko ekitaldirako onartzen dira, batetik, beken oinarri arautzaileak eta deialdia, 
arte plastikoen eta ikusmen-arteen, arte dramatikoaren, musikaren, eta dantzaren moda-
litateetan, eta, bestetik, laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia, bakarrik arte drama-
tikoaren, musikaren, eta dantzaren modalitateetan. Ondoren jasota dago horien testua.

I. TITULUA
ESTIPULAZIO KOMUNAK

I. KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRAK

1. oinarria.— Beken eta laguntzen xedea
1. Bekak bakarrik jaso ahal izango dituzte ikasturte bateko (2019ko irailaren 1ean 

hasi, eta 2020ko ekainaren 29an amaituta) iraupena duten proiektuek, modalitate haue-
tan:

a)  Arte plastikoak eta ikusmen-arteak.
b)  Arte dramatikoa.
c)  Musika.
d)  Dantza.
2. Laguntzak jaso daitezke soilik mintegi eta maisu-eskoletan parte hartu zein zen-

tro espezializatuek (publiko edo pribatuek) eskainitako edo ospe handiko irakasle par-
tikularrek emandako ikastaroak egiteko, betiere horiek guztiak 2019ko urtarrilaren 2tik 
abenduaren 29ra bitartean egingo badira, egun horiek biak barne, modalitate hauetan:

a)  Arte dramatikoa.
b)  Musika.
c)  Dantza.
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Arte dramatikoaren, musikaren eta dantzaren arloetako prestakuntza presentziala 
izango da.

3. Ez da inolaz ere diruz lagunduko sexua dela-eta diskriminatzailea den prestakun-
tza-proiekturik.

4. Foru-dekretu honen bidez arautzen diren bekak eta laguntzak trebakuntza- eta/
edo hobekuntza-ikastaroak egiteak onuradunei dakarzkien zenbait gastu finantzatzeko 
erabiliko dira; hain zuzen ere, gastu hauek finantzatzeko:

a)  Matrikula-gastuak eta jasotako irakaskuntzaren zein eskolen ziozko kuotak.
b)  Eskatzaileak egiten dituen bidaien gastuak direla-eta, zenbateko hauetara arteko 

beka eta laguntzengatik baino ez da diru-laguntzarik emango:
 1.  Euskal Autonomia Erkidegoan -Bizkaian izan ezik- egiten diren proiektueta-

rako bekengatik: gehienez 400 euro.
 2.  Estatuaren gainerako lekuetan egiten diren proiektuetarako bekengatik: 

gehienez 800 euro.
 3.  Atzerrian egiten diren proiektuetarako bekengatik: gehienez 1.200 euro.
 4.  Euskal Autonomia Erkidegoan -Bizkaian izan ezik- egiten diren proiektueta-

rako laguntzengatik: gehienez 75 euro.
 5.  Estatuaren gainerako lekuetan egiten diren proiektuetarako laguntzengatik: 

gehienez 150 euro.
 6.  Atzerrian egiten diren proiektuetarako laguntzengatik: gehienez 250 euro.
c)  Eskatzaileak egiten dituen ostatu- eta mantenu-gastuak direla-eta, zenbateko 

hauetara arteko beka eta laguntzengatik baino ez da diru-laguntzarik emango:
 1.  Bizkaitik kanpoko bekengatik: gehienez 8.000 euro.
 2.  Bizkaitik kanpoko laguntzengatik: ikastaroaren egun bakoitzagatik 30 euro, 

gehienez 3.000 euro.
d)  Proiektua garatzeko beharrezkoak diren materialaren eta tresnen gastuak, soilik 

arte plastikoen eta ikusmen-arteen modalitateetan. Kanpo geratzen dira gastu 
hauek: ekipo informatikoak erosteko gastuak, ikus-entzunezko materiala zein ar-
gazkilaritzako eta zinematografiako materiala erostekoak.

e)  Arte plastikoen eta ikusmen-arteen kasuan, proiektua gauzatzeko beharrezkoa 
den lokalaren errentamendua.

Deialdi honi dagokionez, gastuak diruz laguntzeko gastutzat joko dira, baldin eta za-
lantzarik gabe erantzuten badiote diruz laguntzen den jardueraren izaerari, guztiz beha-
rrezkoak badira eta ezarritako epearen barruan egiten badira. Diruz lagundutako gas-
tuen eskuratze-kostua ezingo da izan haien merkatuko balioa baino handiagoa.

5. Foru-dekretu honen helburua pertsona eskatzaileen ekintzak babestu eta osa-
tzea da; hori dela eta, ez dira inoiz finantzatuko jarduera egiteagatik sortutako gastu 
guztiak.

6. Beka eta laguntza hauek emateak eta haietaz gozatzeak, deialdi honetako mo-
dalitateetako edozeinetan, ez du ekarriko inolako kontratu- edo estatutu-loturarik ez lan- 
edo funtzionario-loturarik onuradunaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren artean.

2. oinarria.— Onuradunak
1. Foru-dekretu honen bidez arautzen diren beken eta laguntzen onuradunek treba-

kuntza sendoa izan behar dute beka edo laguntza eskatzen duten diziplinarako, ez dira 
egon behar maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluan zehazten den egoere-
takoren batean, eta, gainera, baldintza hauek bete behar dituzte:

a)  Europar Batasuneko estatu kide bateko naziotasuna edukitzea.
b)  Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerriren batean erroldatuta egotea, etenik gabe, 

2015ko urtarrilaren 1etik hona.
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2. Beken onuradunek, aurreko baldintzez gainera, hauek ere bete beharko dituzte:
a)  Proiektua egiten ari den lekuan bizitzea bekaz gozatzeko aldian (eskabidean 

zehaztu den lekuan, alegia).
b)  Aurtengo deialdiaren aurreko urteetan ez izatea Bizkaiko Foru Aldundiak moda-

litate horretan emandako bekaren baten onuradun. Salbuespena dira musika, 
dantza eta arte dramatikoaren modalitateetan aurreko deialdietako beka baten 
onuradun izan direnak; izan ere, halakoek aukera izango dute eskabidea aurkez-
teko, betiere beka bi baino gehiago jaso ez badituzte.

c)  Bekak mugatuta daude modalitateari eta eskatzaileen adinari dagokionez; hauek 
dira mugak:

 1.  Arte dramatikoa: 1989. urtean edo hurrengoetan jaiotakoak, baldin eta eska-
bideak aktore trebakuntzarako eta prestakuntzarako badira.

 2.  Musika: 1994. urtean edo hurrengoetan jaiotakoak, ahotsaren hobekuntza 
eta orquestra konposiziorako eta -zuzendaritzarako diren eskabideak izan 
ezik -horiek 1989. urtean edo hurrengoetan jaiotakoak izan daitezke-.

 3.  Dantza: 1999an eta hurrengoetan jaiotakoak, baldin eta eskabideak arautu-
tako dantzan trebatzeko eta hobetzeko badira.

3. Berdintasunerako eskubidea eta sexu-diskriminaziorik eza urratzeagatik admi-
nistrazio-bidean, lan-arloan edo zigor-arloan zehapen irmoa izan dutenek ezin izan-
go dute inolako beka ez laguntzarik eskatu ez jaso, ez eta honako hauetan ezarritako 
betebeharrak betetzen ez dituztenek ere: Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
otsailaren 18ko 4/2005 Legearen III. tituluan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Era-
gingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoan edo Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru Arauan.

II. KAPITULUA
ARAUBIDE JURIDIKOA

3. oinarria.— Aplikatu beharreko araudia
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 ere.

III. KAPITULUA
PROZEDURA

5. oinarria.— Eskabideak aurkezteko lekua eta epea
1. Beka eta laguntzetarako eskabideak Bizkaiko Foru Aldundiko Kultur Ekintza Zer-

bitzuaren bulegoetan (Recalde zumarkalea 30, 2. solairua) aurkeztu ahal izango dira, 
edo, bestela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluak zehazten duen moduan.

Horrez gainera, aukera egongo da eskabideak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza 
elektronikoaren bidez aurkezteko (https://www.ebizkaia.eus/eu/hasiera).
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2. Eskabideak aurkezteko epea 2019ko urtarrilaren 21etik otsailaren 21era izango 
da, egun bi horiek barne.

3. Pertsona bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu dezake, bai beka baterako, bai 
laguntza baterako.

4. 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 buruzkoak izango dira 2. oinarriko 1.a), 1.b), 2.a), eta 2.b) 
ataletan adierazitako baldintzak.

5. Aldiz, adingabea izango da bekaren/laguntzaren onuraduna, baldin eta hura 
adin-nagusitasuna lortzen badu ordainketa izapidetu aurretik. Kasu horretan, ordainketa 
izapidetzeko, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ordainduta 
dauzkala egiaztatzen duten ziurtagiriak (bere izenean emanak) aurkeztu beharko ditu, 
bai eta bere izenean eskatutako bekaren/laguntzaren onarpena eta banku-helbidera-
tzearen fitxa ere.

6. oinarria.— Eskabidearekin batera aurkeztu behar diren agiriak
1. Diru-laguntzetarako aurrez aurreko eskabideak foru-dekretu honi atxikitako lehen 

eranskineko eredu ofizialaren bitartez aurkeztu behar dira (I inprimakia, E-2 eredua), II 
inprimakiarekin (E-3 eredua) batera, behar bezala beteta. Ereduak web-orri honetan es-
kura daiteke: http://www.bizkaia.net//kulturadirulaguntzak.

Bizkaiko Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoaren bidez aurkeztuz gero, Administra-
zio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Le-
gearen 66.6 artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita betetzeko eta egoitzan aurkezteko 
dauden eredu berezien araberako eskabideak erabili beharko dira.

2. Kasu bietan, eskabideekin batera dokumentazio orokorra eta hurrengo ataletan 
eskatutako dokumentazio berezia aurkeztu beharko da, eskatzaileak berak edo eska-
tzailearen ordezkariak sinatuta.

a)  Banku-helbideratzearen fitxa, behar bezala betea, baldin eta aurretik aurkeztu ez 
bada edo aldaketaren bat badago banku-datuetan.

b)  Errolda-ziurtagiri historikoa.
c)  Eskatzailearen edo, hala badagokio, adingabearen curriculum vitae (akademikoa 

eta profesionala); behar bezala egiaztaturik egon behar du, dagozkion ziurtagi-
riekin (jatorrizkoak eta kopiak, alderatzeko). Ez da baloratuko behar den moduan 
egiaztaturik ez dagoen ezer.

d)  Egingo den proiektuaren memoria (hiru ale), honako hauek zehaztuta:
 1.  Proiektuaren edo ikastaroaren izenburua/identifikazioa.
 2.  Lortu nahi diren helburuak.
 3.  Proiektua edo ikastaroa egiteko egunak.
 4.  Herria.
 5.  Proiektua edo ikastaroa egingo den zentroa edo lekua; zehaztu behar da ea 

zentro arautua den eta ea publikoa edo pribatua den.
 6.  Eskolen ordutegia.
 7.  Ikasketa-plana (beharrezkoa izanez gero).
 8.  Irakasleak.
e)  Onuradunak ikastetxearekin edo —laguntzen kasuan— irakasle partikularrarekin 

izandako harremanei buruzko egiaztagiria.
f)  Behar bezala bete beharko da gastuen aurrekontuari dagokion atala; bertan 

agertzen diren kontzeptuen eta banakapenaren arabera.
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5. Edozein kasutan ere, Bizkaiko Foru Aldundiak kontsultatu eta egiaztatu egingo 
ditu eskatzailearen identitateari buruzko datuak, eta, era berean, ordezkatutako adinga-
bearenak (espresuki kontrako adierazpena egin ezean).

Datu horiek eskuratzeko modua bat etorriko da Datu pertsonalen tratamenduari eta 
datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko Europa-
ko Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamen-
duan (EB) eta erregelamendu hori garatzen duen araudian ezarritakoarekin bat.

Horrez gainera, eskabidea sinatuta baimena ematen zaio Bizkaiko Foru Aldundiko 
Euskara eta Kulturako Foru Sailari Ogasunaren eta Gizarte Segurantzaren ziurtagiriak 
eskatzeko, Diru-laguntzei buruzko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 21.3 artiku-
luan ezarritako ondorioetarako.

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

ko agirietakoren bat aurkeztu ez bada, errekerimendua egingo 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, Kultur Ekintzako Zerbitzuak aurkezten diren eskabideak behar be-
zala ulertzeko eta ebaluatzeko beharrezkotzat jotzen duen informazio osagarri guztia 
eskatu ahal izango du.

8. oinarria.— Diru-laguntza emateko prozedura
Bekak eta laguntzak norgehiagoka araubidean emango dira, hain zuzen ere, epai-

mahai kalifikatzailea eratuko da eta hark aurkezten diren eskabideak erkatuko ditu eta, 
foru dekretu honetan ezarritako irizpideen arabera, puntuaziorik altuena lortzen dutenei 
emango dizkie bekak eta laguntzak, lehentasun-hurrenkera ezarri ondoren eta aurrekon-
tuko partidan izendatutako zenbatekoa muga izanik.

9. oinarria.— Aholkularitza
Euskara eta Kultura Saileko Kultur Ekintzako Zerbitzuak behar den laguntza tekni-

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

10. oinarria.— Epaimahai kalifikatzailea
1. Modalitate bakoitzean epaimahai kalifikatzaile bat eratuko da bekak eta lagun-

tzak jasotzeko aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzeko. Epaimahaikideak Eus-
kara eta Kulturako foru diputatuak izendatuko ditu, foru-agindu bidez. Izendapen horiek 
egiteko, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru Araua-
ren 44 artikuluan ezarritakoa beteko da.

2. Epaimahai kalifikatzaileak, bekak eta laguntzak adjudikatzeko irizpideak kontuan 
hartuta, aurkeztutako eskabide bakoitzak lortutako puntuazio osoa jasotzen duen ze-
rrenda aurkeztuko du, foru-dekretu honen 8. oinarrian ezarritakoaren arabera jokatu eta 
behin betiko ebazpena emateko.

11. 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 aurretik, Kultur Ekintzako Zerbitzuak egiaztatuko du ea eskatzai-
leek egunean dituzten zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzari dagozkionak. Au-
rreko guztia egiaztatu ondoren ikusten bada eskatzaileren batek betebehar horietako 
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edozein ez duela betetzen, errekerimendua egingo zaio 10 eguneko epean egoera hori 
erregulariza dezan, eta ohartaraziko zaio, horrela egiten ez badu, eskaeran atzera egin 
duela ulertuko dela.

3. Eskabideei buruzko ebazpena emateko eta jakinarazteko epea lau (4) hilabete-
koa izango da gehienez, eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik zenbatuta. Eus-
kara eta Kulturako foru diputatuak emango du ebazpena, epaimahai kalifikatzailearen 
proposamena 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. 
Posta ziurtatu bidez ere jakinaraziko zaie interesdunei, edo egoitzan agertzeko sistema-
ren bidez, berriz, eskabidea egoitzan aurkeztu dutenei.

Foru-agindu horretan berariaz jasoko da ebazpenak administrazio-bidea agortzen 
duela eta interesdunak aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar dezakeela foru agindu 
horren aurka, Euskara eta Kulturako foru diputatuaren aurrean, hilabeteko (1) epean, 
edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzi-
tegi Nagusian, bi (2) hilabeteko epearen barruan; epeok jakinarazpena egin eta bihara-
munean hasiko dira zenbatzen.

12. oinarria.— Beste diru-laguntza batzuekiko bateragarritasuna
1. Foru-dekretu honen babesean emandako bekak eta laguntzak bateragarriak 

izango dira beste administrazio batzuek edo erakunde publikoek nahiz pribatuek, esta-
tukoek nahiz nazioartekoek, xede bererako ematen dituztenekin. Kasu horretan, eska-
tzaileak Euskara eta Kulturako Foru Sailari jakinarazi beharko dio zein diren emandako 
bekaren edo laguntzaren zenbatekoa, laguntza eman duen erakundea eta bekaz edo 
laguntzaz gozatzeko aldia.

2. Nolanahi ere, araudi honen bidez deitutako bekak eta laguntzak ez dira batera-
garriak izango Euskara eta Kultura Sailak barik Bizkaiko Foru Aldundiko beste edozein 
sailek deitzen dituen mota guztietako beka edo laguntzekin.

3. Beka edo laguntza emateko kontuan hartutako baldintzaren baten aldaketak, eta 
dena dela, aldi berean beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatuek emanda-
ko beste beka edo laguntza batzuk lortzeak, diru-laguntza emateari buruzko ebazpena 
aldatzea ekar dezakete, foru-dekretu honen bitartez araututako beka edo laguntzei doa-
kien zenbatekoa, bera bakarrik edo beste diru-laguntza edo laguntzaren batekin batera, 
inola ere ez baita izango erakunde onuradunak garatuko duen jardueraren kostua baino 
handiagoa.

IV. KAPITULUA
BEKEN ETA LAGUNTZEN KUDEAKETA ETA JUSTIFIKAZIOA

13. oinarria.— Ordainketa
1. Ebazpena eraginkorra izan dadin, eskatzaileak, Euskara eta Kulturako foru di-

putatuak emandako foru agindua (bekak eta laguntzak ematekoa) jakinarazi ondoren, 
jakinarazpena jasotzen denetik hamar (10) eguneko epean ondoren zerrendatzen den 
dokumentazioa aurkeztu beharko dute:

a)  Emandako beka edo laguntza onartzea, foru dekretu honen V-E6 inprimakiaren 
bitartez.

b)  Beren proiektua Estatuan, Europako Ekonomia Erkidegoko estatu kideren batean 
edo erkidego horrekin osasun-laguntzarako hitzarmenak edo tratatuak sinatuta 
dituen estaturen batean egingo duten onuradunen kasuan, indarrean dagoen 
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osasun-txartelaren kopia aurkeztu behar dute, berezko dituzten osasun-presta-
zioez —istripua eta gaixotasuna— gozatzeko eskubidea dutela egiaztatzeko.

c)  Beren proiektua Europako Ekonomia Erkidegoko kidea ez den estaturen batean 
edo erkidego horrekin osasun-laguntzarako (istripua edo gaixotasuna) hitzarme-
nak edo tratatuak sinatuta ez dituen estaturen batean egingo duten onuradunen 
kasuan, aseguru-poliza bat aurkeztu behar dute, zeinak proiektua egiten den 
bitartean sor litezkeen istripu eta gaixotasun guztiak estali beharko dituen.

d)  Eskabide-orrian azaltzen den ikastetxean onartuak izan direla egiaztatzen duen 
ziurtagiria, hala eskatzen denean.

  Beka edo laguntzaren onuradun izan eta ikasketa-zentroan onartuak izateko 
zain daudenek 2019ko urriaren 3ra arte aurkeztu ahal izango dute onartuak izan 
direla egiaztatzen duen ziurtagiria.

e)  Banku-helbideratzearen fitxa.
Atal honetako a), b), c), d) eta e) letretan zerrendatutako dokumentazioa Bizkaiko 

Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez ere aurkeztu daiteke.
Onuradunak ez badu aurkezten adierazitako dokumentazioa, errekerimendua egingo 

zaio hamar (10) eguneko epean beharrezkoak diren agiriak aurkez ditzan. Era berean, 
ohartaraziko zaio ezen, hala egiten ez badu, beka edo laguntza kobratzeko eskubidea 
galduko duela.

2. Beka edo laguntzaren eskabidea eta harekin batera aurkeztutako dokumenta-
zioa onartu dela jakinarazi eta berehala, Kultur Ekintzako Zerbitzuak haiei dagokien zen-
batekoaren ordainketa izapidetuko du Ogasun eta Finantzen Foru Sailean, eta ez da 
horretarako inolako bermerik eskatuko.

Onuradunak onartuak izan direla egiaztatzen duen ziurtagiria ikasketa-zentroan aur-
kezteko zain badaude, beka edo laguntza ordainduko da.

Urriaren 3an onuradunak oraindik ere ez badu aurkeztu ziurtagiria, errekerimendua 
egingo zaio hamar (10) eguneko epean aurkeztu dezan. Era berean, ohartaraziko zaio 
ezen, hala egiten ez badu, beka edo laguntza gozatzeko eskubidea galduko duela, eta 
onuradunak itzuli egin beharko ditu emandako zenbateko ekonomikoa gehi hari dagoz-
kion berandutze-interesak.

3. Beka edo laguntzen ordainketa egin baino lehen, egiaztatuko da ea onuradunek 
eguneraturik dituzten zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.

Egiaztapena egin ondoren ikusten bada onuradunetako batek betebehar horietako 
edozein ez duela betetzen, errekerimendua egingo zaio 10 eguneko epean egoera hori 
erregulariza dezan, eta ohartaraziko zaio, horrela egiten ez badu, emandako beka edo 
laguntza jasotzeko eskubidea galduko duela.

4. Ematen diren beken eta laguntzen zenbatekoari indarrean dagoen zerga-arau-
diaren arabera dagokion PFEZren atxikipena aplikatuko zaio.

14. oinarria.— Diru-laguntza onuradunaren borondatez itzultzea
1. 2010eko martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 76. artikuluan xedatu-

takoaren arabera (dekretu horren bidez, Diru-laguntzen Erregelamendua onesten da, 
2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua garatzen duena), onuradunak bere ekime-
nez itzuli ahal izango du Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntza, foru erakun-
deak aurretik hala eskatu gabe.

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

2. Onuradunak ordainketa-gutun bat erabili behar du beka edo laguntza forala bere 
ekimenez itzultzeko. Ordainketa-gutun hori Kultur Ekintzako Zerbitzuaren bulegoetan 
izapidetuko da, onuradunak eskaera aurkeztu eta gero. Ordainketa-gutunean honako 
hauek adierazi behar dira: itzuli beharreko zenbatekoa (printzipala eta berandutze-inte-
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resak), ereduaren kodea eta diru-sarreraren zergatia. Itzuli behar den diru-laguntza ere 
aipatu behar da.

3. Beka edo laguntzaren onuradunak finantza-erakunde batean ordainketa egin on-
doren, ordainketaren kopia edo diru-sarreraren frogagiria bidali beharko dio Euskara eta 
Kultura Saileko Kultur Ekintzako Zerbitzuari.

15. oinarria.— Justifikazioa egiteko epea eta era
Foru-dekretu honen bitartez araututako beka eta laguntzen onuradunek honako kon-

promiso hauek bete beharko dituzte:
1. Beka edo laguntza ematea eragin duen jarduera gauzatzea.
2. Beka edo laguntzaren zenbateko osoa aurkeztutako proiektua garatzeko erabil-

tzea eta proiektu horrek sortutako gastuen zerrenda eranstea. Gastuek bat etorri behar 
dute eskabidean aurkeztutakoekin (oinarri honen hirugarren atalean aipatzen den me-
morian sartuko da zerrenda hori).

3. Bizkaiko Foru Aldundian justifikatzea jarduera egin dela, eta beka edo laguntza 
emateko oinarritzat hartu diren baldintzak betetzen direla. Horretarako, jardueren memo-
ria bat aurkeztuko da, ondoren adierazten diren epeetan:

Bekak: aurkezteko azken eguna 2020ko uztailaren 15a izango da (egun hori barne).
Laguntzak: aurkezteko azken eguna 2020ko urtarrilaren 31 izango da (egun hori 

 barne).
Beka eta laguntzen jarduera-memorian honako hauek jaso behar dira:
a)  Bekaz edo proiektuaz gozatzeko aldian egindako jarduerari buruzko deskribape-

na eta egokitzat jotzen den dokumentazio grafikoa edo ikusmen-dokumentazioa; 
eta, hala badagokio, laguntza eman dion zentroak, irakasleak edo zuzendaritzak 
emandako bertaratze-ziurtagiria.

b)  Laguntzaz gozatzeko aldian sortu diren gastuen zerrenda, inprimakian jasotzen 
diren kontzeptu eta banakapenarekin.

c)  Matrikula-gastuak eta jasotako irakaskuntzaren zein eskolen ziozko hileko kuo-
tak ordaindu izanaren frogagiria.

16. oinarria.— Beken eta laguntzen onuradunen beste betebehar batzuk
Onuradunak betebehar hauek ere izango ditu:
a)  Beti egotea aurkitzeko moduan, eskabidean adierazi duten lekuan eta/edo mo-

duan, bekaz gozatzeko aldian eginiko lana dela-eta egiten zaion edozein kon-
tsultari erantzuteko.

b)  Beka edo laguntza emateko orduan kontuan hartu den edozein alderdi objek-
tibok edo subjektibok aldaketarik izan badu, horren berri ematea diru-laguntza 
eman dionari.

c)  Jardueraren hasiera-dataren eta amaiera-dataren berri ematea diru-laguntza 
eman dionari, idatziz. Halaber, diruz lagundutako jarduera kontrolatzeko, haren 
jarraipena egiteko edo jarduera ikuskatzeko eginkizunak edo ahalmenak gauza-
tzeko lanak erraztu beharko ditu.

d)  Laguntza eman duen erakundeari idatziz jakinaraztea udal, autonomia-erkidego, 
estatu edo nazioarteko beste administrazio edo erakunde publiko batek xede 
bererako emandako beste beka, laguntza, sarrera edo baliabide batzuk eskuratu 
dituela.

e)  Euskara eta Kulturako Foru Sailari laguntzea, hala eskatzen bazaio, eta kultu-
ra arloko edozein informazio ematea (azterlanak, inkestak, datu estatistikoak, 
etab.).

f)  Euskara eta Kultura eta Ogasun eta Finantza sailek eta Herri Kontuen Euskal 
Epaitegiak egiaztatzeko egin dezaketen behar beste jardun onartzea.
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g)  Ez aldatzea eskabidean jasotako helburuak, xedeak, ez eta ikasketak, lanak eta 
abar egiteko lekuak ere, salbu eta, Kultur Ekintzako Zerbitzuak txostena egin on-
doren eta dagokion epaimahaiaren proposamenez, Euskara eta Kulturako foru 
diputatuak horretarako berariazko baimena ematen badu.

h)  Bizkaiko Foru Aldundiak lehentasunezko eskubidea du beken ondorioz sortzen 
diren lanak argitaratzeko. Bestalde, lanak argitaratu aurreko inprimategiko pro-
ben zuzenketa beken onuradunak egin beharko du, nahiz eta argitalpen horrek 
ez duen sortuko bekadunaren aldeko eskubide ekonomikorik, haren egile-esku-
bideak direla-eta.

  Eskubide horren erabilera lana behin betiko onartzen denetik sei (6) hilabeteko 
epean jakinarazi beharko da, eta, kasu horretan, doako erreprodukzio- eta bana-
keta-eskubideen lagapena egiteko kontratua formalizatuko da. Kontratu hori bi 
urteko epean gauzatu beharko da, eta, epe hori igaro ondoren, bekadunak/au-
toreak askatasuna izango du lana bere kontura argitaratzeko, betiere, jasotako 
beka aipatuta.

i)  Onuradun guztiek konpromisoa hartzen dute, hala badagokio, bekaren edo la-
guntzaren gaiari buruzko hitzaldiak emateko, eta kontzertu eta abarretan par-
te hartzeko, beka amaitu ondorengo bi urteetan. Gehienenez ere, birritan egin 
beharko dute hori, Foru Aldundiak eskatzen dienean, eta ez dute kontrapresta-
ziorik jasoko.

j)  Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Zuzendaritza Nagusiak deitutako bilera, foro eta 
gainerako koordinazio-ekitaldietara joatea.

k)  Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru Araua-
ren 3. artikuluan aurreikusitako printzipio orokorrak betetzea, bereziki hizkuntza 
ez sexista erabiltzera hizkera mota guztietan (dokumentuetan, ikus-entzunez-
koetan…), edozein euskarritan, idatzizkoetan zein digitaletan.

l)  Bizkaiko Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko 
orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 13. artikuluan 
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez 
onetsi den Diru-laguntzen Erregelamenduaren 54. artikuluan eta hurrengoetan 
ezarritako gainerakoak.

m)  Deialdi honi dagokionez, diru-laguntza foral baten onuradunek bete egin behar 
dituzte 5/2005 Foru Arauaren 27. artikuluan eta Diru-laguntzen Erregelamendua-
ren 53. artikuluan azpikontratazioa dela-eta zehazten diren betekizunak eta de-
bekuak.

17. oinarria.— Itzulketa
1. Jasotako beka edo laguntza eta dagozkion berandutze-interesak itzuli beharko 

dira, baldin eta ez badira betetzen aurreko oinarrietan, 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 
Foru Arauaren 33. artikuluan edo foru arau hori garatzen duen Erregelamenduan jasota-
ko betebeharretariko bat edo batzuk. Besteak beste, honelakorik gertatzen bada:

a)  Justifikatu beharra betetzen ez bada.
b)  Emandako bekari edo laguntzari dagokion helburua bete ez bada.
c)  Proiektua egiteko epea bete ez bada.
d)  Ezarritako baldintzak bete gabe lortzea beka edo laguntza.
e)  Ezarritako kontrol-jarduerak egiteari uko egiten bazaio edo eragozpenak jartzen 

badira.
f)  Foru-dekretu honetan ezarritako gainerako baldintzak ez betetzea.
2. Bekaren edo laguntzaren xede den proiektuaren kostua baino finantzaketa han-

diagoa jasotzen bada, laguntza itzuli egin beharko da.
3. Honako arrazoi hauek direla-eta ere itzuli beharko da jasotako laguntza:
a)  Kultur Ekintzako Zerbitzuak ez badu positiboki baloratzen bekaren edo laguntza-

ren onuradunak aurkeztutako memoria, laguntza osorik itzuli beharko da.



ee
k:

 B
AO

-2
01

8a
23

6-
(I-

11
01

)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, abenduak 10. Astelehena236. zk. 11. orr.

b)  Onuradunak ez badu osorik garatzen diruz lagundutako proiektua, gaixotasuna 
dela-eta edo Kultur Ekintza Zerbitzuak justifikatutzat jotzen dituen beste arrazoi 
batzuk direla-eta. Edozelan ere, itzuli beharreko kopurua proportzionalki kalku-
latuko da, diru-laguntza jaso duen jarduera bekaren edo laguntzaren helburuari 
eta xedeari egokitu ez zaion aldiaren arabera.

18. oinarria.— Aurrekontuko partida
1. 2019. urtean bekak eta laguntzak emateko ezarri den aurrekontuko muga be-

rrehun eta hirurogeita hamabost mila (275.000,00) euro da, 2019ko ekitaldiko aurrekon-
tuko 0405 G/334104/46200 aurrekontuko partidaren kontura, 2007/0213 proiektua.

2. Aurrekontu-muga modalitateen araberakoa izango da, eta honela banatuko da:
a)  Arte plastikoetan eta ikusmen-arteetan, aurrekontu-kreditua berrogeita hama-

bost mila (55.000) euro da bekentzat.
b)  Arte dramatikoan, aurrekontu-kreditua hirurogeita hamar mila (70.000) euro da: 

berrogeita hamazortzi mila (58.000) euro bekentzat eta hamabi mila (12.000) 
euro laguntzentzat.

c)  Musikan, aurrekontu-kreditua hirurogeita hamabost mila (75.000) euro da: hiru-
rogeita zortzi mila (68.000) euro bekentzat eta zazpi mila (7.000) euro laguntzen-
tzat.

d)  Dantzan, aurrekontu-kreditua hirurogeita hamabost mila (75.000) euro da: hiru-
rogeita bat mila (61.000) euro bekentzat eta hamalau mila (14.000) euro lagun-
tzentzat.

3. Modalitate baten barruan ez bada aurrekontu-kreditu guztia ematen (beken zein 
laguntzen kasuan), adjudikatu gabeko kopurua edozeinetan metatu ahal izango da.

4. 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 
dekretutik eratorritako betebeharrak finantzatzeko kreditu egokia eta nahikoa izatea. Ha-
lakorik ez bada, balio gabe geratuko dira diru-laguntza horiek.

II. TITULUA
ESTIPULAZIO ESPEZIFIKOAK

I. KAPITULUA
ARTE PLASTIKOAK ETA IKUSMEN-ARTEAK

19. oinarria.— Arte plastikoen eta ikusmen-arteen beken helburua
1. Modalitate honetan bekak bakarrik emango dira. Beka horien helburua sormen 

artistikoko proiektuak egitea izango da; proiektuok edozein zentro motatan egin ahal 
izango dira, estudio partikularretan barne, eta edozein tokitan.

2. Ikerketa eta irakaskuntzari lotutako zenbait proiektu ez dira inoiz kontuan hartuko 
eta, hortaz, ezingo dute diru-laguntzarik jaso; hain zuzen ere, hauek dira: graduondoko 
ikastaroak, master mota guztiak, doktoretza-ikastaroak eta doktore-tesiak egitea.

20. oinarria.— Aurkeztu beharreko dokumentazio osagarria
Dekretu honen 6. oinarrian adierazitako dokumentazioaz gainera, eskabidearekin 

batera eskatzaileek egokitzat jotzen duten dokumentazio grafikoa edo ikus-entzunezkoa 
aurkeztu beharko dute.

21. oinarria.— Ebaluazio-irizpideak eta gutxieneko puntuazioa
1. Epaimahai kalifikatzaileak, ebaluazioa prestatzean, honako irizpide eta puntua-

zio hauek izango ditu aintzat:
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a)  Aurkeztutako dokumentazio grafikoari edo ikusmen-dokumentazioari, zero (0) 
eta hamar (10) puntu bitartean. Gutxienez zazpi (7) puntu lortu beharko dira es-
kabidearen ebaluazioarekin jarraitzeko.

  Zazpi (7) puntutik beherako puntuazioa lortzen bada, bekaren eskabidea ezetsi 
egingo da.

b)  Proiektuaren kalitate eta interesari zero (0) eta hamar (10) puntu arteko kalifika-
zioa emango zaio.

c)  Curriculum vitae akademiko edo profesionala, zuzenean bekaren helburuarekin 
lotua, zero (0) eta lau (4) puntu artean.

2. Epaimahaiak gutxieneko puntuazioa ezarri ahal izango du, eta, hortik beherako 
puntuazioa lortuz gero, ezin izango da bekarik edo laguntzarik jaso.

22. oinarria.— Arte plastikoen eta ikusmen-arteen beken zenbatekoa
Modalitate horretan onuradun bakoitzari eman ahal zaion gehieneko zenbatekoa au-

rrekontu araztuaren % 95 izango da, eta ez da kopuru hauek baino handiagoa izango:
a)  Hamalau mila (14.000) euro Estatuan (Bizkaia ezik) edo atzerrian egiten diren 

proiektuen kasuan.
b)  Sei mila (6.000) euro Bizkaian egiten diren proiektuen kasuan.

II. KAPITULUA
ARTE DRAMATIKOA

23. oinarria.— Arte dramatikorako beken eta laguntzen helburua
1. Modalitate honetako beken xede dira Bizkaitik kanpo egiten diren aktore treba-

kuntza eta/edo hobekuntza, antzerki-zuzendaritza, eszenografia, luminoteknia, soinua 
eta jantziak, eta zinema-zuzendaritza.

Ikerketari lotutako zenbait proiektu ez dira inoiz kontuan hartuko eta, hortaz, ezingo 
dute diru-laguntzarik jaso; hain zuzen ere, hauek dira: doktoretza-ikastaroak eta dokto-
re-tesiak egitea.

2. Modalitate honetako beken xede dira edozein lekutan egiten diren aktore treba-
kuntza eta/edo hobekuntza, antzerki-zuzendaritza, eszenografia, luminoteknia, soinua 
eta jantziak, eta zinema-zuzendaritza.

24. oinarria.— Proba praktikoa
1. Bekaren edo laguntzaren xedea aktore trebakuntza eta/edo hobekuntza bada, 

proba praktikoa izango da hautagaiak berak aukeratu eta prestatutako testu batean oi-
narritutako interpretazio bat egitea, gehienez ere hamar (10) minutukoa. Testu horren 
fotokopia proba egiten den egunean aurkeztu behar da. Epaimahaiak, proba-egunean, 
antzezpena nola egingo den proposatuko du, bai eta zenbat iraungo duen ere.

2. Bekaren edo laguntzaren xede badira antzerki-zuzendaritzako trebakuntza eta/
edo hobekuntza, eszenografia, luminoteknia, soinua eta jantziak eta zinema-zuzendari-
tza, proba praktikoa elkarrizketa bat izango da: epaimahaiak eskatzaileak garatuko duen 
proiektua modu efikaz eta eraginkorrean ebaluatzeko egokitzat jotzen dituen galderak 
egingo dizkio eskatzaileari.

Hori dela-eta, proba egiten den egunean, egindako lana egiaztatzeko material grafi-
koa eta/edo ikus-entzunezkoa aurkeztu beharko du hautagaiak.

25. oinarria.— Ebaluazio-irizpideak
1. Epaimahai kalifikatzaileak, ebaluazioa prestatzean, honako irizpide eta puntua-

zio hauek izango ditu aintzat:
a)  Proba praktikoari zero (0) eta hamar (10) puntu bitartean emango zaio. Gutxie-

nez zazpi (7) puntu lortu beharko dira eskabidearen ebaluazioarekin jarraitzeko.
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  Zazpi (7) puntutik beherako puntuazioa lortzen bada, eskabidea ezetsi egingo 
da.

b)  Proiektuaren kalitate eta interesari zero (0) eta bi (2) puntu arteko kalifikazioa 
emango zaio.

c)  Curriculum vitae akademiko edo profesionala, zuzenean bekaren helburuarekin 
lotua, zero (0) eta lau (4) puntu artean.

2. Epaimahaiak gutxieneko puntuazioa ezarri ahal izango du, eta, hortik beherako 
puntuazioa lortuz gero, ezin izango da bekarik edo laguntzarik jaso.

26. oinarria.— Arte dramatikorako beken eta laguntzen zenbatekoa
Modalitate horretan onuradun bakoitzari eman ahal zaion gehieneko zenbatekoa au-

rrekontu araztuaren % 95 izango da, eta ez da kopuru hauek baino handiagoa izango:
a)  Hamalau mila (14.000) euro beka bakoitzagatik.
b)  Bi mila (2.000) euro laguntza bakoitzagatik.

III. KAPITULUA
MUSIKA

27. oinarria.— Musikarako beken eta laguntzen helburua
1. Musikaren modalitatean ematen diren beken xedea da Bizkaitik kanpo ematen 

diren trebakuntzako eta/edo hobekuntzako ikasketa hauek: kontserbatorioetako ikaske-
ta-planetan sartzen den edozein musika-tresna jotzen edo ahots-teknikan, zuzendari-
tzan edo konposizioan hobetzekoak.

2. Musika modalitateko laguntzak mintegi eta maisu-eskoletan parte hartzeko zein 
zentro espezializatuetan (publiko edo pribatuetan) eskainitako edo ospe handiko irakas-
le partikularrek emandako ikastaroak egiteko laguntzak dira, ikastaroak edozein tokitan 
eginda ere. Salbuespen bakarra Bizkaiko Lurralde Historikoan egiten direnak dira, ez 
baitira laguntzen helburu izango.

28. oinarria.— Beka edo laguntza eskuratzeko betekizunak
1. Nahitaezkoa izango da eskatzen den espezialitatean goi-mailako titulazio arau-

tua izatea.
2. Ez da goi-mailako titulazio arauturik aurkeztu behar izango tresnaren edo aho-

tsaren hobekuntzaren espezialitatean, baldin eta interesdunek teknika-, arte- eta inter-
pretazio-maila handia dutela erakusten badute.

29. oinarria.— Eskabidean adierazi beharreko informazio osagarria
Behar berezia duten pertsonek (ezohiko tresna edo beste bat) eskabidean jakinarazi 

behar dute.

30. oinarria.— Proba praktikoa
1. Bekaren edo laguntzaren xedea trebakuntza eta/edo hobekuntza instrumentala 

bada, hautagaiek honako lan hauek interpretatu beharko dituzte, nahitaez: epaimahaiak 
inprimakian zehazten diren lanen artean proposatutako bat eta eurek hautatutako beste 
bat, zeinaren partitura probaren egunean bertan aurkeztu beharko duten.

Bekaren edo laguntzaren xedea ahotsaren trebakuntza eta/edo hobekuntza bada, 
edo proba egiteko erabiliko den tresna ez badago jasota inprimakian, interesdunak be-
rak aukeratutako obra bi interpretatuko ditu, eta lan horien partiturak probaren egunean 
aurkeztu beharko ditu.

Musika-lana interpretatzeko pianista batek laguntzea behar bada, eskatzaileak berak 
eraman behar du.

2. Bekaren edo laguntzaren xedea zuzendaritza arloko trebakuntza eta/edo hobe-
kuntza bada, proba praktikoa epaimahaiarekin egingo den elkarrizketa bat izango da.
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3. Bekaren edo laguntzaren xedea konposizioaren arloko trebakuntza eta/edo ho-
bekuntza bada, epaimahaiak hautagaiak elkarrizketatuko ditu, eta proba praktikoaren 
egunean berriki sortu duen obra propioren baten partitura aurkeztu beharko du.

31. oinarria.— Ebaluazio-irizpideak
1. Epaimahai kalifikatzaileak, ebaluazioa prestatzean, honako irizpide eta puntua-

zio hauek izango ditu aintzat:
a)  Proba praktikoari zero (0) eta hamar (10) puntu bitartean emango zaio. Gutxie-

nez zazpi (7) puntu lortu beharko dira eskabidearen ebaluazioarekin jarraitzeko.
  Zazpi (7) puntutik beherako puntuazioa lortzen bada, eskabidea ezetsi egingo 

da.
b)  Proiektuaren kalitate eta interesari zero (0) eta bi (2) puntu arteko kalifikazioa 

emango zaio.
c)  Curriculum vitae akademiko edo profesionalari, zuzenean bekaren helburuarekin 

lotua badago, zero (0) eta lau (4) puntu artean.
2. Epaimahaiak gutxieneko puntuazioa ezarri ahal izango du, eta, hortik beherako 

puntuazioa lortuz gero, ezin izango da bekarik edo laguntzarik jaso.

32. oinarria.— Musikarako beken eta laguntzen zenbatekoa
Modalitate horretan onuradun bakoitzari eman ahal zaion gehieneko zenbatekoa au-

rrekontu araztuaren % 95 izango da, eta ez da kopuru hauek baino handiagoa izango:
a)  Hamalau mila (14.000) euro Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo ematen den 

trebakuntza-beketarako.
b)  Bost mila (5.000) euro Euskal Autonomia Erkidegoan ematen den trebakun-

tza-beketarako.
c)  Bi mila (2.000) euro laguntzetarako.

IV. KAPITULUA
DANTZA

33. oinarria.— Dantzarako beken eta laguntzen helburua
1. Dantzaren modalitatean ematen diren beken xedea da araututako dantzan Biz-

kaiko Lurralde Historikotik kanpo trebatu eta/edo hobetzea eta koreografian trebatzea.
2. Dantzaren modalitatean ematen diren laguntzen xedea da araututako dantzan 

edozein lekutan egiten diren ikasketetan trebatu eta/edo hobetzea eta koreografian tre-
batzea.

3. Ikerketari lotutako zenbait proiektu ez dira inoiz kontuan hartuko eta, hortaz, 
ezingo dute diru-laguntzarik jaso; hain zuzen ere, hauek dira: doktoretza-ikastaroak eta 
doktore-tesiak egitea.

34. oinarria.— Aurkeztu beharreko materiala
Proba praktikoa egiten den egunean, interesdunak honako hauek aurkeztu beharko 

ditu euskarri informatikoan:
1. Dantzaren espezialitatean, haien saioarekin batera proba praktikoa egiteko balio 

izango dien musika-grabazioa aurkeztu behar dute. Saio horrek bost (5) minutuko irau-
pena izango du, gehienez.

2. Koreografiako espezialitatean, egindako lana egiaztatzeko material grafikoa eta/
edo ikus-entzunezkoa aurkeztu beharko du hautagaiak.

35. oinarria.— Proba praktikoa
1. Bekaren edo laguntzaren xedea araututako dantzan trebatzea eta/edo hobetzea 

bada, proba praktikoak zati bi izango ditu, eta bakoitzari zero (0) eta bost (5) arteko 
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puntuazioa emango zaio. Zati bakoitzean, gutxienez hiru puntu eta erdi (3,5 puntu) lortu 
beharko dira:

a)  Epaimahaiak proposatutako klase praktiko bat egitea.
b)  Bariazio bat interpretatzea; gehienez ere bost (5) minutu iraungo du.
2. Bekaren edo laguntzaren xedea koreografiako trebakuntza teknikoa bada, proba 

praktikoa epaimahaiak egindako elkarrizketa bat izango da; elkarrizketarako, proba egi-
ten den egunean aurkezten den material grafikoan eta/edo ikus-entzunezkoan oinarritu-
ko da epaimahaia, ebaluatzeko.

3. Eskatzaileak berak jarri beharko ditu proba praktikoa egiteko beharrezkoak diren 
material bereziak, modalitate guztietan.

36. oinarria.— Ebaluazio-irizpideak
1. Epaimahai kalifikatzaileak, ebaluazioa prestatzean, honako irizpide eta puntua-

zio hauek izango ditu aintzat:
a)  Proba praktikoari zero (0) eta hamar (10) puntu bitartean emango zaio. Gutxie-

nez hiru puntu eta erdi (3,5) lortu beharko dira bi zatietako bakoitzean, eskabi-
dearen ebaluazioarekin jarraitzeko.

  Zazpi (7) puntutik beherako puntuazioa lortzen bada, eskabidea ezetsi egingo 
da.

b)  Proiektuaren kalitate eta interesari zero (0) eta bi (2) puntu arteko kalifikazioa 
emango zaio.

c)  Curriculum vitae akademiko edo profesionalari, zuzenean bekaren helburuarekin 
lotua badago, zero (0) eta lau (4) puntu artean.

2. Epaimahaiak gutxieneko puntuazioa ezarri ahal izango du, eta, hortik beherako 
puntuazioa lortuz gero, ezin izango da bekarik edo laguntzarik jaso.

37. oinarria.— Dantzarako beken eta laguntzen zenbatekoa
Modalitate horretan onuradun bakoitzari eman ahal zaion gehieneko zenbatekoa au-

rrekontu araztuaren % 95 izango da, eta ez da kopuru hauek baino handiagoa izango:
a)  Hamalau mila (14.000) euro beka bakoitzagatik.
b)  Hiru mila (3.000) euro Bizkaitik kanpo jasotzen diren diru-laguntzengatik.
c)  Bi mila (2.000) euro Bizkaian jasotzen diren diru-laguntzengatik.

AZKEN XEDAPENAK

Azken Xedapenetako Lehenengoa.—Ahalmena ematea
Ahalmena ematen zaio Euskara eta Kulturako foru diputatuari, foru-dekretu honetan 

xedatutakoa ondoen garatzeko beharrezkoak diren xedapen guztiak eman ditzan.

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

indarrean.
Bilbon emana, 2018ko azaroaren 20an.

Euskara eta Kulturako foru diputatua,
LOREA BILBAO IBARRA

Ahaldun Nagusia,
UNAI REMENTERIA MAIZ



ee
k:

 B
AO

-2
01

8a
23

6-
(I-

11
01

)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, abenduak 10. Astelehena236. zk. 16. orr.

Kultur Ekintzako Zerbitzua   

Servicio de Acción Cultural 

Bekak eta Laguntzak 2019 

  Becas y Ayudas 2019 

I. Inprimakia / Formulario I 

Diru-laguntzarako eskabidea 

Solicitud de subvención 

BFAren        / 2018  FD 
DF de DFB         / 2018 

 

E2  

 
 
 

 

Data / Fecha 
 

Erregistro zk./ 
Nº de registro 

 

 
  

   
 

ESKATZAILEAREN DATUAK 1        /          DATOS DE LA SOLICITANTE 1 

IFZ  / NIF Deiturak eta Izena, izendura edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social  2 

Sexua / Sexo 3 

� Gizona / Hombre  

� Emakumea / Mujer 

Helbidea (kalea, plaza...) / Domicilio (calle, plaza, etc.) 

Etxe zk. / 
Nº casa 

Eskailera / 
Escalera 

Solairua / 
Piso 

Atea / Puerta Udalerria / Municipio P. K. / C. P.   

Lurraldea / Territorio  4 Telefonoa / Teléfono Sakelakoa / Móvil Faxa / Fax 

Posta elektronikoa / Correo electrónico Web orria / Página web 

 

ORDEZKARIAREN DATUAK 5        /          DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 5 

IFZ  / NIF Deiturak eta izena / Apellidos y nombre  

Eskatzailearekin harremana / Relación con la Solicitante 

Telefonoa / Teléfono Sakelakoa / Móvil Faxa / Fax Posta elektronikoa / Correo electrónico 

 

BANKA  HELBIDERAKETAREN  DATUAK  /  DATOS  DE  DOMICILIACIÓN  BANCARIA 

Kontu korrontearen jabearen izen-deiturak / Nombre y apellidos de la persona titular de la cuenta 

BIC IBAN  kodea 
Código  IBAN 

Erakundea  
 Entidad 

Sukurtsalaren zk. 
Sucursal nº 

KD / DC Kontuaren zk. / Nº de cuenta 

                         

 
1 Eskatzailearen datuak: Eskabidea aurkezten duen pertsona ez bada 
proiektua egin behar duena, haren datuak adierazi behar dira 
“Ordezkariaren datuak” atalean. 
 

 1 Datos de la solicitante: En caso de que la persona que presenta la 
solicitud no coincida con la persona que desarrolla el proyecto, debe 
rellenar sus datos en “Datos de la persona representante”. 
 

2 Izen-abizenak, pertsona fisiko bat bada, edo, izen soziala, erakunde bat 
bada. 
 

 2 Nombre y apellidos en caso de que se trate de una persona física, o 
Razón Social en caso de una entidad. 
 

3 Dagokion laukitxoa markatu baldin eta pertsona fisikoa bat bada 
(estatistikak egiteko eskatzen da).  
 

 3 Marcar la cuadrícula correspondiente en caso de que se trate de una 
persona física (se solicita para fines estadísticos)  
 

4 Lurralde Historikoa (Bizkaia, Gipuzkoa, Araba) edo probintzia / 
autonomia-erkidegoa  / estatua; kasuan-kasuan dagokiona. 
 

 4 Territorio Histórico (Bizkaia, Gipuzkoa, Araba-Alava) o provincia / 
comunidad autónoma / estado, en su caso. 
 

5 Ordezkaria dagoenean soilik bete behar da atal hau, eta adierazi behar 
da  eskatzailearekin zein harreman daukan. 

 5 Solo debe rellenar este apartado si existe dicha figura, indicando su 
relación con la Solicitante. 

BFAren 147/2018 FD 
DF de DFB 147/2018
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DATUAK BABESTEKO INFORMAZIOA 
(DATU PERTSONALEN BABESTEARI BURUZKO 2016/679 ERREGELAMENDUA [EB])/ 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
(REGLAMENTO (UE) 2016/679 DE PROTECCIÓN DE DATOS) 

Tratamenduaren arduraduna  
Responsable del tratamiento 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Zuzendaritza Nagusia  
Dirección General de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Tratamenduaren arduraduna 
kontaktatzeko 
Contacto del responsable del 
tratamiento 

Rekalde zumarkalea 30 2, 48009 Bilbao  
C/ Alameda Recalde, 30 2.º, 48009 Bilbao 

Datuak babesteko ordezkariaren 
kontaktu datuak  
Contacto de la persona delegada 
de protección de datos 

• Lege Aholkularitza, Informazio Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atala – Kale 
Nagusia, 25– 48009 Bilbao.   
Sección de Asesoramiento Jurídico, Seguridad de la Información y Protección de Datos - 
Gran Vía, 25– 48009 Bilbao. 
• e-mail: DPO@bizkaia.eus 

Tratamenduaren helburua  
Finalidad del tratamiento 

Tratamendu honen helburua da, interesdunek foru-dekretu hau betez aurkeztutako beka 
eta laguntzen eskaerak kudeatzea.   
La finalidad del tratamiento es gestionar las solicitudes de becas y ayudas presentadas 
por las personas interesadas, al amparo de este decreto foral.   

Tratamenduaren legitimazioa  
Legitimación del tratamiento 

Interesdunaren adostasun espresua. Adostasuna edozein momentutan kentzeko 
eskubidea izango du, eta horrek ez du eraginik izango kendu aurreko adostasunean 
oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean.  
Consentimiento expreso de la persona interesada. Esta tendrá derecho a retirar su 
consentimiento en cualquier momento y esto no afectará a la licitud del tratamiento 
basada en el consentimiento previo a su retirada. 

Datuen hartzaileak  
Destinatarios de los datos 

Datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei lagako.  
Los datos personales no serán cedidos a terceros. 

Datuak gordetzeko epea  
Conservación de los datos 

Datu pertsonalak tratatzeko beharrezko denbora.  
Tiempo necesario para los fines del tratamiento de los datos personales. 

Interesdunaren eskubideak  
Derechos de la persona interesada 

Interesdunak bere datuak atzitu ahal izango ditu; eskatu datuak zuzentzea, ezabatzea edo 
haien tratamendua murriztea; edo datuen tratamenduari aurka egin.  
La persona interesada podrá acceder a sus datos; solicitar su rectificación, su supresión o 
la limitación de su tratamiento; y oponerse a este. 
Eskubideok erabiltzeko, idazki bat bidaliko dio tratamenduaren arduradunari:   
Para ejercerlos, enviará un escrito a la persona responsable del tratamiento: 
• Rekalde zumarkalea 30 2, 48009 Bilbao. 
C/Alameda Recalde 30 2, 48009 Bilbao  
• 39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 

Erkidearenak 16.4 artikuluan ezarri duen edozein bidetatik.  
A través de cualquiera de las formas establecidas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 
de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Onartzen dut neure datu pertsonalak tratatuak izatea.  
Consiento el tratamiento de mis datos personales para la finalidad descrita anteriormente. 

Sinadura/Firma: 

  
 
 

 

Bilbo, 201.....(e)ko ………………………………. ren …….. a Bilbao, a ……. de ……………………………… de 201…..    
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PROIEKTUAREN  DATUAK  /  DATOS  DEL  PROYECTO 

Proiektua/Proyecto 

Proiektuaren zenbatekoa / Importe proyecto Eskatutako kopurua / Cantidad solicitada Eskatzailearen ekarpena / Aportación  Solicitante 

 

DIRU-LAGUNTZA ONARTZEKO SINADURA ETA BALDINTZAK /  FIRMA Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN 

 

Interesdunak, jarduten duen ordezkaritzaren arabera, BAIMENA ematen dio 
foru zerbitzu kudeatzaileari, oinarri arautzaileen 11.2 eta 13.3. oinarrietan 
ezarritakoaren arabera, Ogasunaren eta Gizarte Segurantzaren ziurtagiriak 
eskatzeko, Diru-laguntzei buruzko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 21.3 
artikuluan ezarritako ondorioetarako. . 

La persona interesada, en la representación en la que actúa, AUTORIZA al 
servicio foral gestor, para recabar, de acuerdo con lo previsto en las bases 11.2 y 
13.3 del decreto foral regulador de la convocatoria, los certificados de Hacienda 
y Seguridad Social a los efectos previstos en el artículo 21.3 de la Norma Foral 
5/2005 de 31 de mayo, General de Subvenciones. 

 

� Eskatzaileak adierazten du ez dagoela onuraduna izateko ezein 
debekutan sartuta. Debeku horiek maiatzaren 31ko 5/2005 Foru 
Arauko 12. artikuluko 2. eta 3. puntuetan daude zehaztuta. 
 

� La solicitante declara no estar incursa en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiaria, señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 
de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo. 

� Eskatzaileak adierazi du ez duela zehapen irmorik izan administrazio-
bidean, edo lan-arloan edo zigor-arloan, berdintasunerako eskubidea 
eta sexu-diskriminaziorik eza urratzeagatik, eta betetzen dituela 
ondoreetarako aplikatzekoa den arautegian berdintasunari buruz 
ezarritako betebeharrak. 

� La solicitante declara que no ha sido sancionada en firme en vía 
administrativa, laboral o penal por vulneración del derecho a la igualdad y 
a la no discriminación por razón de sexo, así como que cumple con las 
obligaciones establecidas en materia de igualdad en la normativa aplicable 
al efecto. 

� Eskatzaileak adierazten du proiektu hau egiteko ez diola beste diru-
laguntzarik eskatu beste erakunde publiko edo pribatu bati.     
 

� Eskatzaileak adierazten du proiektu hau egiteko diru-laguntza eskatu 
diela beheko entitate eta/ edo erakunde hauei:  
 

� La solicitante declara no tener ni haber solicitado ninguna otra subvención 
económica a entidades públicas o privadas para la realización de este 
proyecto. 

� La solicitante declara haber solicitado una subvención para la realización 
de este proyecto a los organismos y/o entidades que se detallan a 
continuación:   

ENTITATEA / ERAKUNDEA 
ORGANISMO / ENTIDAD 

ZENBATEKOA 
IMPORTE 

EGOERA 1 

SITUACIÓN 1 

   

   

   

   
 

1  Eskatutako diru-laguntzaren egoera:  
 ebatzi gabe  
 emanda, baina kobratu gabe  
 kobratuta  
 

1 Situación en que se encuentra la subvención solicitada: 
 pendiente de resolución,  
 concedida pendiente de cobro  
 cobrada 

Bilbo, 2019 ko ………………………………. ren ….. a Bilbao, a .…. de ……………………………… de 2019    

Sinadura / Firma 
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Kultur Ekintzako Zerbitzua   

  Servicio de Acción Cultural 

Bekak eta Laguntzak 2019 

Becas y Ayudas 2019 

II. Inprimakia / Formulario II 

Diru-laguntzarako eskabidea 

Solicitud de subvención 

BFAren        / 2018  FD 
DF de DFB         / 2018 

E3  

 
 
 

 

Data / Fecha 
 

Erregistro zk./ 
Nº de registro 

 

 
  

   
 

ESKABIDE  MOTA  
TIPO  DE  SOLICITUD 

 

MODALITATEA 
MODALIDAD 

 

 

�  
BEKA 

BECA 

� Ikusizko arteak / Artes visuales 
� Arte dramatikoa/ Arte dramático 
� Musika / Música 
� Dantza / Danza 

 

Jaioteguna   /  Fecha de Nacimiento 

�  LAGUNTZA  

AYUDA 

Ikasketa-lekua eta Ikastetxea  /  Lugar y Centro del estudio 

 
ERANTSITAKO DOKUMENTAZIO  OROKORRA    1  /    DOCUMENTACIÓN  GENERAL  ADJUNTADA 1 

 

 
 Non aurkeztu zen/Dónde se presentó 1 Data / Fecha1 

�  Diru-laguntza eskabidea sinatzen duenaren NANaren fotokopia  
Fotocopia del DNI del firmante de la solicitud de subvención 

  

�  
Estatutuen fotokopia edo eratze-eskriturak 
Fotocopia de los estatutos o escrituras de constitución 

  

�  
Pertsona/Izakunde eskatzailearen IFZren fotokopia 2 

Fotocopia del NIF de la persona/entidad solicitante 2 
  

�  
Dagokion Erregistroan inskribatuta egotearen ziurtagiria 

Certificado de estar inscrito en el Registro correspondiente 

  

�  
Banku Helbideraketaren fitxa  3 

Ficha de domiciliación bancaria 3 

  

�  
Ahalordearen ziurtagiria  4  

Acreditación de la representación  4 

  

 

1 Markatu eskabidearekin aurkezten diren agiri orokorrei dagozkien 
laukitxoak. 

Hori guztia, dokumentazioa ez bada aurretiaz aurkeztu foru aldundi 
honetako Zerbitzu honetan, eta ez bada aldaketarik egon azken hiru 
urteetan 

  

1 Marcar las casillas de los documentos de índole general que se adjuntan 
al formulario de solicitud. 

Todo ello salvo que dicha documentación hubiera sido aportada con 
anterioridad en este Servicio de esta Institución Foral y no hubiera 
sufrido modificación durante los tres últimos años. 

 

2 Erakunde eskatzailearen Identifikazio Fiskaleko Kodearen kopia 
egiaztatua, Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailak 
emandakoa 

 2 Copia compulsada de la tarjeta del Código de Identificación Fiscal de la 
entidad solicitante emitida por el Departamento de Hacienda y Finanzas 
de la Diputación Foral de Bizkaia 

 

3  Aurreko deialdietan aurkeztu den ez beste banku-kontu bat eman 
bada, IV. inprimakia-E5 aurkeztu. 

 3 En caso de haber facilitado una cuenta bancaria diferente a las de 
convocatorias anteriores, se presentará el formulario IV-E5. 

 

4  Ordezkaria dagoenean, bakarrik   4 Solamente cuando exista representante 

 
 
  

BFAren 147/2018 FD 
DF de DFB 147/2018
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ERANTSITAKO DOKUMENTAZIO ESPEZIFIKOA    /    DOCUMENTACIÓN  ESPECÍFICA  ADJUNTADA  
(Dekretuko 6. oinarriaren 2. zenbakia   /  Base 6,  apartado 2  del decreto) 

�  
Jardueren  proiektua  1 

Proyecto de actividades   1 

�  
Errolda-ziurtagiri historikoa  
Certificado de empadronamiento histórico 

�  
Eskatzailearen edo, hala badagokio, tutoretzapekoaren curriculum vitae (akademikoa eta profesionala)   2 

Curriculum-vitae (académico y profesional) de la persona solicitante o de la tutelada, en su caso  2 

�  
Ikastetxearekin edota, irakasle partikularrarekin –laguntza danean- izandako harremanak egiaztatzea. 

Acreditación de los contactos con el Centro de estudios, o con el/la profesor/a particular. 

1   Egingo den proiektuaren memoria (hiru ale), honako hauek zehaztuta: 
- Proiektu, ikastaro edo ikasketa-jardueraren izenburua / identifikazioa 
- Lortu nahi diren helburuak 
- Burutze-egunak 
- Herria 
- Egiteko zentroa edo lekua 
- Eskolen ordutegia 
- Ikasketa plana (halakorik beharrezkoa izanez gero) 
- Irakasleak 

 
1 Memoria del Proyecto a realizar por triplicado con especificación de:

  
- Denominación/identificación del proyecto, curso o cursillo 
- Objetivos que se persiguen  
- Fechas de realización  
- Localidad  
- Centro o lugar de realización  
- Horario de clases  
- Plan de estudios (para el caso que así se requiera)  
- Profesorado  

2   Dagozkion ziurtagiriak erantsiko dira (jatorrizkoak eta kopiak, 
alderatzeko). 

 2  Se adjuntarán las certificaciones correspondientes (originales y copias 
para su cotejo).  

 
 
 
 
 
 
 

GASTUEN  AURREKONTUA  /  PRESUPUESTO  DE  GASTOS 
(Dekretuko 1. Oinarriaren 3. zenbakia   /  Base 1 ,  apartado 3  del decreto) 

1. Matrikularen gastuak eta irakaspenengatiko eta jasotako eskolengatiko hileko kuotak  
Gastos de matrícula y cuotas mensuales por enseñanzas y clases recibidas  € 

2. Joan-etorrien gastuak  /  Gastos de desplazamientos   € 

3. Egonaldi eta mantenuen gastuak   /  Gastos de estancia y manutención  € 

4. Proiektua garatzeko beharrezko materialaren eta tresnen gastuak  1  
Gastos de material y útiles necesarios para el desarrollo del proyecto  1  € 

5. Proiektua burutzeko lokala behar denean, hura errentan hartzeko gastuak   
 Arrendamiento de local para llevar a cabo el proyecto en aquellos casos que así sea preciso  € 

GUZTIRA  /  TOTAL  € 

1 Kanpo geratzen dira gastu hauek: ekipo informatikoak erosteko 
gastuak, ikus-entzunezko-, argazkilaritza eta zinematografia-materialak. 

 
1   A excepción de los derivados de adquisición de equipos informáticos; 
material audiovisual, fotográfico y cinematográfico. 
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DOKUMENTAZIO OSAGARRIA   /    DOCUMENTACIÓN  COMPLEMENTARIA    

(Dekretuko 2. Tituluan /  Título II  del decreto) 

�  Dokumentazio grafiko edo ikus-entzunezkoa (arte plastikoen eta ikusmen-arteen modalitatea) 1 

Documentación gráfica y audiovisual (Modalidad de Artes Plásticas y Visuales)   1 

�  
Proba praktikoan laguntzeko musika-grabazio bat, gehienez ere 5 minutukoa (dantzaren modalitatea)   2 

Grabación musical en soporte informático de 5 minutos de duración máxima, para acompañar la actuación  
(Modalidad de Danza)   2 

�  
Koreografiako trebakuntza teknikoaren arloan egindako lanak egiaztatzeko material grafikoa eta/edo ikus-
entzunezkoa (dantzaren modalitatea)    

Material gráfico y/o audiovisual que acredite trabajos realizados en el campo de formación técnica en 
coreografía (Modalidad de Danza)   2 

�  
Lehiatzaileek aukeratutako obraren/obren partituraren/partituren kopia, tresnaren edo ahotsaren 
hobekuntzaren atalerako (musikaren modalitatea)   2 

Copia de la/s partitura/s de la/s obra/s de libre elección, para el apartado de perfeccionamiento instrumental o 
vocal (Modalidad de Música)   2 

�  Sortu berria den lan baten partitura, konposizioaren atalerako (musikaren modalitatea) 2 

Partitura de alguna obra de reciente creación, para el apartado de composición (Modalidad de Música)   2 

�  Behar berezia: ezohiko tresna bat edo beste bat (musikaren modalitatea)1 

Necesidad especial de instrumento no habitual o de otro tipo (Modalidad de Música)1 

�  Antzerki-zuzendaritzan, eszenografian, luminoteknian, soinuan eta jantzien arloan egindako lanak eta zinema-
zuzendaritzan egindakoak egiaztatzeko material grafikoa eta/edo ikus-entzunezkoa2 

Material gráfico y/o audiovisual que acredite trabajos realizados en el campo dirección teatral, escenografía, 
luminotecnia, sonido y vestuario, así como en dirección cinematográfica2 

�  Interpretatuko den testuaren fotokopia, aktore-trebakuntza eta -prestakuntzaren atalerako (arte dramatikoaren 
modalitatea)   2 

Fotocopia del texto que se interpretará, para el apartado de formación y perfeccionamiento  actoral (Modalidad 
de Arte dramático)   2 

   

1  Eskabidea ematen denean. 
 1  En el momento de entregar la solicitud. 

2  Proba praktikoa egiten den egunean.  2  En el día de la prueba práctica. 
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MUSIKA PROBARAKO DERRIGORREZKO LANAK  
OBRAS OBLIGATORIAS DE LA PRUEBA DE MÚSICA  

(Dekretuko 30. Oinarriaren 1. zenbakia   /  Base 30,  apartado 1  del decreto) 

Tresna / Instrumento Lana / Obra Egilea / Autor 

�  
 

Arpa  / Arpa 
Sonata / Sonata C. Ph. E. Bach 

Kontzertua SI b M  /  Concierto en SI b M G. F. Haendel 

Sonata / Sonata Hindemith 

�  Gitarra  /  Guitarra 
Lauderako  suitea  /  Suite para Laud J. S. Bach 

Fantasia, OP. 7  /  Fantasía, OP. 7 F. Sor 

Inbokazioa eta dantza  /  Invocación y danza J. Rodrigo 

�  Biolina  /  Violín Kontzertua, 3.a, 4.a edo 5.a  /  Concierto nº 3, nº 4  ó  nº 5 W. A. Mozart 

�  Biola  /  Viola 
Kontzertua Re M  Op. 1 /  Concierto en Re M  Op. 1 C. Stamitz 

Kontzertua Re M  /  Concierto en Re M   F. A. Hoffmeister 

�  Biolontxeloa  /  Violoncello Kontzertua, 1.a  edo  2.a  /  Concierto nº 1  ó  nº 2 F. J. Haydn 

�  Kontrabaxua  /  Contrabajo Norberak hautatutako kontzertua  /  Concierto de libre elección  

�  Xirula  /  Flauta Kontzertua Sol M  K. 313 /  Concierto en Sol M  K. 313 W. A. Mozart 

�  Oboea  /  Oboe Kontzertua Do M  K. 314 /  Concierto en Do M  K. 314 W. A. Mozart 

�  Klarinetea  /  Clarinete Kontzertua La M  K. 622 /  Concierto en La M  K. 622 W. A. Mozart 

�  Fagota  /  Fagot Kontzertua SI b M  K. 191  /  Concierto en SI b M  K. 191 W. A. Mozart 

�  Saxofoia  /  Saxofón Norberak hauta dezake  /  Concierto de libre elección  

�  Tronpa  /  Trompa Kontzertua, 3.a  edo  4.a  /  Concierto nº 3  ó  nº 4 W. A. Mozart 

�  Tronpeta  /  Trompeta 
Kontzertua Mi b M  /  Concierto en Mi b M  F. J. Haydn 

Kontzertua  /  Concierto F. J. Hummel 

�  Tronboia  /  Trombón 

Kontzertua  /  Concierto L. Gröndahl 

Kontzertinoa, Op. 4  /  Concertino  Op. 4  F. David 

Tronboi baxurako kontzertinoa  /  Concertino para Trombón bajo A. Lebedjew 

�  Tuba  /  Tuba Kontzertua  /  Concierto R. V. Williams 

�  Perkusioa  /  Percusión 
Norberak hautatutako lamina-obra  /  Obra de libre elección para láminas  

Norberak hautatutako perkusio-obra / Obra de libre elección para percusión  

�  Pianoa  /  Piano Sonata bat hautatu behar da  /  A elegir una sonata 
W.A. Mozart  
L.V. Beethoven  
F. Schubert 

�  Organoa  /  Órgano Norberak hauta dezake  /  Obra de libre elección  
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Banka Helbideraketaren fitxa / 

Ficha de domiciliación bancaria 

 
 

IV. Inprimakia / Formulario IV 

E5  

 
Data / Fecha 

 

Erregistro zk./ 
Nº de registro 

 

 
 

 

   
 

Hartzekodunak bete beharreko datuak / Datos a cumplimentar por la parte acreedora 
Izena eta deitura bi edo Sozietatearen izena / Nombre y dos apellidos o Razón Social 

Helbidea / Domicilio 

Herria / Población  Probintzia / Provincia PK / CP 

NAN - IFZ / DNI -NIF  Telefonoa / Teléfono Faxa / Fax 

e-mail 

 (tokia / lugar) (urtea / año) (hila / mes) (eguna / día) 

 n, 20  (e)ko  k 

Hartzekodun edo ahaldunaren sinadura, / Firma de la parte acreedora o apoderada, 

 

Banku-helbideratzeak / Domiciliaciones bancarias 

1 
Jarraian aipatuko den kontua badagoela ziurtatzen dugu, eta titularra goian adierazitakoa dela. 

Certificamos la existencia de la cuenta a continuación referenciada, cuyo titular es la arriba indicada. 

Helbideraketa egin nahi duzun finantza-erakundearen izena: 
Nombre de la entidad financiera en la que desea domiciliar: 

BIC IBAN kodea / Código IBAN 

                         

Herria / Población  Probintzia / Provincia PK / CP 

 (tokia / lugar) (urtea / año) (hila / mes) (eguna / día) 

 n, 20  (e)ko  k 

Sinadura eta banketxearen zigilua, / Firma y sello de la entidad bancaria, 

2 
Jarraian aipatuko den kontua badagoela ziurtatzen dugu, eta titularra goian adierazitakoa dela. 

Certificamos la existencia de la cuenta a continuación referenciada, cuyo titular es la arriba indicada. 

Helbideratu nahi duzun finantza erakundearen izena: 
Nombre de la entidad financiera en la que desea domiciliar: 

BIC IBAN kodea / Código IBAN 

                         

Herria / Población  Probintzia / Provincia PK / CP 

 (tokia / lugar) (urtea / año) (hila / mes) (eguna / día) 

 n, 20  (e)ko  k 

Sinadura eta banketxearen zigilua, / Firma y sello de la entidad bancaria, 

Agiri hau alta edo aldarazpenik dagoenetan bakarrik erabiliko da. / Este documento se utilizará únicamente en los casos de alta o modificación. 
NANren edo IFKaren fotokopia erantsi behar da. / Debe adjuntarse fotocopia del DNI o en su caso del CIF. 
Bi kontu baino gehiago duen hartzekoduna izatekotan, erantsi beste inprimaki bat. / Caso de parte acreedora con más de dos cuentas, añadir otro impreso. 

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta 
Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legea eta haiek garatzen 
dituzten gainerako arauak betetzeko, honako hau jakinarazten dizugu: 

- Jasotako datuak Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Saileko zuzendaritza eskudunaren 
ardurapeko fitxategi batean sartuko dira, trubutuen kudeaketan, ikuskapenean eta bilketan erabiltzeko. 
- Zure datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko edo datuen aurka egiteko eskubideak 
erabiltzeko, idazki bat bidali behar duzu Ogasun eta Finantza Sailaren jendaurreko bulegoetara 
(Basurtuko Kaputxinoen bidea 2-4, 48013, Bilbo). 

 En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de la Ley 2/2004 de 25 de febrero, de 
Ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública y de creación de la AVPD (Agencia Vasca de 
protección de datos), y demás normativa de desarrollo, le informamos que: 

- Los datos recabados van a ser incluidos en un Fichero de responsabilidad de la Dirección competente del 
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia, para su utilización en la gestión, 
inspección y recaudación de los diferentes tributos. 
-Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita 
a las oficinas de atención al público del Departamento de Hacienda y Finanzas (C/ Camino Capuchinos 2-4, 
48013, Bilbao). 

Administrazioarentzako alea  /  Ejemplar para la Administración  
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Kultur Ekintzako Zerbitzua 
Servicio Acción Cultural 

 
Bekak eta Laguntzak 2019 

Becas y Ayudas  2019 

V. Inprimakia/ Formulario V 
 
 

BFAren          /2018 FD 
DF de DFB          / 2018 

E6  

 
Data / Fecha 

 

Erregistro zk./ 
Nº de registro 

 

 
  

 

   
 

 

 

BEKAK / LAGUNTZAK ONARTZEA  

ACEPTACIÓN  DE  BECAS / AYUDAS 

  

Ni, ______________________________________________ 

jauna/andrea,  _________________ NAN zenbakiduna,  

Bizkaiko Foru Aldundiaren kultura arloko 

� BEKA  baten onuraduna naiz, 
� LAGUNTZA baten onuraduna naiz, 

__________________ aren ____ (e)ko _____  /2019  

foru aginduaren arabera. 

Beka / Laguntza  _________________________________ 

modalitatean ikasketak egiteko da (BAO, ____ zk. ;  

2019ko __________________ aren _____ (e)koa),  

____________________________________ herrian. 

 

D./Dña. ___________________________________________  

con D.N.I. nº ________________ es beneficiario/a de una 

� BECA en el ámbito cultural de la 
� AYUDA en el ámbito cultural de la 

Diputación Foral de Bizkaia, mediante la orden foral  

______/2019 de ____ de ________________, para la realización 

de estudios en la modalidad de  

____________________________________________ (BOB 

núm. ______ de ___ de __________________ de 2019), en la 

localidad de _____________________________________ . 

 

 

ONARTZEN dut 

Bilbon, 2019ko ………………………ren ….. a 

ACEPTA la misma en 

En Bilbao, a …. de ……………………………… de 2019 

 

 

 

 

Sinadura / Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interesdunarentzako alea / Ejemplar para la persona interesada 

BFAren 147/2018 FD 
DF de DFB 147/2018
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, abenduak 10. Astelehena236. zk. 25. orr.

Kultur Ekintzako Zerbitzua 
Servicio Acción Cultural 

 
Bekak eta Laguntzak 2019 

Becas y Ayudas  2019 

V. Inprimakia/ Formulario V 
 
 

BFAren          /2018 FD 
DF de DFB          / 2018 

E6  

 
Data / Fecha 

 

Erregistro zk./ 
Nº de registro 

 

 
  

 

   
 

 
 
  

BEKAK / LAGUNTZAK ONARTZEA  

ACEPTACIÓN  DE  BECAS / AYUDAS 

  

Ni, ______________________________________________ 

jauna/andrea,  __________________ NAN zenbakiduna,  

Bizkaiko Foru Aldundiaren kultura arloko 

� BEKA  baten onuraduna naiz, 
� LAGUNTZA baten onuraduna naiz, 

__________________ aren ____ (e)ko _____  /2019 

foru aginduaren arabera. 

Beka / Laguntza  _________________________________ 

modalitatean ikasketak egiteko da (BAO, ____ zk. ;  

2019ko __________________ aren _____ (e)koa),  

____________________________________ herrian. 

 

D./Dña. ___________________________________________  

con D.N.I. nº ________________ es benificiario/a de una 

� BECA en el ámbito cultural de la 
� AYUDA en el ámbito cultural de la 

Diputación Foral de Bizkaia, mediante la orden foral  

______/2019 de ____ de ________________, para la realización 

de estudios en la modalidad de  

____________________________________________ (BOB 

núm. ______ de ___ de __________________ de 2019), en la 

localidad de _____________________________________ . 

 

 

ONARTZEN dut 

Bilbon, 2019ko ………………………ren ….. a 

ACEPTA la misma en 

En Bilbao, a …. de ……………………………… de 2019 

 

 

 

 

Sinadura / Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrazioarentzako alea / Ejemplar para la Administración 

BFAren 147/2018 FD 
DF de DFB 147/2018
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