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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, maiatzak 25. Ostirala100. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Euskara eta Kultura Saila

2/2018 iragarkia, maiatzaren 17koa. Horren bidez argitara ematen da 2017ko 
abenduaren 19ko 154/2017 Foru Dekretuaren bitartez onarturiko deialdiko 
diru-laguntzak ematerako orduan 2018ko indarreko aurrekontu-muga legez 
finkatu ziren aurrekontu-izendapenen banaketa (deialdiaren argitalpena: 
2017ko 245. Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, abenduaren 27koa, asteazkena).

Bizkaiko Foru Aldundiaren 2017ko abenduaren 19ko 154/2017 Foru Dekretuaren bi-
tartez (Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratua 2017ko abenduaren 27an), oinarri arau-
tzaile batzuk eta deialdi bat onartu ziren, 2018ko ekitaldian euskarazko aldizkako argital-
penak argitaratzen dituzten merkataritza-sozietateei, kooperatiba-sozietateei, banakako 
enpresaburuei, profesionalei eta irabazi-asmorik gabeko pertsona juridiko pribatuei di-
ru-laguntzak emateko. Aipatu Foru Dekretuaren 14. artikuluan honako zenbateko hauek 
ezarri ziren diru-laguntzotarako aurrekontu-muga legez, ondoren zehazten diren 2018ko 
ekitaldiko aurrekontu-partiden kargura:

—  0406 G/335106/44300/0000_2008/0041 aurrekontu-partida, ehun eta hamar mila 
eurokoa (110.000 euro), merkataritza-sozietate, kooperatiba-sozietate, banakako 
enpresaburu eta profesionalentzako diru-laguntzak emateko.

—  Eta 0406 G/335106/45100/0000_2008/0041 aurrekontu-partida, berrehun eta lau-
rogeita hamar mila eurokoa (290.000,00 euro), irabazi-asmorik gabeko pertsona 
juridiko pribatuentzako diru-laguntzak emateko.

Aipatu foru dekretuaren 19.1 artikuluak ezartzen du banaketa hori gutxi gorabehe-
rakoa izango dela, eta, Diru-laguntzen Erregelamendua onartzen duen Bizkaiko Foru 
Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 43. artikuluaren 4. eta 5. zen-
bakien arabera, Euskara eta Kulturako foru diputatuaren foru agindu bidez deialdia eba-
tzi baino lehen aldatu ahal izango dela (1102/2018 Foru Agindua, apirilaren 26koa, eta 
1195/2018 Foru Agindua, maiatzaren 7koa). Artikuluak dio orobat Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratuko direla erabilgarri dauden kredituen behin betiko adierazpena eta 
kredituen banaketa, gastu-espedientean egin beharreko aldaketak egin ondoren, baina 
argitaratze horrek ez duela ekarriko ez eskaera berriak aurkezteko epea zabaltzerik, ez 
ebazteko beste epe bat zenbatzen hasterik.

Behin derrigorrezko izapideak eginda, behin betiko banaketa hau da:
—  Ehun eta berrogeita bi mila laurehun eta hamalau euro eta hamazazpi zentimo 

(142.414,17 euro) 2018ko ekitaldiko 0406 G/335106/44300/0000_2008/0041 par-
tidarako (merkataritza-sozietateak, kooperatiba-sozietateak, banakako enpresa-
buruak eta profesionalak).

—  Eta berrehun eta berrogeita hamazazpi mila bostehun eta larogeita bost 
euro eta laurogeita hiru zentimo (257.585,83 euro) 2018ko ekitaldiko 0406 
G/335106/45100/0000_2008/0041 partidarako (irabazi-asmorik gabeko pertsona 
juridiko pribatuak).

Bilbon, 2018ko maiatzaren 17an.—Euskara eta Kulturako foru diputatua, Lorea Bil-
bao Ibarra
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