
ee
k:

 B
AO

-2
01

7a
15

0-
(I-

68
4)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2017, abuztuak 08. Asteartea150. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Euskara eta Kultura Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 96/2017 FORU DEKRETUA,  uztzailaren 26koa. 
Honen bidez onesten dira Bizkaiko Lurralde Historikoan 2017ko irailaren 
16tik 2018ko ekainaren 15era bitartean egiten diren jarduera arkeologikoak 
eta paleontologikoak egiteko foru diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta 
deialdia. Jarduera horiek, dena dela, honako hauek bakarrik izango dira: ba-
tetik, kalifikatutako eta inbentariatutako gune edo ondasun arkeologikoak, 
edo ustez hondakin arkeologikoak dituztenak, edo Eusko Jaurlaritzaren Kul-
tura Zuzendaritza Nagusiaren artxiboetan ondasun kalifikagarri edo inbenta-
riagarri gisa agertzen direnak ukitzen dituen edozein obra motaren ondorioz 
beharrezkoak diren jarduerak, eta, bestetik, ustekabeko aurkikuntzen ondo-
rioz beharrezkoak direnak.

Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legeak (EHAA, 157. zk., 
1990eko abuztuaren 6koa) 102.2 artikuluan ezarri du foru aldundiek urtero onetsiko di-
tuztela kalifikatutako eta inbentariatutako kultura-ondasunen kontserbazio, hobekuntza, 
zaharberrikuntza eta indusketetarako laguntzen egitarauak; egitarau horietan ezarriko 
da, hain zuzen ere, zein laguntza emango diren, baita horiek esleitzeko irizpideak eta 
baldintzak ere.

Arau-esparru horren barruan, Foru Dekretu honek arautzen du nola eman Bizkaiko 
Lurralde Historikoan 2017ko irailaren 16tik 2018ko ekainaren 15era bitartean egiten di-
ren jarduera arkeologikoak eta paleontologikoak, Euskal Kultur Ondareari buruzko uztai-
laren 3ko 7/1990 Legearen 45.5, 48.2 eta 49.2 artikuluetan jasota daudenak, sustatzeko 
diru-laguntzak; horretarako irizpide nagusiak publizitatea, lehia eta objektibotasuna izan-
go dira

Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 45.5 artikuluak 
ezartzen duenez, jarduera arkeologikoa beharrezkoa bada kalifikatutako eta inbentaria-
tutako gune edo ondasun arkeologikoak ukitzen dituen edozein obra motaren ondorioz, 
orduan, sustatzaileak horretarako proiektu arkeologikoa aurkeztu behar du dagokion 
Foru Aldundiaren aurrean, obrak burutu aurretik onetsia izan dadin. Jarduera hori gune 
edo ondasunok ukitzen dituzten jardueren titularrak finantzatu behar du, baldin eta zu-
zenbide publikoko erakundea bada. Bestela, Foru Aldundiak parte hartuko du gastuetan; 
horretarako laguntzak emango ditu, arau bidez finkaturiko baldintzetan, Aldundiak berak 
proiektua beharrezkotzat jo eta zuzenean egiten duenean izan ezik.

Halaber, ustekabeko aurkikuntzen kasu batzuetan, aipatu legearen 48.2 artikuluak 
ezartzen du foru aldundiek beren gain hartuko dituztela proiektu arkeologikoa idatzi eta 
burutzeko kostuak, ukituriko ondasuna kalifikatu edo inbentarioan sartzeko espedientea 
Eusko Jaurlaritzak hasten duenean izan ezik; azken kasu horretan, 45.5 artikuluan xe-
datutakoa bete beharko da.

Azkenik, lege-testu horren 49.2 artikuluak zehazten du 45.5 artikulua aplikatu behar 
dela, halaber, hondakin arkeologikoak ustez egon daitezkeen alde, orube eta eraikinen 
kasuan.

Gorago aipatutako uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 45.5, 48.2 eta 49.2 artikuluek 
ezartzen dute artikulu horietan azaldutako jarduera arkeologikoaren %50 ordaindu behar 
duela Foru Aldundiak; hortaz, legezko betebeharra da. Ondorioz, laguntzak emateko 
prozedura ez da norgehiagoka izango, ohi den bezala, baizik eta, salbuespen gisa, lehia 
askea —maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 20.1 artikuluko 3. lerroaldea—. Horren-
bestez, diru-laguntzetarako eskaerak —baldin eta eskabideok deialdian ezarrita dauden 
betekizunak betetzen badituzte— erregistroan aurkeztean izandako hurrenkeraren ara-
bera ebatziko dira, horretarako ezarrita dagoen epearen barruan, harik eta aurrekontuko 
zuzkidurak agortu arte. 
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Bizkaiko Lurralde Historikoaren eremuan, 1998ko maiatzaren 12ko 62/1998 Foru 
Dekretuak ezartzen du Bizkaian jarduera arkeologikoak egiteko arautegia. Beste alde 
batetik, Bizkaiko Foru Aldundiaren maiatzaren 24ko 96/2016 Foru Dekretuaren bitartez 
(2016ko 102. Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, maiatzaren 30a, astelehena), diru-laguntza ba-
tzuen oinarri arautzaileak eta deialdia onartu ziren, Bizkaiko Lurralde Historikoan arkeo-
logia eta paleontologia jarduerak egiteko, 2016ko irailaren 16tik 2017ko irailaren 15era 
bitartean, honako kasu hauetan: kalifikatutako eta inbentariatutako gune edo ondasun 
arkeologikoetan egitea jarduerok, edo ustez arkeologia hondakinak dituzten edo Eusko 
Jaurlaritzaren Kultura Zuzendaritza Nagusiaren artxiboetan kalifikagarri edo inbentaria-
garri gisa agertzen diren ondasunetan, eta nahitaezkoa izatea jarduera horiek egitea, 
dela edozein obra motaren ondorioz, dela ezusteko aurkikuntzen ondorioz.

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).

Dekretu honetan, genero-ikuspegia jasotzen da, bai hura prestatzeko orduan bai ha-
ren aplikazioan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Le-
gean ezarritakoarekin bat. Gainera, kontuan hartu da Bizkaiko Foru Aldundiaren 2013ko 
azaroaren 19ko 141/2013 Foru Dekretuan xedatutakoa. Izan ere, haren bidez, generoa-
ren eraginaren aurretiazko ebaluazioa egiteko jarraibideak ezartzen dira; ebaluazio hori 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean dago aurrez 
ikusita.

Ildo horretan, tramitazioan, foru dekretu horren 2. artikuluan aipatzen den txostena 
sartu da, hau da, generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioari buruzkoa.

Azaldutakoa dela bide, Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, An-
tolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Araua-
ren 17., 39 k) eta 64.3 artikuluak, Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen 
araubide juridiko orokorra arautu zuen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua eta Bizkaiko 
Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuak onartu zuen Diru-laguntzen 
Erregelamendua kontuan hartuta, eta Kulturako Foru Sailaren egitura organikoari buruz-
ko araudia onetsi zuen martxoaren 8ko 42/2016 Foru Dekretuak emandako ahalmenak 
aintzat hartuta, Euskara eta Kultura Saileko foru diputatu andreak proposaturik, Bizkaiko 
Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak 2017ko  uztailaren  26ko bileran eztabaidatu eta 
onetsi ondoren, hauxe

XEDATZEN DA:

1. artikulua.—Xedea
1. Foru dekretu honen xedea da Bizkaiko Lurralde Historikoan, 2017ko irailaren 

16tik 2018ko ekainaren 15era bitartean, jarduera arkeologikoak eta paleontologikoak 
egiteko foru diru-laguntzen oinarriak onartzea eta deialdia arautzea. Aipatu jarduerak 
honako hauek bakarrik izango dira: batetik, kalifikatutako eta inbentariatutako gune edo 
ondasun arkeologikoak, edo ustez hondakin arkeologikoak dituztenak, edo Eusko Jaur-
laritzaren Kultura Zuzendaritza Nagusiaren artxiboetan ondasun kalifikagarri edo inben-
tariagarri gisa agertzen direnak ukitzen dituen edozein obra motaren ondorioz beharrez-
koak direnak, eta, bestetik, ustekabeko aurkikuntzen ondorioz beharrezkoak direnak.

2. Foru dekretu honen arabera, honako jarduera hauek jaso dezakete  diru-laguntza:
a) Arkeologia eta paleontologiako prospekzioak.
b) Kontrol arkeologikoa.
c) Arkeologia eta paleontologiako zundaketak.
d) Arkeologia eta paleontologiako indusketak.
e) Arkeologia eta paleontologiako ikerketak.
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3. Diru-laguntza eskatzea eragiten duten proiektuak 2017ko irailaren 16tik 2018ko 
ekainaren 15era bitartean egin behar dira.

4. Foru dekretu honen aplikazio-eremutik kanpo geratzen dira honako hauek:
a) Bizkaiko Lurralde Historikoa gainditzen duten jarduerak.
b) Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 45.5, 48.2 eta 

49.2 artikuluen itzalpean egiten ez diren jarduera arkeologiko eta paleontologikoak.
5. Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak izango dira batere zalantzarik gabe la-

gundutako jardueraren izaerarekin bat datozenak eta ezarritako epearen barruan egiten 
diren gastuak, baina diru-laguntza jaso dezaketen gastuen eskuraketa-balioa ezin da 
inola ere izan merkatuko balioa baino handiagoa.

Honako hauek dira diru-laguntza jaso dezaketen gastuak:
a) Ekipo-ondasunak erosteko gastuak, baldin eta haien amortizazioa luzeagoa 

bada jarduerak egiteko dekretu honetan zehaztutako epea baino.
b) Banku-kontuetako interes zordunak.
c) Interes, errekargu eta zehapen administratibo eta penalak.
d) Prozedura judizialen gastuak.
e) Oro har, beren-beregi kanpo utzitakoak, maiatzaren 5/2005 Foru Arauko 29. arti-

kuluarekin bat etorrita.
6. Foru dekretu honen helburua pertsona eta erakunde eskatzaileen ekintzak la-

guntzea eta osatzea da; ez dira inoiz finantzatuko jarduera egiteagatik sortutako gastu 
guztiak.

2. artikulua.—Entitate eta pertsona onuradunak
1. Honako hauek eskura ditzakete foru dekretu honetan arautzen diren diru-lagun-

tzak: 2017ko irailaren 16tik 2018ko ekainaren 15era bitartean diru-laguntza emateko 
oinarri den esku-hartzea —osorik edo zati batean— egin duten pertsona fisikoak, partai-
detzapekoak ez diren enpresak (SA, SL, kooperatiba-sozietateak eta sozietate zibilak, 
Kode Zibilaren 1.669. artikuluan jasota daudenak izan ezik, edo bestelakoak) eta en-
presaburu edo profesional izaera daukaten pertsona fisikoak, Ekonomi Jardueren gai-
neko Zergan alta emanda daudenak, baldin eta ez badaude 2005eko maiatzaren 31ko 
5/2005 Foru Arauko 12. artikuluko egoeretakoren batean ere. Horretarako, eskatzaileek 
(pertsona juridikoek eta enpresaburuek) egiaztatu behar dute, batetik, jarduera egiteko 
titulu juridiko egokia eta nahikoa dutela; bestetik, esku-hartzea egiteko behar diren es-
kuespenak, baimenak eta lizentziak badituztela, eta, azkenik, diru-laguntzen arloko foru 
arautegiak oro har ezarritako betekizunak betetzen dituztela.

Laguntzak emateko eskatzen diren baldintzak eskabideak aurkezteko epea amaitzen 
denean egiaztatu behar dira eta deialdia guztiz ebatzi bitartean bete behar dira.

2. Eskatzailea ez bada esku-hartzea egin nahi den higiezinaren jabea, frogatu 
beharko du jabeak bertan esku hartzeko baimena eman diola, eta, horretarako, Zuzen-
bidean onartutako edozein frogabide erabil dezake.

3. Sexua dela-eta inor baztertzeagatik administrazio zehapenik edo zehapen pena-
lik jaso duten pertsona fisiko nahiz juridikoek ezin izango dute dekretu honetan araututa-
ko deialdian parte hartu, dagokien zehapena indarrean dagoen bitartean; halaber, Ema-
kumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Euskal Legea dela-eta 
debeku hori ezarri zaienak ere dekretu honek arautzen duen deialditik kanpo geldituko 
dira.

3. artikulua.—Diru-laguntzak emateko araubidea
Foru dekretu honetan aipatutako diru-laguntzak norgehiagokarik gabeko araubide 

bidez emango dira. Diru-laguntza emateko espedientean egiaztatuta geratu beharko da 
eskatzaileak onuradun izateko betekizunak betetzen dituela, baita aurreikusitako jardue-
ra diru-laguntza jaso dezaketenen artean dagoela ere. Aurreko hori egiaztatu ondoren, 



ee
k:

 B
AO

-2
01

7a
15

0-
(I-

68
4)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2017, abuztuak 08. Asteartea150. zk. 4. orr.

diru-laguntza emateari ekingo zaio, aurrekontuko diru-baliabideek baimentzen duten hei-
nean, eta ondoren aipatuko diren mugen barruan.

4. artikulua.—Eskabide eta epeak
1. Eskabideak I. eranskinean jaso den eredu ofizialaren arabera aurkeztu beharko 

dira (E-1 eredua), bai eta II. Eranskina (E-3 eredua) eta III. eranskina (E-4 eredua) ere 
(guztiak behar bezala beteta). (eredu hauek http://www.bizkaia.eus/kulturadirulaguntzak 
webean eskuratu daitezke) Horrez gainera, hurrengo zenbakietan eskatutako agiriak 
eraman beharko dira, legezko ordezkariak sinatuta. Eskabideak Bizkaiko Foru Aldun-
diko Euskara eta Kultura Saileko Kultura Ondarearen Zerbitzuan aurkeztu ahal izango 
dira (Bilboko María Díaz de Haro,11; astelehenetik ostiralera, 8:30etik 13:30era) edo, 
bestela, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 16.4 artikuluak zehazten duen moduan aurkeztu ahal izango dira.

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

2. Eskabideak aurkezteko epea 2017ko irailaren 18an hasiko da, eta 2018ko uztai-
laren 2an amaituko da (bi egunok barne).

3. Dokumentazio orokor hau aurkeztu beharko da, II. eranskinaren arabera (E-3 
eredua):

a) Pertsona fisikoek aurkeztutako eskabideei honako agiri hauek batu behar zaiz-
kie:

1)  Eskatzailearen Nortasun Agiri Nazionalaren kopia.
2)  Eskatzaileak ordezkari bidez jarduten duenean, ordezkapena egiaztatu beharko 

da, Zuzenbidean onartzen den edozein frogabide erabilita.
3  Bankuko helbideratze fitxa, alta eman edo aldaketaren bat egin nahi den kasue-

tan bakarrik (IV. eranskina, E5 eredua).
b) Partaidetzapekoak ez diren enpresek aurkeztutako eskabideei honako agiri 

hauek batu behar zaizkie:
1)  Sozietatearen eraketa-eskrituren eta estatutuen kopia, eta erakundearen izaera-

ri dagokion erregistro publikoko inskripzioa. Administrazioak dagoeneko baditu 
agiri horiek, adierazi behar da zein espedientetan dauden eta Administrazioak 
dituenetik hona zein aldaketa izan duten.

2)  Erakundearen ordezkari legez eskabidea sinatzen duenaren Nortasun Agiri Na-
zionalaren kopia eta ordezkaritza-ahalordea.

3)  Erakundearen IFKren kopia.
4)  Bankuko helbideratze fitxa, alta eman edo aldaketaren bat egin nahi den kasue-

tan bakarrik (IV. eranskina, E5 eredua).
c) Enpresaburu edo profesionalek aurkeztutako eskabideei honako agiri hauek 

batu behar zaizkie:
1)  Eskabidea sinatu duen pertsonaren Nortasun Agiri Nazionalaren kopia. 
2)  Interesdunak legezko nahiz borondatezko ordezkari bidez jarduten duenean, or-

dezkapena egiaztatu beharko da, Zuzenbidean onartzen den edozein frogabide 
erabilita.

3)  Eskatzailearen IFZren kopia.
4)  Bankuko helbideratze fitxa, alta eman edo aldaketaren bat egin nahi den kasue-

tan bakarrik (IV. eranskina, E5 eredua).
4. Dokumentazio espezifiko hau aurkeztu beharko da, II. eranskinaren arabera (E-3 

eredua):
a) Diru-laguntzaren xede den esku-hartzea egingo den higiezinaren jabetza-titulua-

ren kopia (eskriturak, Jabetza Erregistroaren ohar soila edo ziurtagiria).  Eskatzailea hi-
giezinaren jabea ez bada, titularrak esku-hartzea egiteko eman duen baimena aurkeztu 
beharko du ere. Eskatzailea higiezinaren jabekide bada, diru-laguntzarako eskabideare-
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kin batera gainerako jabekideak bat datozela eta baimena eman dutela adierazten duen 
agiria aurkeztu behar du, baita daukan partaidetza-portzentajea ere.

b) Esku-hartzeak Jabetza Horizontaleko Erregimenean sartutako ondasunetan 
egiten badira, eskabide bakoitzarekin batera, esku-hartzerako baimena ematen duen 
jabekideen elkargoaren erabakia aurkeztu beharko da, eskatzaileak higiezinean duen 
partaidetza-portzentajea adierazita.

c) Eskatzaileak esku-hartzea egin ahal izateko behar diren eskuespenak, lizentziak 
eta baimenak lortu dituela egiaztatzeko agiria. Edonola ere, Euskal Kultur Ondareari 
buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legeak (EHAA, 157. zk., 1990eko abuztuaren 6koa) ai-
patzen dituen baimenak egiaztatu beharko dira.

d) Esku-hartze arkeologikoari buruzko aurretiazko txostena edo emaitzen memoria, 
esku-hartzearen ardura duen arkeologoak prestatutakoa, maiatzaren 12ko 62/1998 Foru 
Dekretuaren 11.6 artikuluan ezarritakoaren arabera. Dekretu horrek ezartzen du, hain 
zuzen, Bizkaian jarduera arkeologikoak egiteko arautegia.

e) Esku-hartzea noiz egingo den kontuan hartuta, Ekonomi Jardueren gaineko Zer-
gan 2017. edo 2018. urterako alta emanda daudela egiaztatzen duen frogagiria (es-
katzaileak enpresaburu edo profesionalak, edo partaidetzapekoak ez diren enpresak 
 badira).

f) Diruz lagundutako jarduerari edo zerbitzuari dagozkion diru-sarrera eta gastuen 
behin betiko zerrenda xehatua, III. eranskinaren (E-4 eredua) arabera.

g) Gastuen frogagiriak edo Kultura Ondarearen Zerbitzuan egiaztatutako fotoko-
piak; frogagiri horiek izango dira aurrekontu araztuaren kontzeptuei buruzkoak. Aurkez-
tuko diren frogagiri eta faktura guztien zerrenda ere ekarri beharko da, zenbatekoa eta 
aurrekontuaren zein atali dagokien zehaztuta.

5. Eskabideak behar bezala beteta ez badaude, edo horiek ez badute foru dekretu 
honetan eskatutako agirietakoren bat, orduan interesdunari agindeia egingo zaio, hamar 
(10) egun balioduneko epearen barruan hutsunea zuzendu edo beharrezko agiriak aur-
kez ditzan, eta jakinaraziko zaio horrela egiten ez badu, eskabidean atzera egin duela 
ulertuko dela eta, behin ebazpena emanda, eskabidea artxibatu egingo dela.

5. artikulua.—Ematerako zenbatekoa
1. Diru-laguntza emateko, espedientean egiaztatuta geratu behar da, batetik, eska-

tzaileak onuradun izateko betekizunak betetzen dituela, eta, bestetik, dagoeneko eginda 
dagoen jarduera diru-laguntza jaso dezaketenen artean dagoela.

Aurreko hori egiaztatu ondoren, diru-laguntzak emango dira, aurrekontuko diru-balia-
bideen arabera eta ondoren aipatuko diren mugen barruan.

2. Diru-laguntzaren zenbatekoa egindako jardueraren gastuen arabera zehaztuko 
da, BEZa kanpo utzita. Gastuak foru dekretu honen I. eranskinean ezarritako E1 ere-
duan aurkeztu behar dira, eta, bertan, eskatutako diru-laguntzaren zenbatekoa zehaztu 
behar da. BEZa ez da inola ere diruz laguntzeko gastutzat joko, baldin eta berreskuratu 
edo konpentsatu egin badaiteke.

3. Proiektua eta aurrekontua benetan diru-laguntza jaso dezaketen jarduerei da-
gozkiela egiaztatu ondoren, eta, behar izanez gero, zenbatu behar ez diren gaindikinak 
kendu ondoren eta dagozkion zuzenketak eta doikuntzak egin ondoren, diru-laguntzaren 
zenbatekoa zehaztuko da; zenbateko horrek ezin izango du inoiz honako kopuru haue-
tako txikiena gainditu:

a) Aurkeztutako gastuen %50, baldin eta jarduera horiek beharrezkoak badira edo 
kalifikatutako eta inbentariatutako gune edo ondasun arkeologikoak ukitzen dituen edo-
zein obra motaren ondorioz, edo ustez hondakin arkeologikoak dituzten gune, orube 
edo eraikinak zein Eusko Jaurlaritzaren Kultura Zuzendaritza Nagusiaren artxiboetan 
ondasun kalifikagarri edo inbentariagarri gisa agertzen direnak ukitzen dituen edozein 
obra motaren ondorioz.

b) Ustekabeko aurkikuntzen ondorioz egin behar diren jarduerak gauzatzeko aur-
keztutako gastuen %100.
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c) Eskatutako diru-laguntzaren zenbatekoa; hala ere, beste diru-laguntza batzuk 
ere batera jasoz gero, berariaz ezarritakoa aplikatuko da.

4. Diru-laguntzaren zenbatekoak, berak bakarrik edo beste diru-laguntza nahiz la-
guntzekin batera, ezin izango du inoiz gainditu onuradunak garatu beharreko jarduera-
ren kostua.

Foru dekretu honetan jasotako diru-laguntzek Batzordearen 2013ko abenduaren 
18ko 1407/2013 (EB) Araudian xedatutakoa bete beharko dute. Araudi hori 2013ko 
abenduaren 24ko Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialean argitaratu zen (352. zen-
bakian), eta  Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Itunaren 107. eta 108. 
artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa da. Honen ondorioz, araudi hori ez 
betetzeak erantzukizun penala, zibila eta administratiboa ekar liezaioke arau-hausleari. 
Europar Batasunak ezarritakoaren arabera, emandako minimis laguntza, guztira, ez da 
200.000 euro baino handiagoa izango hiru zerga-ekitalditan.

5. Foru dekretu honetan araututako diru-laguntzetarako dauden funts publikoak 
mugatuak direla kontuan hartuta, foru dekretu honetan adierazten den gastu-egitarauan 
erabilgarri dagoen zenbatekoa baliatuko da eskaerei erantzuteko. 

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

rrezkoa den laguntza teknikoa edo aholkularitza eskainiko ditu Bizkaiko Foru Aldundi-
ko Kultura Ondarearen Zerbitzuak. Horretarako, helbide hau dago erabilgarri webean: 
http://www.bizkaia.eus/laguntzaileOndarea.

7. artikulua.—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, deialdi honetan, interesdunei ez zaie lehenbizi behin-behineko ebaz-
pen-proposamena emango eta, gero, entzunaldiaren izapidea eskainiko, zeren prozedu-
ran interesdunek ekarri dituzten egitateak, alegazioak eta frogak besterik ez baitira jaso 
eta kontuan hartuko.

2. Deialdia ebatzi baino lehen, Kultur Ekintzako Zerbitzuak eskatzaileek zerga-be-
tebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela egiaztatuko du. Horren 
egiaztapena egin ondoren, eskatzaileren batek betebehar horietako bat, edozein, ez 
duela betetzen ikusten bada, agindeia egingo zaio 10 eguneko epean egoera hori erre-
gulariza dezan, eta ohartaraziko zaio hori egiten ez badu bere eskabidean atzera egin-
dakotzat joko dela.

3. Ebazpena emateko eta jakinarazteko gehieneko epea bi (2) hilabete izango da, 
kontuan hartuta ere eskaerak ezingo direla ebatzi 2018ko urtarrilaren 20a baino lehen.

Ebazpena Euskara eta Kultura Saileko foru diputatuak emango du Kultura zuzendari 
nagusiak egindako proposamena kontuan hartuta, Kultura Ondarearen Zerbitzuak txos-
tena eman ondoren.

Epe hori igaro eta ez bada eskabideari buruzko ebazpen adierazirik eta jakinarazpe-
nik eman, eskabidea ezetsitzat joko da; hala ere, geroago berariazko ebazpena eman 
ahal izango da.

4. Deialdi hau ebazteko ematen den foru agindua interesdunari jakinaraziko zaio, 
posta ziurtatuaren bidez, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. Foru agin-
du horretan berariaz jasoko da ebazpenak administrazio-bidea agortzen duela eta in-
teresdunak errekurtso hauek jar ditzakeela: foru aginduaren aurka aukerako berrazter-
tze-errekurtsoa, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta Kulturako foru diputatu andre txit 
argiaren aurrean, hilabeteko (1) epean, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, bi 
hilabeteko (2) epearen barruan, goiko era berean zenbaturik.

Euskara eta Kultura Sailak, urtero, iragarki bat jarriko du Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 
deialdi publiko honetan aurkeztu eta ebatzi diren eskabideen berri emateko.
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5. Arautegi honen babesean emandako diru-laguntzak bateragarriak izango dira 
beste administrazio batzuek edo erakunde publikoek nahiz pribatuek, estatukoek nahiz 
nazioartekoek, xede bererako ematen dituztenekin. Diru-laguntzaren zenbatekoak, be-
rak bakarrik edo beste diru-laguntza nahiz laguntzekin batera, ezin izango du inoiz gain-
ditu garatu beharreko jardueraren kostua.

6. Diru-laguntza emateko kontuan hartu diren baldintzetako bat aldatzen bada, 
bereziki Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legeak (EHAA, 157. 
zk., 1990eko abuztuaren 6koa) aipatu baimenaren ondoriozko betebeharrak betetzeari 
buruzkoak, eta betiere estatuko edo atzerriko beste administrazio batek edo erakunde 
publiko zein pribatu batek aldi berean beste diru-laguntza edo laguntzaren bat emanez 
gero, gerta liteke diru-laguntza emateko ebazpena aldatzea, zeren foru dekretu honen 
bitartez araututako diru-laguntzen zenbatekoa, bakarrik zein beste diru-laguntza edo la-
guntza batzuekin bat eginda, inolaz ere ezin baita izan onuradunak egin beharreko jar-
dueraren kostua baino handiagoa.

8. artikulua.—Diru-laguntza ordaintzea
1. Diru-laguntza ebazten duen foru aginduaren jakinarazpena jaso eta ondorengo 

hamar egun baliodunetan onuradunak ez badio beren-beregi eta idatziz uko egiten di-
ru-laguntzari, onartu egin duela ulertuko da. Ebazpen hori jakinarazi ondoren 10 egun 
igaro eta berehala, Kultura Ondarearen Zerbitzuak diru-laguntzari dagokion zenbate-
koaren ordainketa izapidetuko du Ogasun eta Finantzen Foru Sailean, eta erakunde 
onuradunei ez zaie horretarako inolako bermerik eskatuko.

2. Diru-laguntza ordaindu aurretik, egiaztatu egingo da onuradunek egunean dituz-
tela hala zerga betebeharrak nola Gizarte Segurantzarekikoak.

Egiaztatzearen ondorioz ikusiko balitz onuradunen batek ez duela aurreko lerroal-
dean ezarritakoa betetzen, errekerimendua egingo zaio hamar (10) eguneko epean 
egoera hori konpon dezan, eta jakinaraziko zaio, horrela egiten ez badu, emandako 
diru-laguntzarako eskubidea galduko duela.

9. artikulua.—Dirua jasotzailearen borondatez itzultzea
1. Borondatezko itzulketa da onuradunak Administrazioaren inolako errekerimen-

durik gabe egiten duena.
2. Maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua garatzen duen diru-laguntzen araudia onar-

tzen duen martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 76. artikuluak ezartzen duenare-
kin bat eginez, pertsona onuradunak Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntza 
itzultzea erabaki dezake erakunde horrek aurretik eskatu ez badio ere. Kasu horretan, 
Bizkaiko Foru Aldundiak diru-laguntzaren itzulketa egin arteko berandutza-interesak kal-
kulatuko ditu, aipatutako 76. artikuluan xedatzen denarekin eta 5/2005 Foru Arauaren 
34. artikuluan ezarritakoarekin bat eginez.

3. Onuradunak berak eskatuta foru diru-laguntza itzultzeko ordainketa-gutun bat 
erabili behar da. Ordainketa-gutun hori diru-laguntzaren kudeaketaz arduratutako foru 
zerbitzuaren bulegoetan izapidetuko da, onuradunak eskaera aurkeztu eta gero. Ordain-
keta-gutun horretan honako hauek adierazi behar dira: itzuli beharreko zenbatekoa (prin-
tzipala eta berandutza-interesak), ereduaren kodea eta diru-sarreraren zergatia, itzuli 
behar den diru-laguntzari erreferentzia eginda.

4. Diru-laguntzaren onuradunak finantza-erakunde batean egin dezake ordainke-
ta. Ordaindu eta gero, ordainketaren kopia edo diru-sarreraren frogagiria bidali behar-
ko dio diru-laguntzaren kudeaketaz arduratzen den Euskara eta Kultura Saileko foru 
 zerbitzuari.

10. artikulua.—Betebeharrak
Foru dekretu honen bitartez araupetutako diru-laguntzen onuradunek, honako kon-

promiso hauek bete beharko dituzte:
1. Jarduera gauzatu.
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2. Laguntza ematen duen erakundeari jakinaraztea ea baden beste udalerri, auto-
nomia-erkidego, estatu edo nazioarteko beste administrazio edo erakunde publikoren 
batek xede bererako emandako diru-laguntza, laguntza, sarrera edo baliabiderik.

3. Euskara eta Kulturako Foru Sailarekin elkarlanean jardutea, hala egitea eska-
tzen denean, eta egin beharreko proiektuaren gaineko edozein informazio ematea (az-
terlanak, inkestak, datu estatistikoak, etab.).

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

5. Bizkaiko Foru Aldundiaren babesa agerraraztea editatutako material guztietan 
eta diru-laguntza jaso ondoren egindako jendaurreko agerpen guztietan. Horretarako, 
Bizkaiko Foru Aldundiaren erakunde-irudiak ezarritako elementuak baliatuko dira nahi-
taez, eta logotipoaren aldamenean esaldi hau agertuko da hitzez hitz: «Bizkaiko Foru 
Aldundiak babestutako ekintza/Actividad subvencionada por la Diputación Foral de Biz-
kaia».

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.

6. Dohainik eta esklusibitaterik gabe, higiezinaren irudi grafikoa eta aurkeztutako 
dokumentazioan dagoen informazio teknikoa erabiltzen utziko dio Bizkaiko Foru Aldun-
diari, zabaltzeko edo/eta argitaratzeko, edozein baliabide edo formatu bibliografiko, 
ikus-entzunezko, informatiko edo teknikaren erabilerak ahalbidetzen duen beste edozein 
erabiliz.

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

8. Deialdi honi dagokionez, foru diru-laguntza baten onuradunek nahitaez bete 
behar dituzte 5/2005 Foru Arauaren 27. artikuluan eta Diru-laguntzen Erregelamendua-
ren 53. artikuluan azpikontratazioa dela-eta zehazten diren betekizunak eta debekuak. 
Azpikontratazioak egiteko gehieneko portzentaje bat egongo da: diruz lagundu den jar-
dueraren zenbatekoaren %90.

11. artikulua.—Diru-laguntza itzultzea
1. Jasotako diru-laguntza eta dagozkion berandutze-interesak itzuli beharko dira, 

baldin eta ez badira betetzen aurreko artikuluan edo Foru Administrazioak ematen dituen 
diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru 
Arauaren 33. artikuluan edo Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru 
Dekretuaren bidez onetsitako Diru-laguntzen Erregelamenduan jasotako betebeharreta-
riko bat edo batzuk. Besteak beste, honelakorik gertatzen bada:

a) Justifikatu beharreko guztia justifikatzen ez bada.
b) Emandako diru-laguntzari dagokion 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 
zatia eta sortutako berandutze-interesak itzuli beharko dira, horretarako Bizkaiko Foru 
Aldundiko zerbitzu kudeatzaileak eskaera egin ondoren.

d) Diru-laguntza horretarako eskatutako baldintzak bete gabe lortu bada.
e) Foru dekretu honetan jasotako gainerako baldintzak betetzen ez badira.
f) Ezarritako kontrol-jarduerak egiteari uko egiten bazaio edo eragozpenak jartzen 

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

bada, diru-laguntza itzuli beharko da.
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12. artikulua.—Zehapen-araubidea
1. Onuradunak egiten badu Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen 

araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren IV. ti-
tuluko I. kapituluan jasota dauden egite edo ez-egiteren bat, onuradunari zehapen-es-
pedientea irekiko zaio, titulu bereko II. kapituluarekin bat, foru arau horren 61. artikuluan 
ezarritakoaren arabera; zehapen-espediente hori Herri Administrazioen Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean, Sektore Publikoaren Arau-
bide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean eta Euskal Autonomia Erkidego-
ko administrazio publikoen zehatzeko ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Le-
gean xedatutakoaren arabera izapidetuko da.

2. Arau-hausteak diru-zigorrak ezarriz zigortuko dira. Zigor horiek honako hauek 
izan daitezke:

a) Isun finko bat, 75 eta 6.000 euro bitartekoa.
b) Isun proportzionala: behar ez bezala lortu edo aplikatu, edo justifikatu gabe utzi 

den kopuruaren bestekoa izango da gutxienez, eta kopuru hori hiru halako, gehienez.
3. Era berean, honako zehapen hauek ezartzeko erabakia hartu ahal izango da:
a) Bost urtez, gehienez, foru sektore publikoko diru-laguntza publikoak eta abalak 

jaso ahal izateko aukera galtzea.
b) Bost urtez, gehienez, erakunde laguntzaile gisa aritzeko aukera galtzea.
c) Bost urtez, gehienez, Foru Aldundiko sektore publikoko erakundeekin kontratuak 

egiteko debekua.
4. Zigorra ezartzea gorabehera, bide gabe lortutako diru-laguntzaren zenbatekoa 

itzuli egin beharko da.

13. artikulua.—Aurrekontuko partida
1. Deialdi honetan araututako diru-laguntzen zenbatekoa, guztira, hirurogei mila 

euro (60.000,00 euro) da, eta honela banatuko da:
a) Hogeita hamar mila euro (30.000 euro), 0404  G/336107/46999/0000 2007/0155 

aurrekontu-partidaren kargura, pertsona fisikoei, bai eta foru dekretu honen bidez diruz 
laguntzen diren jarduerekin zerikusirik ez duten enpresaburu eta profesionalei diru-la-
guntzak emateko, urteko hauetan banatuta:

— 2017. urtekoa: 0 euro.
— 2018. urtekoa: 30.000 euro.
b) Hogeita hamar mila euro (30.000 euro), 0404 G/336107/44300/0000 2007/0155 

aurrekontu-partidaren kargura, partaidetzarik ez duten enpresei (SA, SL, kooperati-
ba-sozietateak eta sozietate zibilak, Kode Zibilaren 1.669. artikuluan jasota daudenak 
izan ezik), bai eta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan enpresaburu eta profesional 
gisa alta emanda dauden pertsona fisikoei diru-laguntzak emateko, urteko hauetan ba-
natuta:

— 2017. urtekoa: 0 euro.
— 2018. urtekoa: 30.000 euro.
2. Eskaera guztiak ebatzi ondoren, emandako diru-laguntza aurrekontu-muga bai-

no txikiagoa balitz, gastu-baimena deuseztatzea izapidetuko litzateke, soberan den zen-
batekoan.

14. artikulua.—Araubide juridikoa
Dekretu honetan aurreikusi gabeko gaietarako aplikagarriak izango dira Foru Ad-

ministrazioak 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, 
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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.

AZKEN XEDAPENAK

Lehena: Ahalmena ematen zaio Euskara eta Kultura Sailek foru diputatuari foru de-
kretu hau garatzeko beharrezkoak diren xedapen guztiak eman ditzan.

Bigarrena: Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamu-
nean jarriko da indarrean.

Bilbon, 2017ko  uztailaren  26an.
Euskara eta Kulturako foru diputatua,

LOREA BILBAO IBARRA
Ahaldun Nagusia

UNAI REMENTERIA MAIZ
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