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I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Euskara eta Kultura Saila

Euskara eta Kulturako foru diputatuaren 2853/2017 FORU AGINDUA, urriaren 
30ekoa. Honen bidez, leloa duen Bizkaidatz Txikia IV 2017-2018 literatura-sa-
riaren oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dira.

Euskal Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta Lurralde Historikoetako Foru 
Erakundeen arteko Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legeak, 7. artikuluan, 
lurralde historikoei eskumen esklusiboa ematen die, besteak beste, arlo hauetan: «lurral-
de historikoaren titulartasunekoak diren eta Arte Ederrekin eta Artisautzarekin zerikusia 
duten artxibo, biblioteka, museo eta erakundeen arloan». Eskumen hori betearazteko, 
Bizkaiko Foru Aldundiak, bere eskumenen barruan, kultura diziplina guztietan bultzatu, 
sustatu eta hedatzeko helburua duten jardute-lerro batzuk dauzka abian. Lerroon bidez, 
liburutegiei dagokienez, sormen literarioa eta haren hedapena sustatu nahi dira.

Jarduera esparru horretan, Foru Aldundiak beharrezkotzat jotzen du literatur arloa 
eta, zehazki, arlo horretako sormen artistikoa bultzatzen laguntzen duten kultur ekime-
nak sustatzea. Horrekin lortu nahi da arlo literarioa garatzea eta sendotzea gure Lurralde 
Historikoan.

Horrela, literatur lehiaketa honek Bizkaiko Lurralde Historikoko gazteen artean iraku-
rri eta idazteko zaletasuna sustatu nahi du, horregatik, lurralde honetako ikastetxeetako 
Lehen Hezkuntzako haurrei eta Bigarren Hezkuntzako gazteei dago zuzenduta.

BizkaIdatz Txikia literatura-sariak lelopean, helburu nagusitzat du mutil eta neska 
bizkaitarren sormen literarioa bultzatzea.

Otsailaren 18ko 4/2005 Legean jasotako emakume eta gizonen arteko berdintasun 
abiaburu edo printzipioaren inguruan, herri administrazioei dagozkien betebeharrekin 
bat etorrita, deialdi honek lege horretan xedatutakoa beteko du.

Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arau-
tzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 4. xedapen gehigarriak ezarritakoare-
kin bat etorriz (Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 114 zenbakia, ekainaren 16koa),kultur eta/edo 
hezkuntzako sariak direla eta, «Hezkuntza, kultura, zientzia edo beste edozein motatako 
sarien esleipenari ezar dakiokeen araubide berezia ezarriko zaio, foru arau honen edu-
kiaren araberakoa izan beharko dena, salbu eta, diru-laguntzen izaera berezia dela eta, 
horrelakorik ezin ezar dakiekeen alderdietan».

Foru agindu 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).

Azaldutakoa dela bide, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, 
Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 
39 i) eta 67.1 artikuluak, eta Euskara eta Kultura Sailaren egitura organikoari buruzko 
araudia onetsi zuen Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 8ko 42/2016 Foru Dekretuak 
emandako ahalmenak aintzat hartuta, honako hau

XEDATZEN DUT:

1. artikulua.—Xedea
1. Foru agindu honen xedea da literatura-saria leloa duen Bizkaidatz Txikia IV 

2017-2018 literatura-sariaren oinarri arautzaileak eta deialdia onartzea.
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2. Sari honetan parte hartu nahi duten haurrek eta gazteek literatur kontakizun bat 
idatzi behar dute, gaur egungo bi idazlek proposatutako bi hasieratatik abiatuta —batak 
euskaraz eta besteak gaztelaniaz—. Berariaz eratuko den epaimahai batek aztertuko 
ditu sarira aurkeztutako lanak eta proposatuko du zein diren irabazleak; sari bat eta di-
ploma bat emango zaie irabazleoi.

Parte-hartzaile bakoitzak nahi duen beste lan aurkez dezake, betiere, idazleek idatzi-
tako kontakizunaren hasierara, pertsonaietara eta bertan planteatzen diren egoeretara 
egokitzen badira.

Haurrek eta gazteek euskarazko eta/edo gaztelaniazko narrazioak aurkez ditzakete, 
eta, epaimahaiak hala erabakitzen badu, ume edo gazte bera atal bietan izan daiteke 
irabazle.

Kontakizunak paperezko euskarrian aurkeztuko dira. Gutxienez, 4 orrialde luze izan-
go dira, eta, gehienez, 5. Testuak eskuz idatziz gero, letra argia erabili behar da; ordena-
gailuz eginez gero, berriz, «Times» edo «Arial» letra mota erabili behar da (12 gorputza), 
eta ezaugarri hauek gorde behar dira: DIN A4 tamainako orrietan eta espazio bikoitza 
utziko da. 

3. Aurtengo deialdian, parte-hartzaileek kontakizun hauen hasierak hartu beharko 
dituzte abiaburutzat:

a) Gaztelaniazko atalean: Toti Martinez de Lezea idazlearen «El Secreto de la Isla».
b) Euskarazko atalean: Leire Bilbao Barruetabeña idazlearen «Munstro bat nire is-

piluan».
4. Irabazleei sari hauek banatuko zaizkie:
a) Gaztelaniazko modalitatea:

— Haur kategoriako lehen saria: Tablet bat eta diploma.
— Haur kategoriako bigarren saria: Liburu elektroniko bat eta diploma.
— Gazte kategoriako lehen saria: Tablet bat eta diploma.
— Gazte kategoriako bigarren saria: Liburu elektroniko bat eta diploma.

b) Euskarazko modalitatea:
— Haur kategoriako lehen saria: Tablet bat eta diploma.
— Haur kategoriako bigarren saria: Liburu elektroniko bat eta diploma.
— Gazte kategoriako lehen saria: Tablet bat eta diploma.
— Gazte kategoriako bigarren saria: Liburu elektroniko bat eta diploma.

Gainera, sarituta gertatu diren haur eta gazteen ikastetxeek material didaktikorako 
opari-txartel bat jasoko dute.

Saritutako lanak sarirako prestatutako edizio batean argitaratuko egingo dira.

2. artikulua.—Onuradunak
Bizkaiko udalerriren batean, edozeinetan, kokatutako ikastetxeren batean ikasten ari 

diren haur eta gazteek har dezakete parte lehiaketa honetan; horretarako, jatorrizko eta 
banakako lanak aurkeztu beharko dituzte, euskaraz zein gaztelaniaz, kategoria haueta-
ko batean

a) Haur kategoria. Lehen Hezkuntzako 3, 4, 5 eta 6. ikasturteetako ikasleak.
b) Gazte kategoria. Bigarren Hezkuntzako 1, 2, 3 eta 4. ikasturteetako ikasleak.
Lehiaketan parte hartzean lehiaketaren oinarriak oso-osorik onartzen dira.
Eskatutako betekizunak eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean egiaztatu 

behar dira eta deialdiaren indarraldi osoan bete behar dira.

3. artikulua.—Saria emateko araubidea
Sariak norgehiagoka sistema erabiliz, hau da, aurkeztutako eskabideak alderatuko 

dituen epaimahai kalifikatzaile bat eratuz emango dira; epaimahai horrek, 5. artikuluan 
ezarritako balorazio-irizpideak kontuan hartuta, aurkeztutako eskabideen arteko lehen-
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tasun-ordena ezarriko du, eta foru sariak puntuaziorik altuenak lortu dituztenei emateko 
proposamena aurkeztuko du.

4. artikulua.—Eskabideak eta epeak
1.  Eskabideak eranskineko BI2 eredu ofizialean aurkeztuko dira (http://www.biz-

kaia.eus/kulturadirulaguntzak web orriaren bidez eskura daiteke), eta eskabidearekin 
batera honako hauek aurkeztu beharko dira:

Egilearen aitaren, amaren edo legezko ordezkariaren NANaren fotokopia.
Kontakizunaren lau ale. Lanaren aleak sinatu gabe aurkeztuko dira, eta orri guztiak 

zenbakituta egongo dira eta kontakizunaren izenburua adierazita, egilea nor den identi-
fikatu barik.

Haur edo gaztearen guraso-ahalgoa edo legezko ordezkaritza dutenek sinatuta egon 
beharko dute eskabideek. Nolanahi ere, kontakizunaren egilea den haur edo gaztearen 
ama, aita edo legezko ordezkaria joko da eskatzailetzat.

2. Eskabideak aurkeztuko dira, eskuz, Laguntza, erregistro eta herritarrenganako 
laguntza bideratzeko bulegoan (Diputazio kalea 7, 48008 Bilbo), edo Administrazio Pu-
blikoen Administrazio Prozeduraren 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 arti-
kuluan zehaztutako eran.

Erregistroaren ordutegia: 
— Astelehenetik ostegunera: 8:30-13:30 / 16:00-17:30.
— Ostiraletan: 8:30-13:30.
Horrez gainera, aukera egongo da eskabideak  Bizkaiko Foru Aldundiaren Egoitza 

Elektronikoaren bidez aurkezteko (https://www.ebizkaia.eus/eu/hasiera).
3. Eskabideak aurkezteko epea honako xedapen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

argitaratu eta biharamunean hasi eta 2018ko otsailaren 16ko 13:30 ordu arte, ostirala, 
izango da, egun bi horiek barne.

Eskabideak behar bezala beteta ez badaude, edo eskabidearekin batera eskatuta-
ko agirietakoren bat aurkeztu ez bada, orduan pertsona interesdunari errekerimendua 
egingo zaio, 10 egun balioduneko epearen barruan hutsunea zuzendu edo beharrezko 
agiriak aurkez ditzan; hala egiten ez badu, eskabidean atzera egin duela ulertuko dela 
eta, behin ebazpena emanda, eskabidea artxibatu egingo dela adieraziko zaio.

4. Beharrezkoa izanez gero, Argitalpenen eta Kultura Jardueren Atalak aurkezten 
diren eskabideak behar bezala ulertzeko eta ebaluatzeko beharrezkotzat jotzen duen 
informazio osagarri guztia eskatu ahal izango du.

5. artikulua.—Irizpideak eta ebazpena
1. Deialdi honetarako izendatuko den epaimahai kalifikatzaileak bakarrik aztertuko 

ditu epearen barruan aurkeztutako eskabideak, eta haren iritziz puntu gehien lortu du-
tenei emango dizkie sariak. Gehienez ere 10 puntu lortu ahal izango dira, eta puntuok 
erabakitzeko irizpide hauek hartuko dira kontuan:

—  Proposatutako kontakizunari emandako jarraipena eta harekiko batasuna: 4 puntu, 
gehienez.

—  Kalitate literarioa: 3 puntu, gehienez.
—  Istorioaren garapenean izandako sormena: 3 puntu, gehienez.
2. Saria eman gabe geratu ahal izango da, baldin eta, epaimahaiaren iritziz, aur-

keztutako kontakizunek ez badituzte betetzen sarituak izateko ezarritako baldintzak, edo 
balorazioan ez bada puntuazio nahikorik eskuratu.
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6. artikulua.—Aholkularitza
Foru agindu hau dela-eta sortutako zalantza edo kontsulta guztiak argitzeko beha-

rrezkoa den laguntza teknikoa edo aholkularitza eskainiko ditu Bizkaiko Foru Aldundiko 
Argitalpenen eta Kultura Jardueren Atalak. Horretarako, helbide hau dago web orrian: 

http://www.bizkaia.eus/laguntzaileKultura

7. artikulua.—Epaimahai kalifikatzailea
1. Aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzeko, eta Emakume eta Gizonen 

arteko Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3.7 artikuluan xedatuta-
koarekin bat etorrita, kide hauek osatuko duten epaimahai kalifikatzaile hau osatu da:

Epaimahaiburua:
—  Andoni Iturbe Amorebieta jauna, Euskara eta Kultura Saileko Kultura zuzendari 

nagusia. 
Ordezko epaimahaiburua:
—  Ana María de Castro Rubalcaba andrea, Euskara eta Kultura Saileko Euskara zu-

zendari nagusia.
Epaimahaikideak:
—  Leire Bilbao andrea, idazlea.
—  Toti Martínez de Lezea andrea, idazlea.
—  Itsaso Lozano andrea, idazlea.
—  Alvaro Yarritu jauna, idazlea.
—  Idoia Barrondo andrea, idazlea.
—  Nagore Gandiaga andrea, idazlea.
Ordezko mahaikidea:
—  David Tijero jauna, idazlea.
Idazkaria titularra, botorik gabe:
—  Teresa Díez Penas andrea, foru funtzionarioa.
Ordezko idazkaria, botorik gabe:
—  Olatz Unzurrunzaga Muro andrea, foru funtzionarioa.
2. Epaimahai kalifikatzaileak ebazpen-proposamena aurkeztuko dio Euskara eta 

Kultura Saileko foru diputatuari, sariak emateko irizpideak kontuan hartuta, hark behin 
betiko ebazpena eman dezan.

8. artikulua.—Ebazpena
1. Ebazpena emateko eta jakinarazteko epea lau hilabetekoa izango da, eskabi-

deak aurkezteko epea amaitzen denetik zenbatuta.
2. Sariak Euskara eta Kulturako foru diputatuak emango ditu, foru agindu bidez, 

epaimahaiaren ebazpen-proposamena aintzat hartuta.
3. Deialdi hau ebazteko ematen den foru agindua posta ziurtatu bidez jakinaraziko 

zaie deialdi honetarako eskabidea aurkeztu duten pertsonei.
Bertan, berariaz azalduko da foru agindu horrek administrazio bidea amaitzen duela 

eta haren aurka berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal zaiola Bizkaiko Foru Aldundiko 
Euskara eta Kultura foru diputatuari, foru agindua jakinarazi eta hurrengo egunetik hi-
labete igaro baino lehen, edo Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daitekeela 
EAEko Auzitegi Nagusian, era berean zenbatutako bi hilabete pasatu baino lehen.

Saridunen zerrenda Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, iragarki baten bidez.

9. artikulua.—Betebeharrak
1. Saridunek eurek joan behar dute sariak banatzeko ekitaldira, horretarako adie-

razten zaien toki, egun eta orduan, eta ezingo balu joan, berriz, ordezkari bat bidali 
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beharko luke. Gainera, saria jaso duen kontakizuna euskarri informatikoan eman behar 
dute.

2. Saria banatzen denetik aurrera, hurrengo bost urteetan Bizkaiko Foru Aldundiak 
bakarrik izango ditu saritutako lanak erreproduzitu, banatu eta saltzeko eskubideak, eta 
sariaz aparte ez du beste ordainketarik egin beharko.

3. Editatutako material guztietan eta diru-laguntza jaso ondoren egindako jendau-
rreko agerpen guztietan Bizkaiko Foru Aldundiaren  babesa agerraraztea. Horretarako, 
Bizkaiko Foru Aldundiaren erakunde-irudiak ezarritako elementuak baliatuko dira nahi-
taez, eta logotipoaren aldamenean esaldi hau agertuko da hitzez hitz: 

«Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza jaso du» edo «Bizkaiko Foru Al-
dundiak babestutako ekintza/Actividad patrocinada por la Diputación Foral de Bizkaia».

10. artikulua.—Araubide juridikoa
Ebazpen honetan aurrez ikusita ez dauden gainerako kasuetan honako hauek apli-

katuko dira: Foru Administrazioak emandako diru-laguntzen araubide juridiko orokorra 
arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua, foru arau hori garatzeko araudia 
onesten duen Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretua, Herri 
Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea, Sek-
tore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea eta bere izaeraga-
tik aplikatzekoa izan daitekeen beste edozein xedapen arau-emaile.

AZKEN XEDAPENAK

Azken xedapen bakarra: Indarrean jartzea
Foru agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da 

indarrean.
Bilbon, 2017ko urriaren 30ean.

Euskara eta Kulturako foru diputatua,
LOREA BILBAO IBARRA




