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I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 39/2019 FORU DEKRETUA, apirilaren 9koa, zei-
nen bidez onesten baitira 2019ko ekitaldian seinaleztapen turistikora zu-
zendutako, lehia libreko erregimeneko, diru- laguntzen programaren oinarri 
arautzaileak eta lehenengo deialdi publikoa.

ZIOEN AZALPENA

Jarduera turistikoa Bizkaian sendotzen ari da garapen ekonomikorako proiekzio 
handieneko ardatzetako bat bezala bai azken urteetako bisitarien gorakadari esker, bai, 
halaber, jarduera horrek gure lurraldeko udalerrientzat gastuan duen eraginari esker. 
Jarduera horren eragin positiboa Bizkaian zehar modu orekatuan banatzeko, bai eta 
lurraldea bisitatzen dutenei esperientzia erakargarriago eta erosoago bat eskaintzeko, 
behar-beharrezkoa da bultzatzea errepideetako seinaleztapen turistikoa optimizatu eta 
hobetuko duten politikak.

2020 Turismo Estrategiak, Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomi eta Lurralde Garapena 
Sustatzeko Sailak sustatutakoak, bere zortzi helburu lehentasunezkoen artean, azpima-
rratzen du turismoak ezin duela lotuta jarraitu sasoi eta leku geografiko jakin batzuei, 
datozen urteetan turismo eredu jasangarri bat sortuko badugu lurraldearentzat. Helburu 
hori erdiesteko, eta bisitarien emana ondo banatzeko denboran eta lurraldean zehar, 
funtsezkoa da baliabide turistikoak sustatzeko estrategia bat garatzea kontuan hartuz 
baliabide horien dispertsioa eta beti ere bermatuz seinaleztapenak barnebide turistikoak 
sortuko dituela eskualde eta udalerri guztietan.

Hala, bada, Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak seinaleztapen turis-
tikorako proposamen estrategiko bat egin nahi du, makulu hartuta, alde batetik, Kanpo 
Sustapenerako eta Turismorako Zuzendaritza Nagusiak duen ezagutza Bizkaiko lurral-
deak turismo-merkatuetan eskaintzen dituen posizionamendu eta potentzialitateei buruz, 
eta, bestetik, Azpiegituren Zuzendaritza Nagusiak duen gaitasuna, errepide sarearen 
funtzionaltasuna arriskuan jarri gabe eta aplikatzekoa den araudia eta dabilen trafikoa-
ren emanak errespetatuta seinaleztapenen egingarritasuna bermatzeko.

Seinaleztapen Turistikorako aipatutako Proposamen Estrategikoaren abiapuntu gisa, 
iragazi bat egin zaie kultura, ingurumen eta aisialdiaren aldetik interesgarri diren balia-
bideei, eta, horrela, baliabide turistiko interesgarrien inbentario bat egin da, baliabide 
horiek sustatzeko eta bisitarien emana lurraldean zehar banatzeko. Bizkaian dauden 
baliabide guztiei iragazketa egiterakoan, baliabide turistikoak direnak turistiko ez dire-
netatik bereizi ahal izateko, aintzat hartutako aldagaiak helburu argi birekin aukeratu 
dira: bisitarien orientazioa erraztea eta erabiltzaileei gogobetetzeko moduko esperientzia 
turistiko bat eskaintzea errepideen eta bertako seinaleen bitartez.

Horrela, Seinaleztapen Turistikorako Proposamen Estrategikoak 91 baliabide turisti-
ko dauzka guztira, sailkatuta daudenak herri, eskualde helmuga turistiko, tipologia eta 
seinaleztatzen hasi ahal diren bideen arabera, Foru Dekretu honen II. Eranskinean ikus-
ten den bezala.

Inbentario hori egiteko, baliabide bakoitzaren balio potentziala eta lurraldean non 
dagoen kokatuta ebaluatu da, baita bisita turistikoarentzat duen aprobetxamendu-gra-
dua ere. Inbentario horretako baliabideei, seinaleztapen-premiaren arabera eman diegu 
lehentasuna, lurralde-oreka bat bilatuz, eta helmugarentzat duten balio estrategiko, tak-
tiko edo operatiboaren arabera sailkatuz.

Lehenespen horren ondorioz, hamar baliabide turistiko sortu dira, zein baliagarri 
izango diren, ikono estrategiko gisa, Bizkaiko lurraldean zehar bisitarien emana saka-
banatzeko eta helmugako baliabideen irudi erakargarriago bat eskaintzeko. Helburu ho-
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riek lortzeko, ezinbestekoa da helmuga turistikoetako seinaleztapena hedatzea helmuga 
horien kokapenetik hasi eta sarearen gaitasun handiko puntuetaraino, hortik ibiltzen di-
ra-eta beste lurralde batzuetatik datozen trafikoak. Ikono estrategiko horietaranzko sei-
naleztapenetako fluxuei «Bizkaiko Barnebide Turistikoak» deituko zaie.

Kontuan izanda barnebide nagusi horien izaera estrategikoa, Dekretu honen I. 
Eranskinean sartu da «Bizkaiko Barnebide Turistikoak Seinaleztatzeko Proiektua», zein 
Kanpo Sustapenerako eta Turismorako Zuzendaritza Nagusiak sustatu baitu lankidetzan 
Bizkaiko Foru Aldundiko Azpiegituren Zuzendaritza Nagusiarekin, Kultura Zuzendaritza 
Nagusiarekin eta Ingurumen Zuzendaritza Nagusiarekin.

Hauek dira lankidetza horren oinarrizko arrazoiak:
—  Proposatutako irtenbideen egingarritasun teknikoa bermatzea, duten izaera estra-

tegikoa ahaztu barik, sarritan ukitzen baitituzte gaitasun handiko bideak, hainbat 
ibilbide luzetxo eta, batzuetan, nolabaiteko konplexutasuna duten desbideratzeak.

—  Lurraldeko seinale turistikoak ahalik eta homogeneoen eta erangikorren egitea, 
erabiltzaileek gogobetetzeko moduko esperientzia turistikoa izan dezaten.

Horrela, ba, Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak abian jarri du diru-
laguntza-programa bat, seinaleztapen turistikorako irtenbide integral eta zehatza ema-
ten duena eta ahal denik eta lasterren ekiteko modukoa dena, behin betiko erantzuteko 
seinaleztapen turistikoaren arloan epe labur eta ertainean Bizkaiko Lurralde Historikoan 
sortu daitezkeen beharrizan estrategikoei.

Arlo honetako dirulaguntzak emateko prozedura lehia libreko erregimenez egingo 
da. Lehia libreko erregimena bidezkoa da, zeren eta lurraldean seinaleztapena abian 
jartzeak, batez ere, erantzun azkar bat eskatzen du, eta emandako dirulaguntza bakoi-
tzaren banakako jarraipena egitea.

Dekretu hau eta dekretuaren bidez lortu nahi diren helburuak Ekonomi eta Lurralde 
Garapena Sustatzeko Sailak sustatutako jarduera-multzoaren zati dira, jarduera horien 
bitartez garatzen baititu Sailak bere programak eta zerbitzuak bere-berea duen eginki-
zuna betetzeko: bisitarien emana eta inpaktu ekonomikoa lurraldean hobeto banatzea 
turismo-kudeaketaren eredu jasangarriago bat bultzatuz.

Foru-dekretu hau bat dator erregulazio onaren printzipioekin, zein aurreikusita bai-
taude Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren 
1eko 39/2015 Legean eta jasota baitaude Bizkaiko Foru Aldundiaren 2017ko urtarrilaren 
17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 3. artikuluan, dekretu horren bidez arautzen baita Bizkai-
ko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura.

Bizkaiko Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako V. Foru Planean 2016-
2019 eperako diseinatutako estrategiak eta jarduketak biltzen dira, arlo horretan sortzen 
diren erronkei erantzun ahal izateko.

Foru-dekretu honetan, genero-ikuspegia jasotzen da, bai dekretua prestatzeko or-
duan bai dekretuaren aplikazioan, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako 
otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritakoarekin bat. Dekretu honen izapideetan, sartu 
da «Genero-Inpaktuaren Aurretiazko Ebaluazioari buruzko Txostena».

Bestalde, behin Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako ekainaren 20ko 
4/2018 Foru Araua onetsita, foru dekretu hau egin denean kontuan hartu da foru-arau 
horretan ezarritakoa.

Dekretu hau egitean, gainera, neurri sozial batzuk ezarri dira otsailaren 27ko 16/2018 
Foru Dekretuan xedatutakoari jarraikiz, dekretu horrek, Dirulaguntzen Erregelamendua 
aldatzen duenak, garatzen baitu maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua, zeinen bidez arau-
tzen baita Foru Administrazioak emaniko dirulaguntzen araubide juridikoa, zein onartu 
baitzen Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bitartez, 
eta onartzen baititu Bizkaiko Foru Aldundiaren dirulaguntzetarako prozeduretan klausula 
sozialak, ingurumen arlokoak eta beste politika publiko batzuei buruzkoak sartzeko gida.
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Adierazitakoa dela bide, Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko foru diputatuak 
proposatu eta aurretik Gobernu Kontseiluak eztabaidatu eta onetsita, Bizkaiko Foru Al-
dundiak, 2019ko apirilaren 9ko bileran, hauxe

XEDATZEN DU:
I. TITULUA

XEDEA ETA ENTITATE ONURADUNAK

1. artikulua.—Foru Dekretuaren xedea
Foru dekretu honen xedea da oinarri arautzaileak eta deialdia onartzea dirulaguntzak 

emateko Bilbao-Bizkaia helmugan udalek, garapen-agentziek, landa-garapenerako el-
karteek, helburu turistikoak dituzten elkarteek, bai eta II. Eranskinean azaldutako baliabi-
de turistikoren bat kudeatzen duten edo baliabide hori sustatzeko baliabidearen titularra-
ren baimena duten bestelako elkarte edo sozietateek seinaleztapen turistikoa jartzeko.

2. artikulua.—Helburua
Foru Dekretu honek arautzen dituen dirulaguntzek helburu garbia dute: II. Eranskinean 

jasotako baliabideen seinale turistikoak jartzeko proiektuak bultzatzea, helmugan turis-
mo-fluxuaren banaketa hobetu eta optimizatzeko, betiere baldin eta Bizkaiko Foru Aldun-
diko Azpiegituren Zuzendaritza Nagusiko Errepideak Ustiatzeko Zerbitzuak edo/eta beste 
bideen titularrek aldez aurretik onartu badituzte behar diren obrak egiteko eskaerak.

3. artikulua.—Erakunde onuradunak
1. Honako erakunde hauek izan daitezke 2019. urtean Bizkaian seinale turistikoak 

jartzeko dirulaguntza hauen onuradun, baldin eta, Bizkaiko Lurralde Historikoan egoitza 
sozial eta fiskala izanda, baliabide turistikoa seinaleztatzeko eta sustatzeko baimena/k 
badute/badituzte.

—  Udalak.
—  Garapen Agentziak.
—  Landa Garapenerako Elkarteak.
—  Helburu Turistikoak dituzten Elkarteak.
—  Irabazi-Asmorik gabeko bestelako Elkarteak.
—  Sozietateak.
—  Antzeko beste entitate batzuk.
2. II Eranskinean jasotako baliabide turistikoak seinaleztatzeko, nahitaezko beteki-

zuna izango da, entitate eskatzaileentzat, baimena edukitzea. Baimen hori izapidetzeko, 
aintzat hartu behar da Foru Dekretu honetako azalpenezko IV. Eranskinean jasotako 
prozedura eta ezarritako urratsak.

3. Ezin dira inongo dirulaguntzaren onuradun izan Foru Administrazioak ematen 
dituen dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 
Foru Arauaren 12. artikuluko 2., 3. eta 4. zenbakietan deskribatutako egoeraren batean 
dauden erakundeak.

4. Laguntza-programa honetan parte hartu nahi duten erakundeek konpromisoa 
hartuko dute dirulaguntzaren eskabidea eta proiektuaren zein gastuen justifikazioak 
Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren bulego birtualaren bidez egiteko 
(http://www.bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual) . Izan ere, kontuan izanik erakundeon 
gaitasun ekonomiko eta teknikoa eta haien dedikazio profesionala, ulertu behar da ber-
maturik dutela hala egiteko behar diren bitarteko teknologikoak eskuratu eta erabiltze-
ko modua, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 14.3 artikuluarekin bat etorrita.

5. Diru-laguntza jasotzen duen erakundeak Emakumeen eta Gizonen Berdintasu-
nerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru Arauan jasotako irizpideak aplikatzeko eta sexu-be-
reizkeriarik eza sustatzeko konpromisoa hartzen du.
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4. artikulua.—Diruz lagun daitekeen egitatea
Errepideetan seinale turistikoak jartzeko proiektuak garatzea, diruz laguntzeko mo-

duko egitatetzat joko da baldin eta proiektu horiek jasota badaude Bizkaiko Seinalezta-
pen Turistikorako Proposamen Estrategikoan (II. Eranskina) eta hor aurreikusitako bal-
dintzak betetzen badituzte, eta erantzuna ematen badiote turismo-fluxua sakabanatzeko 
beharrari, eta 10. artikuluan ezarritako ebaluazio-baremoak gainditzen badituzte.

Dirulaguntza jaso dezaketen seinaleztapen-proiektuek hauek hobetzea izango dute 
helburu:

—  Helmugara heltzea erraztu eta Bizkaian bisitari izatearen esperientzia hobetzea.
—  Lurraldeko baliabide turistikoak ikusgai egin eta balioestea.
—  Turismo-fluxuaren banaketa bultzatzea (eskaera).
—  Lurraldearen garapen ekonomikoa modu orekatuan sendotzea (eskaintza).
Horrela, bada, hauek izango dira diruz laguntzeko moduko egitateak:
a) Errepideetan seinale turistikoak jartzeko analisiak eta azterlanak
b)  Seinaleztapen-proiektu auditatu bat garatzea (beharrezkoa izango da auditoria 

gehitzea kartelak baldin badaude lehentasuneko edo oinarrizko sareko autobide, 
autobia edo errepideetan).

c) Seinaleztapen-turistikorako euskarrien diseinua.
d)  Seinaleztapen turistikoaren instalazioa errepideetan (dagozkion obren egikari-

tzearen kontrola barne).
Honako proiektu hauek ez dira joko diruz laguntzeko moduko egitatetzat:
—  Bide publiko/ errepide saretik kanpo seinaleak jartzeko proiektuak.
—  Bizkaiko Lurralde Historikotik kanpo dauden edo Seinaleztapen Turistikorako 

Proposamen Estrategikoan jasota ez dauden baliabideekin lotutako seinalezta-
pen-proiektuak.

—  Establezimendu pribatuak (hotelak, ostatuak, jatetxeak... besteak beste) seinalez-
tatzeko proiektuak.

—  Lurraldeko seinaleztapen turistikoa mantentzea helburu duten proiektuak.
Edozelan ere, foru bideetan eragina daukaten seinaleztapen proiektuek bat etorri 

beharko dute Bizkaiko Errepideei buruzko martxoaren 24ko 2/2011 Foru Arauaren III. 
eta IV. kapituluak Garatzeko Erregelamenduan ezarritakoarekin eta beste arau guztiekin 
(8.1.IC Seinaleztapen bertikal Instrukzioa, SISTHO eskukoa), obrak egiteko baimena 
eskatuz Bizkaiko foru Aldundiko Azpiegituren Zuzendaritza Nagusian.

Gainera, seinaleztapen-proiektuek eta bertan azaldutako elementuek ez dute sexuan 
oinarritutako bereizkeriarik egingo eta, bai, berriz, sexuaren araberako rolak eta estereo-
tipoak desagerrarazteko jarrera adieraziko. Aldi berean, hizkuntzaren erabilera ez-sexis-
ta sustatu behar da.

5. artikulua.—Diruz laguntzeko moduko gastuak
Diruz laguntzeko moduko gastutzat joko dira azterlanetako jarduketak egin, proiek-

tuak garatu, eta aurkeztutako proiektuaren seinaleztapena diseinatu eta instalatzeko 
kanpo-enpresak edo profesional autonomoak kontratatzeko gastuak.

Zerrenda honetako gastuak izango dira diruz laguntzeko modukoak:
a)  Aurkeztutako baliabide bakoitzeko seinaleztapenaren azterlan bat eta analisi bat 

egiteko enpresa bat edo profesional autonomoak kontratatzeko kostuak.
b)  Bizkaian indarrean den araudiaren arabera, kokapenak, seinale-mota, disei-

nu-proposamen bat eta instalatzeko kostuak eta obra zuzendaritzaren kostuak, 
baldin badaude, zehazten dituen seinaleztapen-proiektu bat garatzeko kostuak.

c)  Proiektua ezartzeko behar diren aplikazio grafikoak, piktogramak eta seinaleak 
diseinatzeko enpresa bat edo profesional autonomoak kontratatzeko kostuak.
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d)  Instalazioa ondo egiteko behar den obra egiteko kostuak, eta seinaleak jartzeko 
edo lehendik dagoen kartelak kentzeko zerbitzuak.

Diruz laguntzeko moduko gastuei dagokienez, kontuan hartuko dira irizpide hauek:
—  Diruz laguntzeko gastuek zuzenean lotuta egon beharko dute seinale turistikoak 

aurkeztutako proiektuaren arabera diseinatu eta jartzeko analisi-lanekin eta proiek-
tuaren garapenarekin, eta bat etorri BFAko Seinaleztapen Turistikorako Proposa-
men Estrategikoari dagokion I. Eraskinean azaldutako jarraibideekin.

—  Ez dira diruz laguntzeko gastuak izango seinaleztapena kontserbatzekoak, seina-
leztapenaren ikuspena mantentzekoak, ez eta lau urtean behin berritu behar diren 
baimenetatik eratorritako gastuak ere.

—  Diruz laguntzeko gastuek zentzuzkoak izan beharko dute, eta mugatuak izan dai-
tezke Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia Sustatzeko Sailak hala egitea egoki jo-
tzen badu.

—  Fakturak proiektuaren hasieraren eta eskariaren aurkezpenaren ondorengo data-
rekin jaulki behar dira, eta muga-data 2019ko abenduaren 31 izango da.

—  Fakturen ordainketen frogagiriek fakturen jaulkipenaren ondorengoak izan behar 
dute edo, bestela, prozesuan trazabilitatea badagoela bermatu beharko da. Ez 
da onartuko proiektuaren hasiera-data baino lehenagoko ordainketen frogagiririk.

6. artikulua.—Laguntzen zenbatekoa
Diruz laguntzeko gehieneko oinarria 80.000 eurokoa izango da «Barnebide turisti-

koak» seinaleztatzeko proiektuetarako, lehentasunezko ikono turistikoak baitira Bizkaiko 
Seinaleztapen Turistikorako Proposamen Estrategikoaren arabera (ikus II. Eranskina).

Seinaleztatzeko diren gainontzeko baliabide turistikoetarako, diruz laguntzeko gehie-
neko oinarria 25.000 eurokoa izango da.

Dirulaguntzen zenbatekoa, diruz lagundu daitekeela irizten zaion oinarriari portzenta-
je hauek aplikatuta lortuko da:

Kategoria  
Categoría

Laguntzaren gehieneko% 
% máximo de ayuda

0-49  
puntu/puntos

50-75  
puntu/puntos

75-100  
puntu/puntos

Proiektuari lotutako gastuak / Gastos vinculados al proyecto 0 70 90

7. artikulua.—Diru-laguntzak metatzea
Dekretu honetan jasotako diru-laguntzek, Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 

1407/2013 (EB) Erregelamenduan xedatutakoa bete beharko dute. Erregelamendu hori 
EB Funtzionamendu Ituneko 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari bu-
ruzkoa da (EBAO 352. zenbakia, 2013ko abenduaren 24koa). Beraz, arautegi hori ez be-
tetzeak erantzukizun penala, zibila eta administratiboa ekar liezaioke enpresa arau-haus-
leari. Europar Batasunak ezarritakoaren arabera, edozein enpresari emandako minimis 
laguntza, guztira, ez da 200.000 euro baino handiagoa izango hiru zerga-ekitalditan.

8. artikulua.—Burutzeko epeak
Diruz laguntzen diren jarduerak laguntza eskatu ondoren eta 2019ko abenduaren 31 

baino lehen hasi behar dira.
Amaitu, berriz, 2019ko abenduaren 31 baino lehen amaitu behar dira.

9. artikulua.—Eskabideak aurkezteko epea
Eskabideak aurkezteko epea, deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu 

eta biharamunetik zenbatzen hasita hasiko da, eta 2019ko ekainaren 28an amaituko 
13:30ean.
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Jakinarazten da Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomi eta Lurralde Garapena Susta-
tzeko Saileko Azpiegituren Zuzendaritza Nagusiko Errepideak Ustiatzeko Zerbitzuaren 
baimenak emateko epea hiru hilabetekoa dela, eskaeraren datatik hasi eta baimenaren 
jakinarazpenaren datara arte. Epe hori etenda geratu daiteke administrazio-prozedura 
arautzen duen araudian ezarritako moduan, Bizkaiko Errepideei buruzko 2/2011 Foru 
Arauaren 46. artikuluarekin erara. Zehatz esateko, datu osagarriak eskatzeak edo entzu-
naldi-izapideek eteten dute aurreikusitako hiru hilabeteko epea.

10. artikulua.—Gehienez zenbat eskabide
Entitate bakoitzak, seinaleztatu nahi dituen baliabideak adina eskari aurkeztu ahal-

ko du. Eskari bana aurkeztuko da, beraz, seinaleztatu beharreko baliabide bakoitzaren 
proiektuko.

11. artikulua.—Proiektuak ebaluatzeko baremoak
Proiektuak ebaluatzeko, honako baremo hauek aplikatuko dira:

Baremoak
Baremos

Gehieneko puntuazioa
Puntuación máxima

Programaren helburuetara egokitzea
Adecuación a los objetivos del Programa 10

Seinaleztapen proposamenaren kalitatea
Calidad de la propuesta de señalización 15

Seinaleztatzeko baliabide turistikoaren lehentasuna
Prioridad del recurso turístico a señalizar 40

«Bizkaiko Barnebide Turistikotzat» jotako baliabidea
Recurso identificado como «Corredor Turístico de Bizkaia» 25

Baliabidearen arduradunaren kudeatzeko gaitasuna eta baimena
Capacidad de gestión y autorización del responsable del recurso 10

Adierazitako baremo bakoitzean emango zaizkie puntuak eskabideei. Baremo bakoi-
tzean lortu ahal den gehieneko puntuazioa aurreko taulan adierazitakoa da.

Eskabidea diruz laguntzeko, 50 puntu lortu beharko dira, gutxienez.

12. artikulua.—Aurkeztu beharreko agiriak
1. Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak:
—  Eskabidea, Dekretu honetan ezarritakoarekin erara.
—  BFAko errepide sarean seinale turistikoak jartzeko obra-baimena, Bizkaiko Foru 

Aldundiko Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saileko Azpiegituren Zu-
zendaritza Nagusiko Errepideak Ustiatzeko Zerbitzuak emandakoa. Dirulaguntza-
ren xedea Eraikuntza Proiektua egitea baldin bada, Bideragarritasun Txosten bat 
aurkeztu ahalko da, Bizkaiko Errepideei buruzko Foru Arauaren 41. artikuluaren 
arabera, zein, behin eginda dagoenean, aurkeztu beharko baita nahitaezko bai-
mena lortzeko.

—  Bizkaiko Foru Aldundiaz bestelako titularra duten bideetan seinaleak jartzeko, az-
piegitura horren titularraren baimena eduki beharko da, seinaleztatu beharreko 
ibilbideek behar den jarraitutasuna izan dezaten.

—  Entitate eskatzaileak egindako seinaleztapen-proposamena. Hor, azaldu beharko 
ditu, oro har, zein diren seinaleztapen-premiak eta zer jarduketa egitea aurreikus-
ten den eskarian, Dekretu honetako helburuak eta ebaluazio-irizpideak betetzeko.

—  Seinaleztapen-Proiektuaren memoria tekniko-ekonomikoa, proiektua garatzen 
duten erakundeetako bakoitzean ordezkaritza-ahalorde nahikoa duten pertsonek 
behar bezala bete eta sinatuta.
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—  Hartzekodunen fitxa, behar bezala beteta, Bizkaiko Foru Aldundiak duen informa-
zioan agertzen den banku-helbidea aldatu nahi baldin balute.

2. Jarduketa justifikatu eta espedientea ixteko, aurkeztu behar den dokumentazioa 
proiektua amaitutakoan aurkeztu behar da eta, edonola ere, 2019ko abenduaren 31 bai-
no lehen. Dirulaguntzaren justifikazioa justifikazio-kontuaren sistemaren bidez egingo 
da; horretarako, dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

—  Egindako Seinaleztapen-Proiektua justifikatzeko memoria tekniko-ekonomikoa, 
proiektua garatzen duten erakundeetako bakoitzean ordezkaritza-ahalorde nahi-
koa duten pertsonek behar bezala bete eta sinatuta.

—  Sortutako gastuen fakturak.
—  Fakturen ordainagiriak.
—  Egindako proiektua justifikatzeko dokumentazio teknikoa.
—  Emakume eta gizonen arteko berdintasunari buruzko erantzukizunpeko adieraz-

pena, III. Eranskineko ereduaren araberakoa.
—  Dirulaguntza emateko ebazpenean, aurkezteko espresuki eskatu den dokumen-

tazioa.
Dena dela, Ekonomia eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak enpresa eskatzai-

leari beharrezkotzat jotzen dituen agiri edota informazio osagarriak eskatu ahal izango 
dizkio, aurkeztutako eskabidea ondo ulertu eta ebaluatzeko eta haren jarraipena egin 
ahal izateko; agiriak entregatzeko epea, agiriak eskatzean adierazitakoa izango da. 
Era berean, Ekonomia eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak bisitak egiteko modua 
errazteko eskatu ahalko dio erakunde eskatzaileari, proiektua egiten ari den bitartean eta 
proiektua amaitutakoan, behar bezalako jarraipena egin ahal izateko.

Ekonomia eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak, jarduerak zer eragin duen eba-
luatzeko, ekonomia eta enplegu adierazleak eskatu ahalko dizkio enpresari, proiektuak 
dirauen bitartean eta proiektua amaitu ondoko urteetan, jarduera turistikoak zer bilakae-
ra izan duen eta proiektuak helmugan nola eragin duen ikusteko. Adierazleak aurkezteko 
epea informazio hori eskatzen zaion unean zehaztuko da.

13. artikulua.—Dirulaguntzaren ordainketa
Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak zuzenean ordainduko dizkio diru-

laguntzak onuradun den entitateari.
Emango den kopuruaren% 100 dirulaguntza ematea onetsitakoan ordainduko da.
Kasu guztietan, dirulaguntza aldez aurretik ordainduko da, erakunde onuradunei ber-

merik eskatu gabe.

II. TITULUA
DIRULAGUNTZENTZAKO XEDAPEN KOMUNAK

14. artikulua.—Irizpide orokorrak diruz laguntzeko moduko gastuetarako
1. Honako hauek dira diruz laguntzeko moduko gastuak: indarrean dagoen arau-

diaren arabera behar bezala justifikatu direnak, betiere epe barruan egin, beharrezkoak 
izan eta proiektuaren edo jardueraren izaerari eta garapen normalari erantzuten badiete.

2. Eginiko gastutzat joko da justifikazioa egiteko ezarritako epea amaitu aurretik 
ordaindu den gastua.

3. Diruz laguntzeko moduko gastuen kostuak ez dira onartuko merkatuan duten 
balioa baino handiagoak badira.

4. Edonola ere, honako gastu hauek ezin dira diruz lagundu:
—  Dirulaguntzaren xede den jarduerarekin argi eta garbi identifika ezin diren gastuak 

edo/eta deialdi bakoitzean ezarritako epean egiten ez direnak.
—  Zergak eta tasak, BEZa barne (baita BEZa berreskuratu ezin den kasuetan ere).
—  Seinaleztapena kontserbatzekoak, seinaleztapenaren ikuspena mantentzekoak, 

ez eta lau urtean behin berritu behar diren baimenetatik eratorritako gastuak ere.
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15. artikulua.—Dirulaguntzen bateragarritasuna
1. Foru Dekretu honen itzalpean ematen diren laguntzak ez dira bateragarriak izan-

go beste erakunde publiko edo pribatu batzuek kontzeptu beragatik ematen dituztenekin.
2. Nolanahi ere, dirulaguntzak jasotzen dituzten erakundeek Ekonomi eta Lurralde 

Garapena Sustatzeko Sailari jakinarazi beharko diote beste dirulaguntzarik jaso duten, 
berdin diolarik noiz jaso duten. Horrek guztiak hala behar du, maiatzaren 31ko 5/2005 
Foru Arauaren 18.3 eta 4. artikuluetan aurreikusitako ondoreetarako. Horrela, dirulaguntza 
esleitzeko ebazpena aldatu ahal izango da, eta behar denean, itzulketa-prozedurari ekin.

16. artikulua.—Dirulaguntzen argitaratzea
Dirulaguntzak ematen diren urte naturala amaitu ondorengo lehen hiruhilekoa bukatu 

aurretik, ebazpenaren laburpen bat argitaratuko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.

17. artikulua.—Laguntzaren publizitatea
Dekretu honen itzalpean emandako laguntzen onura jasotzen duten eskabideek pu-

blizitatea eman beharko diote jasotako laguntzari, 5/2005 FAren 17.3 artikuluan xedatu-
takoaren arabera.

Proiektuaren finantziazioaren izaera publikoari buruzko publizitate egokia –euskarri 
informatikoetan zein bestelakoetan– egiteko, esaldi hau sartu beharko da: «Proiektu hau 
Bizkaiko Foru Aldundiak finantzatu du, 2020 Turismo Estrategiaren barruan». Espresuki 
debekatuta gelditzen da bestelako hitz edo irudirik erabiltzea Bizkaiko Foru Aldundiari 
erreferentzia egiten dionik.

III. TITULUA
DIRULAGUNTZAK ESLEITZEKO PROZEDURA

18. artikulua.—Emateko prozedura
Dekretu honen dirulaguntzak emateko prozedura lehia libreko erregimenaren arabe-

ra egingo da.
Dirulaguntza-eskabideak hurrengo artikuluetan azaldutako izapideen arabera kudea-

tuko dira, honako berezitasun hauekin:
—  Eskabideak iritsitako hurrenkeraren arabera izapidetuko dira, eta, instrukzio fa-

sean, bakarrik aztertuko dira erakunde eskatzaileak onuradun izateko betekizunak 
zer mailatan betetzen dituen eta diruz lagun daitekeen egitatearen egokitasuna eta 
diruz lagun daitezkeen gastuen zenbatekoa.

—  Eskabideak ebatziko dira eta funtsak eskaerak jasotzen diren hurrenkeran bana-
tuko dira, betiere deialdiko baldintzak betetzen badituzte. Ondorioz, eskaera ja-
sotzen den eguntzat hartuko da deialdiko baldintzak betetzen direla egiaztatzen 
duen dokumentazioa dagokion erregistroan sartu den data, 3. eta 4. artikuluetan 
ezarritakoarekin bat etorrita.

19. artikulua.—Eskabideak nola aurkeztu
Eskabidea, behar bezala eta oso-osorik beteta, Internet bidez aurkeztu behar da 

Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren web orrian, www.bizkaia.net/susta-
pena-bulegobirtuala , sailaren bulego birtualari dagokion atalean.

1. Aurrekoarekin bat, eskabideak telematikoki aurkeztu ahal izateko, interesdunek 
sinadura elektronikoa eduki beharko dute (Izenpe, ONA, NAN elektronikoa, FEA...) edo 
alta emanda egon BizkaiBai zerbitzuan, edo B@kQ ziurtagiri elektronikoaren bitartez 
sartu, zein eskatu baitezakete gure bulegoetan, Orueta Apezpikua kaleko 6. zenbakian, 
Bilbon, apirilaren 19ko 3037/2011 Foru Aginduarekin erara, foru agindu horren bidez 
ezarri eta arautzen baita Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailarekiko harre-
manetan baliabide telematikoak erabiltzeko prozedura. Arestian aipatutako Ekonomi eta 
Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren web orrian aurkitu daiteke alta emateko proze-
durari buruzko informazioa.
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Eskabidea aurkezteko ezinbestekoa izango da entitatea Ekonomi eta Lurralde Gara-
pena Sustatzeko Sailaren erakundeen erregistroan alta emanda egotea (61/2010 Foru 
Dekretua, apirilaren 27koa. Bizkaiko Aldizkari Ofizialea 80 zenbakia, 2010eko apirilaren 
30ekoa). Egoera horretan ez badago, entitateak inskribatzeko eskaera bete beharko du, 
dirulaguntza-eskabidea izapidetu baino lehen.

2. Nolanahi ere, instrukzioaz arduratzen den organoak elkarrekin zerikusia duten 
eskabideak multzokatu edo banakatu ditzake, eskabideok ondo aztertu eta ebaluatzeko 
eta dirulaguntzaren xedeko jarduerara ondoen egokitzen den egitate lagungarria zehaz-
teko neurri egokia dela irizten badio.

3. Eskatzaileak, diru-laguntzarako eskabidea aurkeztean, baimena ematen dio or-
gano instruktoreari, 3. artikuluak aipatu inguruabarren egiaztapena zuzenean lor ditzan; 
hori, martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Diru-laguntzen Erre-
gelamenduaren 17.1. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, telematikako ziurtagiri ego-
kien bidez egin daiteke.

4. Eskabideekin batera arlo eta atal bakoitzean ezarritako agiriak aurkeztu beharko 
dira; arestian aipatu atari birtualean agiriak eransteko dagoen sistema erabiliko da.

20. artikulua.— Laguntzak emateko prozedura antolatu, aztertu eta ebatziko duten 
organo eskudunak

Diru-laguntzetarako eskaerak Turismoko Atalak izapidetuko ditu, eta, eskaerok ebaz-
teko, Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saileko arduradunak ebazpen espre-
sua emango du, Kanpo-Sustapen eta Turismorako Zuzendarritza Nagusiak hala propo-
saturik.

Emakida prozedura antolatzeko, bideratzeko eta ebazteko organo eskudunak osa-
tzerako orduan, kontuan hartu beharko da bi sexuen artean ordezkaritza ordekatuta da-
goela; horrek esan nahi du bi sexuek ordezkariren bat eduki beharko dutela gutxienez, 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 20. artikuluak aurreikusi-
takoari jarraikiz.

21. artikulua.—Txostenaren instrukzioa
Eskabideen espedienteak honelaxe izapidetuko dira:
1.  Instrukzioaz arduratzen den organoak ezarri diren eta pertsona edo erakunde onu-

radun gertatzeko ezinbestekoak diren baldintzak betetzen direla egiaztatuko du.
2.  Eskabideak behar bezala beterik ez badaude edo deialdietan aipaturiko agiriak 

erantsita ez badituzte, eskabidea aurkeztu duen enpresari agindeia egingo zaio 
instrukzioaz arduratzen den organoak jakinarazpena egin eta biharamunetik 
zenbatzen hasiko den hamar (10) asteguneko epean akatsa konpon dezan edo 
behar diren agiriak aurkez ditzan; eta ohartaraziko zaio, hori egiten ez badu, bere 
eskaeran atzera egindakotzat joko dela berariaz emango den ebazpenaren bitar-
tez, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 21. artikuluan xedatutakoaren arabera

3.  Nolanahi ere, organo instruktoreak aurkeztu diren eskabideak behar bezala uler-
tu eta ebaluatzeko beharrezkotzat hartzen dituen agiri edota argibide guztiak 
eskatu ahal izango dizkie eskabidea aurkeztu duten erakunde eskatzaileei.

22. artikulua.—Eskabideen ebaluazioa
Organo instrukzio-egileak eskabideak ebaluatuko ditu 3., 4., 10. eta 11. artikuluetan 

zehaztutako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko.

23. artikulua.—Ebazpen proposamena
Eskabideak ebaluatu ondoren organo instrukzio-egileak ebazpen-proposamena igo-

rriko dio Enpresa Sustatzeko eta Ekonomia Garatzeko Zuzendaritza Nagusiari. Propo-
samen horrek ez die inolako eskubiderik emango proposamen horretan bertan onuradun 
ageri diren pertsonei edo erakundeei.
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24. artikulua.—Aurrekontuaren muga
Aurreko artikuluan aipatutarekoarekin bat etorriz, aurkeztutako eskabide guztietatik 

aurrekontu-partidan izendatutako aurrekontuko baliabideek ahalbidetzen dituzten beste 
hautatuko dira.

25. artikulua.—Ebazteko epea
Eskabidea saileko erregistroan sartu eta 6 hilabete igarota amaituko da Foru Dekretu 

honen babesean eginiko eskabidean ebaztekoepea.
Aurkeztutako eskabide guztien ebazpen espresua eman behar du organo eskudu-

nak. Edonola ere, ebazpenerako eta jakinarazpenerako epea amaitu bada eta aipatuta-
ko organoak ebazpena eman ez badu, eskabidea ezetsitzat joko da administrazio-isilta-
sunaren, horrela xedatzen baita urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan.

26. artikulua.—Ebazpena
1. Kanpo Sustapenerako eta Turismorako Zuzendaritza Nagusiak Ekonomi eta Lu-

rralde Garapena Sustatzeko foru diputatuari igorriko dio ebazpen proposamena, eta hark 
ebatziko du dagokion foru aginduaren bidez.

2. Diru-laguntza ematen duen ebazpenean baldintza bereziak ezarri ahalko dira, 
Foru Dekretu honetan edo dagokion deialdian xedatutakoa proiektuen izaera bereziari 
edo bestelako inguruabarrei egokitze aldera beharrezkoa irizten bazaio.

3. Ebazpena interesdunei jakinaraziko zaie, Herri Administrazioen Administrazio 
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. eta hurrengo artikuluetan 
ezarritakoa betez.

27. artikulua.—Errekurtsoak
Ebazpenak administraziobidea agortzen du. Beraren aurka berraztertze-errekurtsoa 

jarri ahal izango da, Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saileko titularraren 
aurrean ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hilabete pasatu baino lehen, He-
rri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean 
ezarritakoarekin bat etorriz.

Halaber, Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da administra-
zioarekiko auzi-errekurtsoen dagokion jurisdikzioan jakinarazpena jaso eta hurrengo 
egunetik bi hilabete pasatu baino lehen, Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arau-
petu duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean xedatutakoarekin bat etorriz. Ezin dira bi 
errekurtso horiek aldi berean jarri.

28. artikulua.—Diru-laguntzari uko egitea
Onuradun gertatu diren pertsonetako edo erakundeetakoren batek diru-laguntzari 

uko egingo balio, diru-laguntza eskaintzen duen organoak zerrendan, 19. artikuluan eza-
rritako ordenari jarraikiz, hurrengo dauden pertsona edo erakunde eskatzaileei emango 
lieke, baldin eta eskabide horiei aurre egiteko kreditu nahikorik balego.

Diru-laguntza ematen duen organoak aukera horren berri emango die interesdunei, 
hamar eguneko epean diru-laguntza proposamena onets dezaten. Epe hori, gainera, 
ezin izango da luzatu. Diru-laguntza eskatu duen pertsona edo erakundeek proposa-
mena onartzen dutenean, administrazio-organoak laguntza emateko egintza ezarri eta 
jakinarazpenak egingo ditu.

Uko egitea aurkezteko gehieneko epea hamar (10) egun baliodun izango da, erakun-
de interesdunari diru-laguntza proposamena jakinarazten zaionetik hasita. Epe hori iga-
ro ondoren, uko egitea diru-laguntza emateko arrazoi izan diren baldintzak ez-betetzea 
dela joko da.
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29. artikulua.—Jakinarazpen elektronikoa
Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak interesdunei jakinarazpenak egi-

tean, bide elektronikoak erabili beharko ditu, Administrazio Publikoen Administrazio Pro-
zedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritakoarekin bat.

Bitarteko elektronikoen bidez egiten diren jakinarazpenak Bizkaiko Foru Aldundia-
ren egoitza elektronikoan (https://www.bizkaia.eus) agertuz egin beharko dira, Adminis-
trazio Elektronikoari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren maiatzaren 5eko 62/2015 Foru 
Dekretuaren arabera, eta Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru 
diputatuaren ekainaren 6ko 4841/2016 Foru Aginduaren arabera (foru agindu hori jakina-
razpenak eta komunikazioak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan agertzeko 
sistemaren bidez egiteari buruzkoa da).

IV. TITULUA
DIRU-LAGUNTZEN KUDEAKETA ETA EGIAZTAPENA

30. artikulua.—Jarraipena
1. Foru Dekretu honetan aurreikusten diren diru-laguntzak eskuratuko dituzten 

pertsonek edo erakundeek agiri bidez frogatu beharko dute lagunduko diren jarduerak 
gauzatu direla eta diru-laguntza jasotzeko baldintzak betetzen dituztela. Hori guztia egin 
beharko dute Foru Dekretu honetan, dagokion deialdian nahiz esleipena dakarren foru 
aginduan aurreikusten den moduan eta Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sai-
lak nahiz dagokion erakunde laguntzaileak eskatzen duen unean frogatu beharko dira.

Hala, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legean xedatutakoaren 
arabera, diru-laguntza jasoko duten pertsona edo erakundeek lege horretan ezarritako 
printzipio orokorrak errespetatu beharko dituzte, beren lanaren barruko estatistikak ge-
nero ikuspegiaren arabera egokitu beharko dituzte, ez dute hizkera sexistarik erabiliko 
eta emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua bermatu beharko dute eratzen diren 
batzordeetan eta lan taldeetan.

Justifikazioa ez bada ezarritako epean aurkezten, diru-laguntza itzultzeko eskatuko 
da, eta maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauan ezarritako gainerako erantzukizunak ere 
eskatuko dira. Izan ere, foru arau horretan arautzen da Foru Administrazioak emaniko 
diru-laguntzen araubide juridiko orokorra.

2. Diru-laguntza ematen duen organoak emate-erabakia ofizioz aldatu ahal izango 
du funtsak aplikatu aurretik eta interesdunak esan beharrekoa entzun ondoren. Erabakia 
ofizioz aldatu ahal izango da diru-laguntza emateko betekizunetako bat aldatu egin bada 
eta, ondorioz, xedetzat hartu izan den interes publikoa bete ezin bada edo betetzeko 
zailtasunak izan baditu eta, bide batez, onuradun gertatu den pertsonari edo erakundeari 
kalte ekonomikoak eragin ez bazaizkio.

3. Onuradun gertatu diren pertsonek edo erakundeek, halaber, laguntza ematen 
duen erakundeari diru-laguntzak emateko ebazpena aldatzeko eska diezaiokete diruz 
lagundutako jarduera gauzatzeko epea amaitu aurretik, betiere aipatu berri dugun alda-
ketaren bidez aldez aurretik ezarritako epeak luzatu nahi badira, emandako diru-lagun-
tzaren zenbatekoa murriztu nahi bada edo jardueraren barne dauden egintzak aldatu 
nahi badira. Eskaera horiek baimena jasoko dute aurretik ikusi ez diren baldintzak ger-
tatzen badira, betiere diru-laguntzaren xedea aldatzen ez bada eta hirugarren pertsonen 
eskubideak urratzen ez badira.

Kasu horietan, onuradun gertatu den pertsonak edo erakundeak jaso duen eta froga-
tu ez duen diru-kopurua bueltatu beharko du, baita berandutza-interesak ere.

4. Halaber, Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak eskatu ahal izan-
go dizkio Planaren emaitzak egoki ebaluatzeko beharrezkotzat jotzen dituen agiri edota 
informazio osagarriak entitate onuradunari lagundutako proiektuaren amaieratik eta hu-
rrengo hiru urteetan.
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31. artikulua.—Justifikatzeko modua
Diru-laguntzak arlo bakoitzean 11. artikuluan ezarritako agiriak aurkeztuz justifikatu 

beharko dira.
Halaber, Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak proiektuei buruzko justi-

fikaziorako beharrezkotzat jotzen dituen agiri edo/eta informazio osagarri guztiak eskatu 
ahal izango dizkio entitate onuradunari.

V. TITULUA
DIRU-LAGUNTZAK ITZULTZEA ETA ARAU-HAUSTE ADMINISTRATIBOAK

32. artikulua.—Diru-laguntza erakunde onuradunak berak itzultzea
Borondatezko itzulketa da onuradunak Administrazioaren inolako errekerimendurik 

gabe egiten duen itzulketa.
Borondatezko itzulketa egiten denean, Administrazioak dagozkion berandutze-intere-

sak kalkulatuko ditu, diru-laguntzen Foru Arauaren 34. artikuluan ezarritakoaren arabera 
eta onuradunak itzulketa benetan egin duen unea arte.

Onuradunak berak eskatuta diru-laguntza itzultzeko, Bizkaiko Foru Aldundiaren ere-
du ofizialaren araberako ordainketa-gutuna erabili behar da; gutun hori Ekonomi eta Lu-
rralde Garapena Sustatzeko Sailaren bulegoetan (Orueta Apezpikuaren kalea, 6, Bilbo) 
egingo da.

33. artikulua.—Ez betetzeak
Foru Dekretu honetan nahiz aplika daitezkeen bestelako arauetan ezarri diren bal-

dintzak zein, hala denean, ebazpenean ezartzen direnak betetzen ez badira, jasotako 
zenbatekoak itzuli egin beharko dira; baita, bidezkoa den kasuetan, kopuru horien inte-
resak ere. Halaxe adierazten baita Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen 
araubide juridiko orokorra erregulatzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren II. 
eta IV. tituluetan, dagozkion legezko ekintzak eta zehapenak gorabehera. Aipatutako 
zenbatekoak, diru-sarrera publikotzat hartuko dira ondorio guztietarako.

34. artikulua.—Ez betetzeak mailakatzeko irizpideak
Emandako diru-laguntzaren zenbatekoa eskatzaileak aurkeztutako aurrekontu baten 

gaineko ehuneko bat aplikatuta lortzen denez, behin betiko kostu osoa hasierako au-
rrekontua baino txikiagoa bada, honako hau itzuli behar da: hasierako aurrekontuaren 
gaineko ehuneko hori aplikatuta lortutako kopuruari behin betiko kostua kentzearen on-
dorioz finantzaketa publikoan sortutako soberakina.

Baldintzetako bat edo batzuk ez betetzeak edo epearen barruan jardueraren zati 
bat bakarrik egiteak (betiere, zalantza barik egiaztatzen bada onuradunak konpromisoak 
betetzeko asmoa duela) diru-laguntzaren zati bat bakarrik ordaintzea ekarriko du edo, 
hala badagokio, diru-laguntzaren zati bat itzuli behar izatea. Itzulketa hori kalkulatzeko, 
jarduera osotik hartutako zatiaren proportzio bera erabiliko da.

Administrazioak eginiko egiaztapen edo finantza-kontrol baten ondorioz ikusten bada 
eginiko gastuetako batzuk edo guztiak ordaindu gabe daudela eta hartzekodunek es-
katzeko eskubidea dutela, itzulketa eskatuko da, proportzionaltasun-printzipioa aplika-
tuta. Kasu horretan, diru-laguntza jaso dezaketen egotzitako gastu guztietatik ordaindu 
gabeko gastuek osatzen duten proportzioaren araberakoa izango da diru-laguntzaren 
itzulketa.

35. artikulua.—Zehapen-prozedura
Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen 

duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren IV. tituluan xedatutakoa ezarri beharko da.
Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko 

otsailaren 20ko 2/1998 Legean xedatutako zehapen-prozedura erabiliko da.
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AZKEN XEDAPENAK

Lehen Azken Xedapena.—Aplikatzekoa den araudi orokorra
Foru Dekretu honetan aipatutako laguntzei dagokienez, aginduzkoak izango dira De-

kretu honetako xedapenak, laguntzak emateko foru aginduetan ezartzen diren gainerako 
baldintzak, foru administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra 
ezarri duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko xedapenak, martxoaren 23ko 34/2010 
Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Dirulaguntzen Erregelamendua eta Estatuko edo Er-
kidegoko gainerako arau aplikagarriak.

Halaber, aplikatzekoa izango da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 
urriaren 1eko 40/2015 Legea, eta Bizkaiko Gardentasun 1/2016, otsailaren 17ko, Foru 
Araua.

Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduan xedatu-
takoa bete beharko da. Erregelamendu hori EB Funtzionamendu Ituneko 107. eta 108. 
artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa da (EBAO 352. zenbakia, 2013ko 
abenduaren 24koa).

Interesdunak ematen dituen datuak foru-dekretu honetatik eratortzen diren prozedu-
rak kudeatzeko erabiliko dira, kontuan harturik zer ezartzen den honako araudi honetan: 
2016/679 Erregelamendua (EB), Europako Parlamentuaren eta 2016ko apirilaren 27ko 
Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari da-
gokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, eta 95/46/ EE Zuzentaraua (datuen 
babesari buruzko Erregelamendu orokorra) baliogabetzen duena; eta 3/2018 Lege Or-
ganikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalen Babesari eta eskubide digitalen bermeari 
buruzkoa.

Datu horiekin ez da inola ere tratamendurik egingo, eta ez zaizkie hirugarren batzuei 
lagako, interesdunak argi eta garbi ados dagoela adierazi ezean edo goian aipaturiko 
araudian ezartzen diren kasuetan izan ezik.

Araudi horretan xedatzen dena betetzeko, interesdunak bere eskubideak egikaritu 
ahal izango ditu tratamenduaren arduradunaren aurrean datuak eskuratu, zuzendu, 
ezereztu («ahaztua izateko eskubidea»), datuen tratamendua mugatu eta datuak era-
mangarri izateko, bai eta tratamendu automatizatuan soilik oinarrituriko erabakirik ez 
jasateko, profilen sorrera barne, erabaki horrek eragin juridikorik edo antzeko eragin 
nabarmenik ekarriko balioke. Era berean, edozein momentutan errebokatu ahalko du 
emandako baimena.

Halaber izango du eskubidea erreklamazioa aurkezteko Datuen Babesaren Kontrol 
Agintaritzaren aurrean.

Bigarren Azken Xedapena.—Arauen garapena
Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saileko foru diputatuak ahalmena izan-

go du Dekretu hau garatzeko beharrezkotzat jotzen dituen xedapen guztiak emateko, bai 
eta, aurrekontu-zuzkidura amaitzen ez bada deialdi gehiago egiteko ere.

Hirugarren Azken Xedapena.—Aurrekontuko zuzkidura
Deialdi honetan eman daitezkeen laguntzak eta onurak, guztira 400.000 euro, ja-

rraian zerrendatzen diren aurrekontu partida, aurrekontu proiektu eta ekitaldiaren kontu-
ra egingo dira:

Proiektu zk.: 2018/0034

432109/0808/732.99

Ekitaldia Zenbatekoa (€)

2019 150.000,00
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Proiektu zk.: 2018/0034

432109/0808/743.00

Ekitaldia Zenbatekoa (€)

2019 50.000,00

Proiektu zk.: 2018/0034

432109/0808/751.00

Ekitaldia Zenbatekoa (€)

2019 200.000,00

Halaber, aurrekontuetako 7. kapituluetako kredituen eta aurrekontuko proiektuen 
arteko banaketa gutxi gorabeherakoa da; beraz, aurkeztutako eskabideen kopuruaren 
arabera eta egon daitezkeen entitate onuradunak askotarikoak direla kontuan izanik, au-
rrekontuko izendapenak banatu ahal izango dira artikulu honetan adierazitako partiden 
artean.

Martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 43. artikuluan ezarritakoaren babesean 
(5/2005 Foru Araua garatzen duen Diru-laguntzen Erregelamendua onesten du dekretu 
horrek), aurrekontuko zuzkiduren zenbateko osoa zabaldu ahal izango da, gehienez ere 
200 000.00 euro gehituz, baldin eta eskuragarri dauden kredituak handitu badira kredi-
tu-zabalkuntzak onartu direlako edo kreditua sortu edo erantsi delako, edo baldin eta 
kopuru osagarri bat badago aurreko deialdiak ebatzi direlako aurkeztutako eskabideen 
zenbatekoa aurrez ikusitakoa baino txikiagoan; kasu horietan, kreditu osagarri hori soi-
lik izango da eraginkorra, baldin eta kreditu horren erabilgarritasuna adierazita badago. 
Adierazpen hori egin beharko da diru-laguntza emateko ebazpena eman aurretik. Orga-
no eskudunak baimendu beharko du kopuru-zabalkuntza hori.

Laugarrena Azken Xedapena.—Indarrean sartzea
Foru Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko 

da indarrean.
Bilbon, 2019ko apirilaren 9an.

Ekonomi eta Lurralde Garapena 
Sustatzeko foru diputatua,
IMANOL PRADALES GIL

Ahaldun Nagusia,
UNAI REMENTERIA MAIZ
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I. ERANSKINA
BIZKAIKO SEINALEZTAPEN TURISTIKORAKO PROPOSAMEN ESTRATEGIKOA

Helburu izanda helmugako estrategia erabiltzailearengana orientatzea, lurralde-garapen turistiko 
jasangarria bultzatzea, eta arlo konplexu eta zeharkako honetan lider izatea, aurkeztu zen 2017an 
Bizkaiko Turismo Estrategia 2020.

Estrategia berri honek makulu izan nahi du helmugari lehiakorragoa izaten laguntzeko, ibilbide-orri 
eraginkor eta berri baten bitartez jardueren atomizazioa murriztu eta arlo publiko nahiz pribatuko aha-
leginak batera joan daitezen.

Estrategiak zazpi asmo nagusi ditu helmugarentzat:
—  Lankidetza.
—  Kontsumitzailearenganako orientazioa.
—  Berrikuntza eta bikaintasuna turismoan.
—  Gardena eta emaitzen erantzule.
—  Helmugaren kudeaketa integratua.
—  Ikerketan oinarritutako erabakiak.
—  Ekonomia, gizarte eta ingurumen arloetako onurak.
Eta, aldi berean, zortzi helburu hartu ditu asmotan 2020rako:
—  Kontsumitzaile potentzialak eta segmentatuak erakartzea.
—  Helmuga sasoi eta leku jakin batzuei lotuta ez egotea.
—  Antolaketa sare aktibo eta funtzionala sortzea.
—  Arlo turistikoa digitalizatzea.
—  Arlo horretan adimen- eta neurketa-sistema eraginkor bat edukitzea.
—  Arlo turistikoa profesionalizatzea.
—  Eskaerara egokitutako esperientzia guztizkoak eskaintzea.
—  Turismoaren onurak gizartean txertatu eta ikusaraztea.
Helmuga sasoi eta leku jakin batzuei lotuta egon ez dadin, eta turismo-fluxuak ondo banatu daite-

zen lurraldean zehar, funtsezkoa da baliabide turistikoak sustatzeko estrategia bat garatzea kontuan 
hartuz baliabide horien dispertsioa eta bermatuz seinaleztapen turistikoak orientazioa erraztu diezaie-
la bisitariei, horrela, ahal den neurrian, barnebide eta ibilbide turistiko jasangarriak sortzeko Bizkai 
osoan.

Horregatik, Kanpo Sustapenerako eta Turismorako Zuzendaritza Nagusitik, lan sakona egin da 
zehaztu ahal izateko zein baliabide turistiko komeni den sustatzea Bizkaiko errepidee eta bide publi-
koetan zehar, bisitarien emana helmuga osoan banatzeko, eta jarduera turistikoa lurralde-garapena-
rekin koordinatuta egon dadin bultzatzeko.

Proposamenak alderdi hauek lantzea du helburu:
—  Helmugara heltzea erraztu eta Bizkaian bisitari izatearen esperientzia hobetzea.
—  Lurraldeko baliabide turistikoak ikusgai egin eta balioestea modu arrazoizko batean, bide-azpie-

gituren erabilera normalarekin bateragarria den modu batean.
—  Turismo-fluxuaren banaketa bultzatzea (eskaera).
—  Lurraldearen garapen ekonomikoa modu orekatuan sendotzea (eskaintza).
Horretarako, funtsezkoa da desberdintzea helmuga turistikoa konfiguratzen duten elementu hauek:
—  Helmuga turistikoak: Bizkaia lurralde txikia da, baina aniztasun handikoa. Hiru erreferentzia geo-

grafiko ditu, turistari aukera ematen diotenak lurraldean zehar zein alderdi bisitatu daitezkeen 
garbi identifikatzeko: metropolialdea, itsasbazterra eta mendiak.

—  Baliabide turistikoak. Baliabide turistikoak turismoa erakarri eta haren kontsumoa bultza dezake-
ten ondasun materialak nahiz immaterialak dira, izan elementu fisikoak edo naturari loturikoak, 
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sozialak zein kulturalak, bai eta establezimenduen azpiegiturak eta turismora bideraturiko zer-
bitzuak ere.

Proposamen honetarako, kultura, ingurumen, eta aisialdiaren ikuspegitik interesgarri diren baliabi-
deei iragazi bat egin zaie, errepideetan sustapen turistikoa egiteko proiektu bat behar duten baliabide 
turistikoen inbentario bat edukitzeko. Garapen fasean sendo lan egin da bai Aldundiko beste sail ba-
tzuekin, bai Bizkaiko udalerri eta eskualdeetako turismo-kudeaketarako entitateekin.

Lehenengo fase batean, Bizkaiko baliabide turistikoen kudeaketan eskua duten eragile guztien-
gandik (Ingurumen eta Kultura Sailak, Lurralde-Kudeaketarako Entitateak...) datu-biltzen jardun dugu 
baliabide turistikoen inbentario bat egiteko, helburu izanda agerian jartzea zein baliabidek duten gai-
tasunik, kultura, natura edo aisialdiaren ikuspegitik duten balioagatik eurek bakarrik, berez, turistak 
erakartzeko.

Inbentario horri iragazpen-aldagai bi aplikatzen zaizkio:
—  Baliabidearen balio potentziala, zeinek positiboki diskriminatzen baitu baliabidearen bakartasu-

nagatik, berezko balioagatik eta izaera lokalagatik.
—  Baliabidearen aprobetxamendu-maila, zeinen araberakoa izaten baita baliabidearen nabaritasu-

na, baita haren inguruan eskaintza kontzentratzeko gaitasuna ere.
Emaitza, 91 baliabide turistikoko inbentarioa da.
Behin inbentarioa edukita, lehenengo lana da baliabideen iragazpena egitea jakiteko zein balia-

bideri komeni den lehentasuna eman eta errepideetan lehenik sustatzea, helburu izanda lurraldean 
zehar zenbait barnebide turistiko sortzea. Lehenespen horri esker, gidari batek lehenengo ikusiko du 
sustapen-balio handiko baliabidea, eta gainerako baliabideak bidean aurrera egin ahala deskubrituko 
ditu, Bizkaiko eskualderen bateko baliabide urrunenera heldu artean.

Inbentarioko 91 elementuetatik zerrenda bat egiteko, non baliabideak lehenesten baitira errepidee-
tan sustatu beharraren arabera, honako irizpideak aplikatu dira:

—  Seinaleztapen-premia, kontuan izanda egungo seinaleztapena non dagoen kokatuta eta nolako 
ikusgaitasuna duen errepideetan.

—  Lurraldearen oreka, banaketa ekitatiboa lortzeko lurraldeko eskualdeen artean.
—  Baliabidearen balio estrategikoa, edo hobeto esanda, 2020 Estrategiarako daukan esanahia.
—  Baliabidearen balio taktikoa, Bizkaian garapen ekonomiko orekatua sortzeko.
—  Baliabidearen balio operazionala, kontuan izanda baliabidea kudeatzeko eskumena.
Iragazki horiez gain, eta errepideetan baliabide turistikoak sustatzeko proiektua bisitarien beharre-

tara ahal denik eta gehien egokitu dadin, proposatu da arretaz aztertzea nolako erabiltzaile-esperien-
tzia eragiten duten errepide sarean eta errepide publikoetan jarritako seinaleek, ikusteko ea horrek 
noraino pizten dion erabiltzaileari baliabideak bisitatzeko gogoa.

Horretarako kontuan hartu da bisitarien esperientzia-zikloa:
—  Gogo-piztea: bisitariaren arreta gidatzen duen bitartean erakartzeko.
—  Informazioa: baliabidea aurretiaz ikusgai egiteko.
—  Balioespena: bisitariarengan interesa pizteko, bisita egin dezan.
—  Konbentzimendua: baliabide turistikora heltzeko modurik onena errazteko.
—  Bisita: baliabide ondoan aparkatzea ahalbidetzen duena.
—  Errepikapena: lurraldeko beste baliabide batzuk bisitatzera bultzatzeko.
Azkenean, bisitari-esperientziara egokitzeko egindako inbentario- eta iragazpen-lan guztia baliabi-

deen zerrenda batean islatzen da. Hor baliabideak seinaleztapen-premiaren arabera lehenesten dira, 
beti ere lurraldearen oreka lortu nahian, eta helmugarentzat duten balio estrategiko, taktiko eta opera-
tiboaren arabera sailkatu. Bost bloketan egindako lehenespen bat ikus daiteke, eta azpi-sailkapen bat 
bloke bakoitzaren barruan, duten balioa agerian jartzeko.

Egindako analisiaren harira, eta turismo-fluxua lurralde guztian banatu eta baliabideei buruz irudi 
erakargarriago bat eskaintzeko helburuarekin, proposatzen dena da, batetik, desberdintzea seina-
leztatu beharreko ikono estrategikoenak (10), zeini esango diegun «Bizkaiko Barnebide Turistikoak».
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II. ERANSKINA
BIZKAIAN SEINALEZTATU BEHARREKO BALIABIDE  

TURISTIKOEN SUSTAPENERAKO LEHENTASUNA

Ondoren, Bizkaiko Seinaleztapen Turistikorako Proposamen Estrategikoan oinarrituz aukeratuta-
ko, eta sustapen turistikorako lehentasunaren arabera ordenaturiko, baliabide turistikoen taula erakus-
ten da, eta zein bidetan hasi litezkeen seinaleztatzen zehazten.

Gainera, lehenengo 10 baliabide turistikoak sustapenerako lehentasunezkoak direla jo behar da, 
eta baita aukerakoak ere «Bizkaiko Barnebide Turistikoak» izan-gurakoak sortzeko.

P C RECURSO LOCALIDAD ESTRUCTURA TERRITORIAL DESTINO TURÍSTICO Tipología Vía (salida)

0 A Guggenheim Bilbao Bilbao BILBAO Bilbao y área metropolitana Museo N-637_s14
0 A Puente Bizkaia Getxo / Portugalete GETXO / PORTUGALETE Bilbao y área metropolitana Atracción cultural A-8_s126b-s127 / N-637_s11
0 A San Juan de Gaztelugatxe Bermeo URDAIBAI Costa de Bizkaia Parque Natural - Espacio protegido N-637_s18
0 A Reserva de la Biosfera de Urdaibai Playas | Birding | Centro Biodiversidad URDAIBAI Costa de Bizkaia Parque Natural - Espacio protegido AP-8_s97-S100
0 B Faro de Santa Katalina Lekeitio LEA-ARTIBAI Costa de Bizkaia Atracción cultural AP-8_84
0 B Cueva Pozalagua Karrantza ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Atracción natural BI-636_e-zalla
0 B Ruta del Flysch Getxo-Sopela-Barrika GETXO / URIBE Costa de Bizkaia Ruta natural N-637_s18

0 C PN Gorbeia Centro Interpretación | Saldropo | Itzina 
(Urigoiti) GORBEIALDEA Montañas de Bizkaia Parque Natural - Espacio protegido A-8_s105 / AP-68_s3-s5

0 C PN Urkiola Centro Interpretación | Atxarte | Aramotz DURANGALDEA Montañas de Bizkaia Parque Natural - Espacio protegido AP-8_s88
0 C Sierra Salvada / Salto del Nervión Orduña ORDUÑA Montañas de Bizkaia Atracción natural AP-68_s5

1 A Puerto Pesquero Santurtzi Santurtzi SANTURTZI Bilbao y área metropolitana Núcleo marinero/pesquero municipal

1 A
Bizkaia Kostaldea (Ruta de la costa) Varios municipios LEA-ARTIBAI / URDAIBAI / 

URIBE Costa de Bizkaia Ruta natural BI-3438 / BI-3238 / BI-3234 / BI-3101 / 
BI-3152 / BI-3151

1 A Bosque de Oma Kortezubi URDAIBAI Costa de Bizkaia Atracción natural BI-2238
1 A Casa de Juntas y Árbol de Gernika Gernika URDAIBAI Costa de Bizkaia Atracción cultural municipal
1 A Colegiata de Ziortza Ziortza-Bolibar LEA-ARTIBAI Costa de Bizkaia Atracción cultural BI-633
1 A Karpin Abentura Karrantza ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Atracción natural BI-630
1 B Puerto Viejo de Algorta Getxo GETXO Bilbao y área metropolitana Núcleo marinero/pesquero municipal
1 B Casco histórico de Portugalete Portugalete PORTUGALETE Bilbao y área metropolitana Núcleo histórico-cultural municipal
1 B Castillo de Butrón Gatika URIBE Costa de Bizkaia Atracción cultural BI-634

1 B Playas Uribe Kosta (Arrietara, Barinatxe, Atxabiribil, 
Barrika, Plentzia, Gorliz) Sopela-Plentzia-Gorliz URIBE Costa de Bizkaia Playas BI-637-s18a-Ramal 10 / BI-2122 / BI-

2704
1 B Casco histórico de Balmaseda Balmaseda ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Núcleo histórico-cultural BI-636
1 B Centro histórico de Durango Durango DURANGALDEA Montañas de Bizkaia Núcleo histórico-cultural BI-623
1 C Lea Ibilbidea Munitibar-Mendexa-Lekeitio LEA-ARTIBAI Costa de Bizkaia Atracción natural municipal
1 C PN Armañón Centro Interpretación | El Suceso | Turtzioz ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Parque Natural - Espacio protegido BI-636 / municipal
1 C Casco histórico de Areatza Areatza GORBEIALDEA Montañas de Bizkaia Núcleo histórico-cultural municipal
1 C Casco histórico de Otxandio Otxandio GORBEIALDEA Montañas de Bizkaia Núcleo histórico-cultural BI-623
1 C Centro histórico de Elorrio Elorrio DURANGALDEA Montañas de Bizkaia Núcleo histórico-cultural BI-633 / N-636
1 C Casco histórico Orduña Orduña ORDUÑA Montañas de Bizkaia Núcleo histórico-cultural BI-625/BI-2521

2 A Puerto Deportivo Getxo GETXO Bilbao y área metropolitana Espacio de ocio y recreo municipal
2 A Casco histórico de Plentzia Plentzia URIBE Costa de Bizkaia Núcleo marinero/pesquero BI-2704
2 A Urdaibai Bird Center Gautegiz-Arteaga URDAIBAI Costa de Bizkaia Atracción natural BI-2238
2 A Mundaka y su ola Mundaka URDAIBAI Costa de Bizkaia Núcleo marinero/pesquero AP-8_s97-S100
2 A Casco antiguo y puerto de Bermeo Bermeo URDAIBAI Costa de Bizkaia Núcleo marinero/pesquero BI-2235 / BI-631
2 A Casco histórico de Lekeitio Lekeitio LEA-ARTIBAI Costa de Bizkaia Núcleo marinero/pesquero BI-2405 / BI-2238
2 A Torre Loizaga Sopuerta ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Museo BI-2701 / BI-3631
2 B Playas de Getxo Getxo GETXO Bilbao y área metropolitana Playas municipal / BI-3737
2 B Faro de Gorliz Gorliz URIBE Costa de Bizkaia Atracción natural municipal
2 B Playa de Bakio Bakio URIBE Costa de Bizkaia Playas municipal
2 B Casco histórico de Ondarroa Ondarroa LEA-ARTIBAI Costa de Bizkaia Núcleo marinero/pesquero BI-633
2 B Casco histórico de Markina Markina LEA-ARTIBAI Costa de Bizkaia Núcleo histórico-cultural BI-633
2 B Playa de la Arena Muskiz ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Playas A-8_s-136-Ramal 3
2 B Cuevas de Baltzola Dima GORBEIALDEA Montañas de Bizkaia Atracción natural BI-2543
2 B Necrópolis de argiñeta Elorrio DURANGALDEA Montañas de Bizkaia Atracción cultural municipal
2 C Casco histórico de Larrabetzu Larrabetzu URIBE Costa de Bizkaia Núcleo histórico-cultural BI-2713
2 C Puerto pesquero de Armintza Lemoiz URIBE Costa de Bizkaia Núcleo marinero/pesquero municipal
2 C Conjunto natural de La Arboleda Trapagaran ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Parque Natural - Espacio protegido N-634 / BI-3755
2 C Via Verde Montes de Hierro - Itsaslur Artzentales - Muskiz ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Atracción natural BI-3795
2 C Museo Etnográfico de Orozko Orozko GORBEIALDEA Montañas de Bizkaia Museo municipal
2 C Atxarte (PN Urkiola) Abadiño DURANGALDEA Montañas de Bizkaia Atracción natural BI-3336
2 C Via Verde Arrazola Atxondo DURANGALDEA Montañas de Bizkaia Atracción natural BI-3336

3 A Txakolingunea - Museo del txakoli Bakio URIBE Costa de Bizkaia Museo municipal
3 A Centro de Biodiversidad de Euskadi (Torre Madariaga) Busturia URDAIBAI Costa de Bizkaia Atracción natural BI-2235
3 A Museo de la Paz Gernika URDAIBAI Costa de Bizkaia Museo municipal
3 A Cueva de Santimamiñe Kortezubi URDAIBAI Costa de Bizkaia Atracción natural BI-2238
3 A Boinas La Encartada Balmaseda ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Museo BI-636
3 B Paseo de las Grandes Villas Getxo GETXO Bilbao y área metropolitana Núcleo histórico-cultural municipal
3 B Landetxo Goikoa Mungia URIBE Costa de Bizkaia Atracción cultural BI-631-s18-ramal 1
3 B Playas de Laida/Laga Ibarrengelu URDAIBAI Costa de Bizkaia Playas AP-8_s97-S100
3 B Playa de Ogeia Ispaster LEA-ARTIBAI Costa de Bizkaia Playas BI-3238
3 B Faro de Matxitxako Bermeo URDAIBAI Costa de Bizkaia Atracción natural BI-3101
3 B Puerto Pesquero de Elantxobe Elantxobe URDAIBAI Costa de Bizkaia Núcleo marinero/pesquero BI-2237
3 B Ferrería El Pobal Muskiz ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Museo BI-2701
3 B Casa de Juntas de Avellaneda Sopuerta ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Museo BI-2701 / BI-3602
3 B Conjunto histórico de Ermitabarri Zeberio GORBEIALDEA Montañas de Bizkaia Núcleo histórico-cultural BI-625
3 B Mirador de Durangaldea Garai - Momoiko nekropolia Garai DURANGALDEA Montañas de Bizkaia Atracción cultural BI-3341
3 C Puerto de Zierbena Zierbena ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Núcleo marinero/pesquero N-639
3 C Casco histórico de Lanestosa Lanestosa ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Núcleo histórico-cultural BI-630
3 C Conjunto monumental de Eleizondo Zeanuri GORBEIALDEA Montañas de Bizkaia Núcleo histórico-cultural municipal
3 C Casco histórico de Ugao-Miraballes Ugao-Miraballes GORBEIALDEA Montañas de Bizkaia Núcleo histórico-cultural BI-625

4 A Museo Euskal Herria Gernika URDAIBAI Costa de Bizkaia Museo municipal
4 A Museo del Pescador Bermeo URDAIBAI Costa de Bizkaia Museo municipal
4 A Museo de la Minería Abanto-Zierbena ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Museo municipal
4 B Getxo Aquarium Getxo GETXO Bilbao y área metropolitana Atracción de ocio municipal
4 B Andra Mari Galdakao Galdakao S/E Bilbao y área metropolitana Núcleo histórico-cultural municipal
4 B Castillo de Muñatones Muskiz ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Atracción cultural N-634
4 B Muntsarantz Casa Torre (Abadiño) Abadiño DURANGALDEA Montañas de Bizkaia Atracción cultural BI-3336
4 B Museo de Arte e Historia Durango Durango DURANGALDEA Montañas de Bizkaia Museo municipal
4 C Parque Atxuriaga Galdames ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Atracción natural BI-3632
4 C Museo Rialia Portugalete PORTUGALETE Bilbao y área metropolitana Museo municipal
4 C Museo del Mar Santurtzi SANTURTZI Bilbao y área metropolitana Museo municipal
4 C Mendibile Jauregia Leioa S/E Bilbao y área metropolitana Atracción cultural municipal
4 C Ekomuseoa Artea GORBEIALDEA Montañas de Bizkaia Museo municipal
4 D Museo de Bellas Artes Bilbao BILBAO Bilbao y área metropolitana Museo municipal
4 D Casco Viejo Bilbao BILBAO Bilbao y área metropolitana Núcleo histórico-cultural municipal
4 D Athletic Museoa Bilbao BILBAO Bilbao y área metropolitana Museo municipal
4 D Azkuna Zentroa Bilbao BILBAO Bilbao y área metropolitana Atracción cultural municipal
4 D Museo Marítima Ría de Bilbao Bilbao BILBAO Bilbao y área metropolitana Museo municipal
4 D Museos Arqueológico, Etnológico e Histórico Vasco Bilbao BILBAO Bilbao y área metropolitana Museo municipal
4 D Palacio Euskalduna Bilbao BILBAO Bilbao y área metropolitana Atracción cultural municipal
4 D Funicular Artxanda Bilbao BILBAO Bilbao y área metropolitana Atracción de ocio municipal
4 D Iglesia-Pinturas de Biáñez Karrantza ENKARTERRI-MEATZALDEA Montañas de Bizkaia Atracción cultural BI-4675
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III. ERANSKINA / ANEXO III
ERANTZUKIZUNPEKO AITORPENA / DECLARACIÓN RESPONSABLE

Izen-abizenak / Nombre y apellidos:

NAN zk. / DNI:

Kargua / Cargo:

Sozietatearen izena / Razón Social:

IFK zk. / CIF:

Espedientea/k / Expediente/s:

ADIERAZTEN DU:

—  Ordezkatzen duen erakundeak ez duela inoiz jaso zehapenik sexuaren ziozko bereizkeria de-
la-eta zigor edo administrazioaren arloan.

—  Ordezkatzen duen erakundea ez dagoela sartuta Foru Administrazioak ematen dituen diru-la-
guntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 12. arti-
kuluak ezartzen dituen egoeretako batean ere.

—  Ordezkatzen duen erakundeak bete egin duela Seinaleztapen Turistikoa Programa arautzen 
duen Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretuaren 4 eta 14. artikuluetan ezarritakoa, Emaku-
meen eta Gizonen Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru Arauaren irizpideak ezartzeko 
konpromisoa bete delako, sexuaren araberako bazterkeria-eza sustatuz.

………n, …(e)ko ………(a)(r(en …(e)(a)n.

Sin. / Fdo.
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IV. ERANSKINA / ANEXO IV
LABURPEN DIAGRAMA / DIAGRAMA RESUMEN 
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