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2020, maiatzak 25. Astelehena97. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Ekonomia Sustatzeko Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 38/2020 FORU DEKRETUA, maiatzaren 19koa, 
Eskualdeko Lehiakortasuna Sustatzeko Programaren 2020ko dirulaguntzen 
oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dituena.

Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia Sustatzeko Sailaren misioa da Bizkaian aberasta-
suna eta kalitateko enplegua sortzen laguntzea da, Bizkaiko enpresen arloan lehiakorta-
sun iraunkorra eta nazioartekotzea sustatuz eta, aldi berean, gure lurraldearen garapen 
orekatua erraztuz.

Ildo horretan, estrategia integral bat jarri da martxan konpromiso hori gauzatzeko, 
bost jarduketa-ardatz hauetan oinarritua: kanporako proiekzioa, ekintzailetza, industria 
eta lehiakortasuna, talentua, eta lurralde-oreka.

Lurralde-orekari dagokionez, Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaia Orekan Sakonduz eki-
mena bultzatzen du, zeinaren bidez sakondu nahi den toki-garapeneko agentzien eko-
nomia-sustapeneko lanetan eta haien arteko koordinazio handiagoa ahalbidetu.

Bizkaia Orekan Sakonduz ekimenak gobernantza-printzipioak ditu oinarri, eta lanki-
detzarako guneak eta dinamikak sortu nahi ditu Bizkaiko Foru Aldundiaren eta lehiakor-
tasuna sustatzen duten garapeneko agente eta erakundeen artean.

Bizkaia Orekan Sakonduz ekimenaren helburua da Bizkaiko lurralde osoaren lehia-
kortasuna modu orekatuan hobetzea, eta, horretarako, hiru zutabe hauek ditu oinarri: 
ekonomikoki heterogeneoa eta anitza den Bizkai bati erantzun behar izatea, garapen-es-
trategietarako lankidetzan aritzearen garrantzia eta, lehiakortasuna hobetzeko, enpresa-
ren jokabidean, espezializazioan eta ingurunearen kalitatean eragiteko aukera.

Bizkaiko Foru Aldundiak badaki eskualdeen errealitatetik hurbil dauden eta tokiko 
enpresa-sarea ezagutzen duten eragileen laguntza behar duela, eragile horiek baitira 
ingurune dinamiko, sortzaile, berritzaile eta iraunkor bat —Bizkai osoaren garapen eta 
hazkunde orekatua ahalbidetzen duena—dinamizatzeko gai. Hori dela eta, bere konpro-
misoa sendotu nahi du enpresen lehiakortasuna sustatzearen aldeko lana egiten duten 
erakundeekin zein lurralde osoaren garapenari eta lehiakortasunari balio erantsia ema-
ten dieten zerbitzuak ematen dituztenekin.

Horretarako, Ekonomia Sustatzeko Sailak beharrezkotzat jotzen du 2020ko ekital-
dian programa espezifiko bat garatzea, Eskualdeko Lehiakortasuna Sustatzeko Progra-
ma deritzona, hain zuzen, zeinaren bidez toki- eta eskualde-garapeneko agentziei balia-
bide gehiago eman nahi zaizkien enpresa-sareak dituen erronka nagusiei erantzuteko 
jarduketak egin ditzaten.

Zehazki, trantsizio ekologiko-energetiko eta teknologiko-digitalarekin lotutako jardu-
ketak izango dira.

Enpresaren jokabidearen arloan, jarduerak enpresen lehiakortasuna hobetzera bide-
ratuta egongo dira (digitalizazioa eta industria 4.0, enpresa-kultura aldatzea, belaunal-
di-aldaketa, enpresen kudeaketa hobetzea, berrikuntza, nazioartekotzea eta enpresen 
arteko lankidetza sustatzea, ekintzailetza aurreratua bultzatzea, trebetasunetan presta-
tzea, eta antzeko beste batzuk.

Beste jarduketa batzuk, berriz, alderdi hauekin lotutakoak izango dira: ekoizpena 
RIS3-rekin bat espezializatzea, eskualdetako indarguneak sendotzea, merkatu-hobi be-
rriak identifikatzea, eskualdean presentzia handia duten balio-kateak hobetzea.

Ingurunearen kalitatea hobetzeari dagokionez, enpresei eta ekintzaileei aholkularitza 
eman nahi zaie jarduera ekonomikoko espazioekin zerikusia duten gaiei buruz.
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Halaber, programaren barruan, enpresa-sareari zuzendutako beste jarduketa batzuk 
sar daitezke, gai hauekin zerikusia dutenak: klima-aldaketari aurre egiteko ekonomia 
zirkularra eta trantsizio ekologikoa; garapen jasangarriko helburuen betetzea sustatzea, 
eta abar.

COVID-19 gaixotasunak eragindako egoera dela eta, diruz laguntzekoak izango dira 
bai epe laburrean enpresa-sareari bizirik irauteko bideraturiko proiektuak, bai eta en-
presen lehiakortasuna bultzatzeko egoera sozioekonomiko berrian epe ertain-luze bati 
begira proposatzen direnak ere.

Beaz, S.A.U., Seed Capital Bizkaia S.A., SeedCapital Bizkaia Mikro S.A. eta Crowd-
funding Bizkaia Plataforma de financiacion participativa SL foru-sozietateek bultzatutako 
jarduketek eta Bizkaiko enpresa-lehiakortasunaren arloan diharduten eragileen konpro-
misoak indartu egiten dute Ekonomia Sustatzeko Sailak eginiko ahalegin hau.

Bereziki, BEAZ, S.A.U., erakunde laguntzailea da dekretu honen garapenean.
Foru-dekretu honetan, genero-ikuspegia jasotzen da, bai hura prestatzeko orduan bai 

haren aplikazioan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 
Foru Arauan (aurrerantzean 4/2018 Foru Arauan) ezarritakoarekin bat.

Gainera, kontuan hartu da 4/2018 Foru Arauaren 25. artikuluan eta Bizkaiko Foru 
Aldundiaren azaroaren 19ko 141/2013 Foru Dekretuan xedatutakoa; izan ere, azken ho-
rren bidez, generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioa egiteko jarraibideak ezartzen 
dira; ebaluazio hori Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 
Legean (aurrerantzean 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.

Horrez gainera, dekretu honen garapenean gizarte-neurriak ezarri dira, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren otsailaren 27ko 16/2018 Foru Dekretuan ezarritakoa kontuan hartuta. Fo-
ru-dekretu horren bidez, batetik, Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 
Foru Dekretuaren bidez onartutako Dirulaguntzen Erregelamendua aldatzen da, Foru 
Administrazioak emaniko dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maia-
tzaren 31ko 5/2005 Foru Araua garatzen duena; eta, bestetik, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
dirulaguntzetarako prozeduretan klausula sozialak, ingurumenekoak eta beste politika 
publiko batzuei buruzkoak sartzeko gida onartzen da.

Halaber, izapidetzean printzipio hauekin bat jarduten da: beharrezkotasuna eta era-
ginkortasuna, proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa, gardentasuna, lastertasuna eta 
efizientzia, eta kontuak ematea. Izan ere, hala ezartzen du Bizkaiko Foru Aldundiaren ur-
tarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuak —haren bidez, Bizkaiko Foru Aldundian xedapen 
orokorrak egiteko prozedura arautzen da— 3. artikuluan, eta Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 129. artikuluan.

Dekretu-proiektua izapidetu bitartean herritarren parte-hartzea ziurtatzeko, zirribo-
rroa bi unetan argitaratu da. Lehenengoa kontsulta publikoaren fasean eta bigarrena en-
tzunaldi publikoaren fasean. Bi partaidetza-prozesu horien emaitzak jasota geratu ziren 
web-orrian eskuragarri dauden txostenetan.

Bizkaiko Foru Aldundiari dagokio proposatutako xedapen orokorraren xede den gaia-
ri buruzko eskumena, hala ondorioztatzen baita Euskal Autonomia Estatutuaren 10.25 
eta 37.4 artikuluek arau hauei dagokienez xedatutakotik: 27/1983 Legea, azaroaren 
25ekoa, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta haren Lurralde Historikoetako 
Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzkoa, 6.1 eta 7 artikuluak, eta 3/1987 Foru 
Araua, otsailaren 13koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, An-
tolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzkoa, 17.2 artikulua. Azken horrek xedatzen 
du Foru Aldundiari dagozkiola araubide erkideko aldundien eskumeneko gaiak, eta, ildo 
horretan, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen 1985eko apirilaren 2ko 7/1985 Le-
gearen 36.d) artikuluak ezartzen du probintziako diputazioen berezko eskumena dela « 
Probintziako lurraldearen garapen ekonomiko eta soziala sustatzeko eta plangintza egi-
teko lankidetza ematea, arlo horretan beste herri-administrazioek dituzten eskumenekin 
bat etorriz».
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Foru dekretu hau urgentziazko izapidetzearen bidez izapidetzen da, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren arabera, Bizkaiko Foru Aldun-
diaren Gobernu Kontseiluaren 2020ko apirilaren 21eko Erabakiak babesten baitu. Era-
baki horren bidez, COVID-19k eragindako krisi sanitario eta ekonomikoari aurre egiteko 
neurriak, dirulaguntzak edo laguntzak arautzen dituzten xedapen orokorren presazko 
izapidetzea deklaratzen da (eguneko aztergaien zerrendatik kanpoko A gaia).

Horrenbestez, Ekonomia Sustatzeko foru diputatuak proposatuta eta Bizkaiko Foru 
Aldundiak 2020ko maiatzaren 19ko bileran eztabaidatu eta onetsi ondoren, honako hau

XEDATZEN DUT:

Artikulu Bakarra.—Dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onartzea
Onetsi egiten dira Eskualdeko Lehiakortasuna Sustatzeko 2020. urteko Programan 

jasotako dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia.

1. oinarria.—Xedea
Programaren xedea da erakunde onuradunek ekonomia-sustapenaren alorreko jar-

duketa gehiago eta hobeak garatzea, lurralde-lehiakortasuna sustatzeko COVID-19aren 
inpaktuak eragin duen egoeran.

Jarduerok xede izango dute erakunde onuradunen lurralde-eremuko enpresa-sarean 
eragin bat sortzea, bai eta erakundeon ekonomia-sustapenaren beraren eginkizuna sen-
dotzea ere.

2. oinarria.—Erakunde onuradunak.
1. Honako erakunde hauek eskuratu ahal izango dituzte deialdi honetako 

 dirulaguntzak:
a)  Toki-administrazioek edo mankomunitateek eratutako toki-garapeneko agen-

tziak, edozein delarik ere haien forma juridikoa, bai eta landa-garapeneko elkar-
teak ere.

b)  Toki-garapeneko agentziarik ez duten mankomunitateak edo udalerriak.
c)  Fundazioak, baldin eta beren estatutuetan espresuki identifikatuta badaukate to-

ki-garapenaren eta enpresa-lehiakortasunaren arloetan jarduten dutela.
2. Erakunde onuradunek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:
a )  Sozietatearen helbidea eta zerga-helbidea Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea.
b)  Legez eratuta egotea.
c)  Zerga betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta dirulaguntzak itzultzearen 

ondoriozkoak eguneratuta edukitzea.
d)  Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2018 Foru Arauaren 42. artikuluak 

ezarritako ezein egoeratan sartuta ez egotea
e)  Ezin izango dira deialdira aurkeztu, ez onuradun izan emakumeen eta gizonen 

berdintasunaren printzipioaren aurkako helburuak, onarpen- edo sarbide-sis-
tema, funtzionamendua, ibilbidea, jarduera, antolaketa edo estatutuak dituzten 
erakundeak..

f)  Orobat, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen III. titu-
luan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 
3/2007 Lege Organikoan edo foru-arau honetan ezarritako betebeharrak bete-
tzen ez dituztenak.

g)  Eta ezin dira sartuta egon Foru administrazioak ematen dituen dirulaguntzei 
buruzko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluak ezarritako ezein 
egoeratan.

Baldintza guztiak bete behar dira eskabideak aurkezteko epea bukatzen denean, or-
dainketak egiten diren unea arte mantendu, eta maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 
12. artikuluan ezarritakoaren arabera kasu bakoitzerako zehazten diren inguruabarrak 
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gertatzen direnean ere eutsiko zaie (arau horrek Foru Administrazioak ematen dituen 
dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen du) eta baita Dirulaguntzen erregela-
mendua onesten duen 34/2010 Foru Dekretuaren 13.etik 17.era arteko artikuluek diote-
naren arabera.

3. oinarria.—Diruz lagundu daitekeen egitatea
1. Diruz lagun daitekeen egitatetzat jotzen dira erakunde onuradunek eskualdea 

kontuan hartuta egiten dituzten ekonomia-sustapeneko jarduerak, industriaren, indus-
triarekin loturiko zerbitzuen eta handizkako salerosketaren sektoreetako enpresen beha-
rrizanei erantzuten dietenak COVID-19aren inpaktuak eragindako egoeran.

2. Bi jarduera-mota izango dira diruz laguntzekoak:
a)  Enpresa-sareari bideraturiko jarduerak, COVID-19aren inpaktuaren ondorioak 

arintzekoak, bai eta lehen inpaktuaren ondoren suspertze ekonomikoan lagun-
tzeko neurriak ere. Entitateek eurek bakarrik zein beste batzuekin batera egin 
ditzakete jarduerok.

b)  Entitate onuradunen ekonomia-sustapenaren eginkizuna sendotzeko jardue-
rak, haien eraginkortasuna eta koordinazio-gaitasuna hobetzeko COVID-19aren 
osasun-larrialdiak eragindako egoeraren aurrean. Kontzeptu horren barruan, 
jarduera hauek sartuko dira: balio-proposamena hobetzeko bideratutako kudea-
keta-planak egitea; eta gobernantza-eredu berriak diseinatu eta ezartzea lurral-
deko ekonomia-sustapenaren koordinazioa hobetzeko.

4. oinarria.—Dirulaguntza jaso dezaketen gastuak
1. Dirulaguntza jaso dezakeen proiektuen oinarria zenbatesteko, erakunde eska-

tzaileak aurkeztutako aurrekontua hartuko aintzat. Gastu-motaren arabera banakatuko 
da aurrekontu hori.

2. Diruz laguntzekoak izango dira honako gastu-mota hauek:
a)  Aurkeztutako jardueretan diharduten langileen barne-gastuak.
b)  Diruz lagundu daitekeen egitatearekin zuzenean lotutako kanpoko gastuak.
3. Langileen barne-gastuen kontzeptuaren barruan, erakunde eskatzailearen kon-

turako karga sozialek eta soldata-kostuek eragindako zuzeneko langile-gastuak daude 
sartuta. Orduko kostua honela kalkulatuko da:

Kostua €-tan / ordua perts.=
GSKO X 12 X 1,25

Urteko ordu-kop.

4. GSKO kontingentzia arruntei dagokien hileko kotizazio-oinarria da, langileak Gi-
zarte Segurantzari egin beharrekoa. Beste kotizazio-erregimen batzuei atxikita dauden 
pertsonen kasuan, Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorraren oinarriaren antzeko bat 
hartuko da.

5. Urteko ordu kopurua, berriz, langileak lan-hitzarmenaren arabera urtean egin 
behar dituen lanorduen kopurua da, kasu bakoitzean lanaldiaren murrizketaren portzen-
tajea kontuan hartuta, halakorik egonez gero.

6. Bestalde, kanpoko gastuen artean ez dira diruz laguntzekotzat hartuko honako 
hauek:

a)  Zergak eta tasak, BEZa barne (erakunde onuradunak berreskuratu edo konpen-
tsatu ezin duenean izan ezik).

b)  Gastu orokor osagarriak; adibidez, administrazio-gastuak, dietak, kontsumo oro-
korrak (energia, ura, mezulariak, posta, garbiketa, telefonia, segurtasuna, bule-
goko materiala...).

c)  Bidaia-, janari- eta mantenu-gastuak.
d)  Aktibo finkoen alokairu-gastuak.
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e)  Ekipamendua erosteko eginiko ibilgetu materialeko inbertsioak.
7. Diruz lagundu daitezkeen gastutzat jotzeko (barnekoak zein kanpokoak), 10. oi-

narrian ezarritako gauzatze-aldiaren barruan sortu eta fakturatu behar dira (2020ko ur-
tarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra bitartean), eta 14. oinarrian justifikazioa egiteko 
ezarritako azken eguna izango da (2021eko martxoaren 31) haiek ordaintzeko azken 
eguna.

5. oinarria.—Dirulaguntzaren zenbatekoa
1. Emango diren laguntzak itzuli ezin diren dirulaguntzak dira.
2. Laguntzaren gehieneko zenbatekoa kalkulatzeko, ondoren ageri den % aplikatu-

ko zaio onartzen den gastu-oinarriari:

60 puntu arte
Hasta 60 puntos

(%)

60tik gora 100 puntu arte
Más de 60 hasta 100 puntos

(%)

80 100

3. Beraz, portzentajea aldatu egingo da, eskabidearen balorazioa egitean lorturiko 
puntuazioaren arabera, 6. oinarrian adierazitakoari jarraituz.

4. Dirulaguntzaren zenbatekoa, gehienez ere, 100.000 euro izango da, erakunde 
onuradun bakoitzeko, kontuan hartu gabe eskabide bat edo bat baino gehiago aurkezten 
dituen.

6. oinarria.—Balorazio-irizpideak
1. Eskabideen balorazioa honako irizpide hauen arabera egingo da:
a)  Aurkeztutako ekimenen lankidetza-maila: 15 puntu, gehienez.
b)  Zer gradutan dakarkion aurrerapena proiektuak erakunde eskatzaileak garatuta-

ko ekonomia-sustapenaren arloko jarduerari: 15 puntu, gehienez.
c)  Eskualdeko enpresa-sarean duen eragina: 30 puntu, gehienez.
d)  Ezkerraldea-Meatzaldean eta Enkarterrin egindako jarduerak: 15 puntu, gehie-

nez.
e)  Proposamenaren kalitatea (estrategiaren argitasuna eta izaera berezia, lurral-

dearen eta enpresa-sarearen errealitaterako eta beharrizanetarako egokitzape-
na, eta proposatutako helburuen, ekintzen, tresnen eta metodologiaren dimen-
tsionamendu zuzena eta haien arteko koherentzia): 10 puntu, gehienez.

f)  Proiektuan zeharkako politikak sartzea, hala nola emakumeen eta gizonen ber-
dintasuna, klausula sozialak, ingurumen-arlokoa eta bestelako politika publikoak: 
5 puntu, gehienez.

g)  2030 Agendako GIHetako baten batekin lotutako helburuak sartzea; batez ere 
8.a (Lan duina eta hazkunde ekonomikoa), 9.a (Industria, berrikuntza eta az-
piegitura), 10.a (Desberdintasunak murriztea) eta 12.a (Ekoizpen eta kontsumo 
arduratsua): 10 puntu, gehienez..

2. a) irizpidean puntuak lortzeko, eskatzaileak identifikatu beharko du zer entitate-
rekin arituko den lankidetzan, bai eta adierazi lankidetza-erakunde bakoitzak zer eginki-
zun beteko duen ere. Gainera, lankidetza-erakunde horiek 2. oinarrian (Erakunde onu-
radunak) adierazitako irizpideak bete behar dituzte, deialdi honetan eskaerarik egiten ez 
badute ere.

Gutxienez 35 puntu lortzen ez dituzten eskabideak ezetsi egingo dira, laguntza eko-
nomikoa jasotzeko gutxieneko puntuaziora ez heltzeagatik.

7. oinarria.—Eskabideak aurkeztea
1. Eskabidea Ekonomia Sustatzeko Saileko bulego birtualaren bidez egingo da: 

www.bizkaia.eus-Izapideak.
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2. Horretarako, beharrezkoa izango da sinadura elektronikoa izatea (Izenpe, NAN 
elektronikoa, FEA…), Bizkaibai zerbitzuan alta emanda egotea edo B@kQ ziurtagiri 
elektronikoa erabiltzea; ziurtagiri hori Orueta Apezpikuaren kaleko 6.ean eska daiteke.

3. Horrez gainera, eskabidea aurkezteko, beharrezkoa da erakundeak Ekonomia 
Sustatzeko Saileko Erakundeen Erregistroan izena emanda edukitzea, zeina Bizkaiko 
Foru Aldundiaren 2016ko ekainaren 14ko 109/2016 Foru Dekretuak eta Bizkaiko Foru 
Aldundiaren 2011ko maiatzaren 3ko 85/2011 Foru Dekretuak araututa dagoen.

4. Egoera horretan ez badago, erakundeak izena emateko eskabidea bete beharko 
du, dirulaguntzarako eskabidea izapidetu baino lehen.

5. Eskabidea aurkeztuta, eskatzaileak baimena ematen dio dirulaguntza ematen 
duen organoari zuzenean informazioa lor dezan jakiteko ea egunean dituen zerga-egin-
beharrak, Gizarte Segurantzarekikoak, Lanbide edo dagokion enpleguko zerbitzu publi-
koarekikoak eta beste edozein administrazio publikorekikoak.

6. Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokie-
nez pertsona fisikoak babesteari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseilua-
ren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan ezarritakoarekin bat eta 
azken xedapenetako lehenean aipatzen den araudi lotuarekin bat tratatuko dira datu 
 pertsonalak.

7. Eskabideekin batera, ezarritako dokumentazioa aurkeztu behar da; horretarako, 
gorago aipatu den webgunean agiriak eransteko dagoen sistema erabili behar da.

8. oinarria.—Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.
a)  Web-orrian eskuratu daitekeen ereduaren araberako memoria, egingo den jar-

duera deskribatzen duena.
b)  Hartzekodunaren fitxa, Bizkaiko Foru Aldundian banku-helbideratzeari buruzko 

datuak ez badaude edo bertan dauden datuak aldatu nahi badira.
c)  Eskabidea aurkeztu aurreko azken hileko langileen izendun zerrenda..
d)  Hala badagokio, genero-ikuspegiaren, euskararen sustapenaren eta enpre-

sen gizarte-erantzukizunaren arloan indarrean diren barne-protokoloak eta/
edo egiaztagiriak, bai eta dagokion arloan eskumena duen erakunde publikoak 
emandako bestelako aintzatespenak eta diplomak ere.

9. oinarria.—Eskabideak aurkezteko epea
Eskabideak aurkezteko epea argitalpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean egin eta hu-

rrengo egunean hasiko da, eta 2020ko ekainaren 19ko 13:30ean bukatuko da.

10. oinarria.—Gauzatzeko epea
1. Jarduerak 2020ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra bitarteko epean 

hasi eta amaitu behar dira.
2. Salbuespen gisa, proiektua ezarritako azken egun horretarako amaitu ezin den 

arrazoizko aurreikuspen bat badago, erakunde onuradunak proiektua gauzatzeko epea 
luzatzeko eskatu beharko du Ekonomia Sustatzeko Sailaren aurrean; betiere, abendua-
ren 1a baino lehen.

3. Luzapena onartzen bada, ebazpen espresua emango da, proiektua gauzatzeko 
epe berria zein den adierazteko.

4. Ebazpen espresurik eman ezean, administrazio-isiltasuna negatiboa izango da; 
alegia, ezespen-ondorea izango du.

11. oinarria.—Laguntzak emateko prozedura
1. Norgehiagoka araubidean emango dira dirulaguntzak, hainbanaketa eginda, 

2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 20. artikuluan xedatutakoarekin bat.
2. 5/2005 Foru Arauaren 20. artikuluak ezarritakoari jarraikiz, honako hau joko da 

norgehiagoka deritzon prozeduratzat: dirulaguntzak emateko, aurkezturiko eskabideak 
erkatu egiten dira; oinarri arautzaileetan eta deialdian aldez aurretik zehaztutako balo-
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razio irizpideen arabera, eskabideen arteko lehentasun-hurrenkera bat ezartzen da; eta 
irizpideok aplikatuz baloraziorik altuena lortu duten eskabideei adjudikatzen zaie lagun-
tza, kreditu baliagarriaren barruan eta deialdian finkaturiko mugak errespetatuz.

3. Aurrekoa gorabehera, eskatutako betekizunak betetzen dituzten eskaeren arte-
ko lehentasun-hurrenkera ezarri beharra salbuetsi ahal izango da baldin eta deialdian 
izendatutako kreditua nahikoa bada, eskabideak aurkezteko epea amaituta aurkeztu di-
ren eskaeren kopurua kontuan hartuta.

4. Hainbanaketa egiteko, eragiketa hau egingo da: programaren aurrekontua zati 
onartutako proiektuak finantzatzeko kalkulatutako dirulaguntzen batukaria.

5. Lortutako zenbatekoa bider eskaera bakoitzean diruz lagundu daitekeen aurre-
kontua egingo da, eta ateratzen den emaitza izango da eman beharreko dirulaguntza, 
espediente bakoitzari dekretuan ezarritako mugen barruan.

12. oinarria.—Gehienez aurkez daitezkeen eskabideen kopurua
Deialdi berean, erakunde bakoitzak eskabide 3 gehienez aurkeztu ahal izango ditu, 

beti ere aurkeztutako jardueren helburuak desberdinak badira.

13. oinarria.—Dirulaguntza ordaintzea
1. Ekonomia Sustatzeko Sailak zuzenean ordainduko dizkio dirulaguntzak onura-

dun bakoitzari, honela:
a)  Aurrekontuko partida bakoitzean onartutako zenbatekoaren % 75 arte, laguntza 

ematen den unean, dirulaguntzaren berezko jarduketak egin ahal izateko beha-
rrezko finantzaketa gisa.

b)  Gainerako ehuna, 2021ean, 15. oinarrian jasotako azken justifikazioaren doku-
mentazioa aurkeztu eta gero.

2. Erakunde onuradunei ordaindutako azken kopuruak bat etorriko dira diruz lagun-
tzekotzat jotako gastu justifikatuekin. Baliteke zenbatekoa hasieran onartutakoa baino 
txikiagoa izatea; kasu horretan, dirulaguntzaren azken doitze bat egingo da, egindako 
eta behar bezala justifikatutako gastuarekin bat etorriko dena.

3. Dirulaguntzaren betebeharra aitortu eta hura ordaindu aurretik, erakunde onura-
dunek zerga-betebeharrak eta, hala badagokio, Gizarte Segurantzarekikoak egunean di-
tuztela egiaztatuko da. Egiaztapen horren ondorioz, ikusten bada erakunde onuradunak 
ez dituela egunean zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, dirulaguntzak 
itzultzeko prozedura abiaraziko da,

4. Dirulaguntzak pertsona edo erakunde onuradunei bermerik eskatu gabe ordaindu-
ko dira; izan ere, behar beste ziurtatuta dago ezarri zaizkien baldintzak betetzen dituztela.

5. Diru-laguntzaren onuradun den pertsona edo erakunde onuradunak zor baten 
ordainketa geroratu edo zatikatzen badu berme barik, Administrazioak ofizioz konpen-
tsatuko du geroratze edo zatikapen hori, emandako diru-laguntzaren kargura, Bizkaiko 
Lurralde Historikoko zerga-bilketari buruzko araudia onesten duen abenduaren 27ko 
215/2005 Foru Dekretuaren 32 b) artikulua aplikatuz.

6. Konpentsazio hori gorabehera, pertsona edo erakunde onuradunak diru-lagun-
tza justifikatu beharko du.

14. oinarria.—Justifikatzeko epea
1. Dirulaguntza justifikatzeko epea 2021eko martxoaren 31n amaituko da.
2. Salbuespen gisa, proiektua ezarritako azken egun horretarako justifikatu ezin 

den arrazoizko aurreikuspen bat badago, erakunde onuradunak proiektua justifikatzeko 
epea luzatzeko eskatu beharko du Ekonomia Sustatzeko Sailaren aurrean; betiere, mar-
txoaren 1 baino lehen.

3. Luzapena onartzen bada, ebazpen espresua emango da, proiektua gauzatzeko 
eta/edo justifikatzeko epe berriak zein diren adierazteko.

4. Ebazpen espresurik eman ezean, administrazio-isiltasuna negatiboa izango da; 
alegia, ezespen-ondorea izango du.
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15. oinarria.—Justifikatzeko modua
1. Dirulaguntzen justifikazioa egiteko, justifikazio-kontua aurkeztu behar da bulego 

birtualean, «Nire espedienteak» atalean, «Justifikazioak egin» aukeran; horrek dakar 
agiri hauek ere aurkeztu behar izatea:

a)  Web-orrian dagoen ereduaren araberako memoria bat, non azalduko den zer 
ekintza eta jarduera egin diren aurreikusitako helburu bakoitzerako, zer epe da-
goen jarduera eta ekintza horietako bakoitza egiteko, eta nork egin duen. Ere-
duan, diruz lagundutako egitatea finantzatu duten beste sarrera batzuen zerren-
da zehaztua ere jasoko da.

b)  Diruz lagundutako egitatearen gastuen zerrenda sailkatua. Dokumentu hau bule-
go birtualaren bidez beteko da.

c)  Legezko baldintza guztian betetzen dituzten gastu eginen fakturak.
d)  Fakturen banku-ordainketen frogagiriak. Ez da onartuko eskura ordaintzea.
e)  33. oinarrian ezarritako baldintzekin bat hala egin behar den kasuetan, eskatuta-

ko eskaintzei buruzko informazioa aurkeztuko da, bai eta ekonomia- eta eragin-
kortasun-irizpideen arabera aukeratutako eskaintzaren justifikazioa ere.

f)  Azterlanen kasuan, haien kopia osoa.
g)  Eskuragarri dagoen Langile Izendun Zerrenda RNT berriena. Erakundeari lotuta-

ko langile autonomoen ordu-kopuruak justifikatu behar badira, azken banku-or-
dainagiria (autonomoen buletina) eta kotizazio-oinarrien txostena (eskuragarri 
dagoen azken hileko kotizazioa barne).

h)  Diru-laguntza emateko ebazpenean aurkezteko beren-beregi eskatzen dena.
2. Edonola ere, Ekonomia Sustatzeko Sailak erakunde liderrari beharrezkotzat 

jotzen dituen agiri guztiak edota informazio osagarria eskatu ahal izango dizkio, aur-
keztutako eskaera behar bezala ulertu eta ebaluatzeko eta haren jarraipena egiteko. 
Dokumentazio hori errekerimendua egiten zaion unean zehazten den epean aurkeztu 
beharko du.

16. oinarria.— Laguntzak emateko prozedura antolatu, izapidetu eta ebazteko esku-
mena duten organoak

1. Eskualde Garapenerako Zerbitzuak izapidetuko ditu dirulaguntzetarako eskabi-
deak, eta Ekonomia Sustatzeko Saileko titularrak ebatziko ditu, Lurralde Lehiakortasuna 
eta Turismoa Bultzatzeko Zuzendaritza Nagusiak hala proposaturik.

2. Organo instrukziogileak egiaztatu egingo du ea betetzen diren pertsona edo era-
kunde onuradun izateko arlo bakoitzean ezarritako baldintzak.

3. Ekonomia Sustatzeko Sailari eta BEAZ, S.A.U., erakundeari atxikitako lau lan-
gileek osatutako ebaluazio-batzorde batek, batzordeburua Eskualde Garapenerako 
Zerbitzuko burua izango da, aplikatuko ditu 6. oinarrian aipatutako ebaluazio-irizpideak; 
horretaz gain, dirulaguntza jasotzeko baldintzak betetzen dituzten eskabideen zerrenda 
bat egingo du, non eskabideak lortu duten puntuazio-hurrenkeraren arabera sailkatuko 
diren; halaber egingo du ezesteko proposatzen diren eskabideen zerrenda, non eskabi-
deak ezesteko arrazoiak adieraziko diren.

4. Lurralde Lehiakortasuna eta Turismoa Bultzatzeko Zuzendaritza Nagusiak ebaz-
pen-proposamena igorriko dio Ekonomia Sustatzeko Saileko titularrari, hala dagokio-
nean, eta hark emango du ebazpena, dagokion foru aginduaren bidez.

5. Emateko prozedura antolatzeko, izapidetzeko eta ebazteko organo eskudunak 
osatzerako orduan, kontuan hartu beharko da bi sexuen artean ordezkaritza orekatua 
egon behar duela; horrek esan nahi du bi sexuek ordezkariren bat eduki beharko dutela, 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 20. artikuluan eta Emaku-
meen eta Gizonen Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru Arauan ezarritakoari 
jarraikiz.
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17. oinarria.—Espedientearen instrukzioa
1. Instrukzioaz arduratzen den organoak egiaztatuko du erakundeak edo pertsonak 

onuradun izateko ezarritako baldintzak betetzen dituen.
2. Eskabideak jasotakoan, ez badatoz oso-osorik beteta edo haiekin batera ez 

bada aurkezten kasuan kasuko deialdian ezarritako dokumentazioa, instrukzio-organoak 
erakunde eskatzaileari errekerimendua egingo dio 10 egun balioduneko epean (jakina-
razpena egin eta biharamunetik zenbatzen hasita) akatsa zuzentzeko edo nahitaez aur-
keztu beharreko dokumentuak aurkezteko; eta ohartaraziko zaio ezen, horrela egiten 
ez badu, eskaeran atzera egindakotzat joko dela beren-beregi emaniko ebazpen baten 
bidez, hala ezartzen baita Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. eta 68. artikuluetan.

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

18. oinarria.—Ebazteko epea
1. Foru-dekretu honen babesean aurkeztutako eskabideak ebazteko gehieneko 

epea deialdian eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik 3 hilabete igaro ondoren 
amaituko da.

2. Aurkeztutako eskabide guztien ebazpen espresua emateko eskumena duen or-
ganoak ebazpena eman behar badu ere, ebazpena eta jakinarazpena emateko epea 
iraungi eta ebazpen espresurik eman ez badu, eskabidea administrazio-isilbidez ezetsi 
dela ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 
1eko 39/2015 Legearen 25.1.a) artikuluan xedatutakoaren arabera.

19. oinarria.—Ebazpenaren edukia eta jakinarazpena
1. Eskabideak Ekonomia Sustatzeko Saileko titularraren berariazko ebazpenaren 

bidez ebatziko dira.
2. Onuradun bati dirulaguntza eman dion foru-agindua jakinarazita, hamar (10) 

eguneko epea izango du hura onartzeko, eta epe horretan ez badu beren-beregi ezer 
adierazten, isilbidez onartutzat joko da.

20. oinarra.—Errekurtsoak
1. Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta beronen aurka 

aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Ekonomia Sustatzeko Saileko titu-
larrari, hilabeteko (1) epean, jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita, Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarrita-
koaren arabera.

2. Halaber, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, Bilboko 
Administrazioarekiko Auzien Epaitegian (txandaren arabera dagokionean), jakinarazpe-
na jaso eta hurrengo egunetik bi hilabete igaro baino lehen, Administrazioarekiko auzien 
jurisdikzioa araupetu duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean xedatutakoarekin bat etorriz. 
Ezin dira bi errekurtso horiek aldi berean jarri.

21. oinarria.—Dirulaguntzari uko egitea
1. Onuradun gertatu diren pertsona edo erakundeetakoren batek dirulaguntzari uko 

egiten badio, dirulaguntza ematen duen organoak erabaki ahal izango du zerrendan 
ordenaren arabera hurrengo dauden pertsona edo erakunde eskatzaileei ematea, baldin 
eta eskabide horiei aurre egiteko kreditu nahikorik badago.

2. Dirulaguntza ematen duen organoak aukera horren berri emango die interesdu-
nei, hamar (10) eguneko epean dirulaguntza proposamena onets dezaten. Epe hori, gai-
nera, ezin izango da luzatu. Pertsona edo erakunde eskatzaileek proposamena onartzen 
dutenean, administrazio-organoak laguntza emateko egintza eman, eta hura jakinarazi-
ko du.



ee
k:

 B
AO

-2
02

0a
09

7-
(I-

33
8)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2020, maiatzak 25. Astelehena97. zk. 10. orr.

22. oinarria.—Ebazpena aldatzea
1. Erakunde onuradunak Eskualde Garapenerako Zerbitzuari jakinarazi behar dio 

dirulaguntza emateko orduan kontuan hartu den edozein alderdi objektibok edo subjek-
tibok aldaketarik izan duen.

2. Dirulaguntza ematen duen organoak dirulaguntza emateari buruzko ebazpena 
alda dezake, bere kabuz, interesdunari entzun eta gero eta funtsak erabili aurretik, diru-
laguntza emateko kontuan hartu diren baldintzak aldatzearen ondorioz lortu nahi zen in-
teres publikoa lortzea oztopatu edo eragozten denean, baldin eta pertsona edo erakunde 
onuradunari kalte ekonomikorik sortzen ez bazaio.

3. Erakunde onuradunek, diruz lagundutako jarduera egiteko epea amaitu baino 
lehen, laguntza ematen duen organoari eskatu ahal izango diote diruz lagundutako jar-
dueraren ebazpenean aldaketa batzuk egiteko, hain zuzen, hauek: ezarritako epeak lu-
zatzea, emandako zenbatekoa murriztea edo jarduera osatzen duten ekintzak aldatzea. 
Organo horrek baimenduko ditu, aldaketok ustekabeko arrazoietan edo jarduketaren 
xedearen onerako beharrezko arrazoietan oinarrituta daudenean eta betiere dirulagun-
tzaren xedea edo helburua aldatzen ez bada eta beste inoren eskubideen kalterako ez 
bada.

4. Dirulaguntza jasotzen duen erakundeak aurkeztutako justifikazioan adierazten 
badu ebazpena aldatzea eragin lezaketen aldaketak egon direla dirulaguntza emateko 
orduan kontuan hartutako baldintzetan (eta ez bada egin aldaketak onartzeko aurre-
tiazko administrazio-baimenaren izapidea), orduan, dirulaguntza eman duen organoak 
aurkeztu den justifikazioa onartu ahalko du; hala ere, horrek ez du salbuesten pertsona 
edo erakunde onuraduna maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren arabera izan ditzakeen 
zehapenetatik.

23. oinarria.—Publizitatea
1. Dirulaguntzak ematen diren egutegiko urtea amaitu ondorengo lehen hiruhilekoa 

bukatu aurretik, ebazpenaren laburpen bat argitaratuko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 
maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauan xedatutakoaren arabera.

2. Horrez gain, onuradunek Foru Administrazioak ematen dituen dirulaguntzen 
araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 17.3 
artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita, pertsona onuradunek ageriko egin behar dute, 
era egokian egin ere, dirulaguntza jasotzen duten programa, jarduera, inbertsio edo 
ekintza guztien finantzaketaren publikotasuna.

24. oinarria.—Erakunde onuradunen betebeharrak
1. Foru-dekretu honetan dirulaguntzen onuradunentzat ezartzen diren betebeha-

rrez gainera, laguntzak jasotzen dituzten onuradunek Foru Administrazioak ematen di-
tuen dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen 2005eko maiatzaren 31ko 
5/2005 Foru Arauaren 12., 13., 31.5 eta 41. artikuluetan ezarritakoak ere bete beharko 
dituzte, hala nola:

a)  Dirulaguntza ematea funtsatzen duen jarduera egitea edo horretarako jokabidea 
hartzea.

b)  Dirulaguntza ematea edo hura lortzea funtsatzen duen jarduera egin dela edo 
hura egiteko jokabidea hartu dela justifikatzea, bai eta laguntza ematea funtsatu 
duten baldintzak betetzen direla ere justifikatzea.

c)  Dirulaguntza eman duen erakundeak egiten dituen egiaztapen-jardueren pean 
jartzea, bai eta dirulaguntzen eta laguntzen arloan Ogasun eta Finantza Sailari 
dagokion finantzen kontrolerako jardueren eta Herri Kontuen Euskal Auzitegia-
ren prozedura fiskalizatzaileen pean ere.

d)  Edozein administrazio edo erakunde publikok, nazionala izan zein nazioartekoa, 
dirulaguntza edo laguntzaren bat emanez gero xede bererako, dirulaguntza hau 
eman duen erakundeari horren berri ematea.
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e)  Kontabilitateko liburuak, erregistroak eta gainerako agiri guztiak edukitzea (kasu 
bakoitzean onuradunari aplikatu behar zaizkion merkataritzako eta arloko lege-
rietan ezarritakoaren arabera auditatuak), eta halaber izatea dirulaguntza hauen 
oinarrietan eskatzen diren kontabilitateko egoera-orri eta erregistro espezifiko 
guztiak, horrela, egiaztapen eta kontrol ahalmenen erabilera egokia bermatzeko.

f)  Jasotako funtsen erabilera justifikatzen duten agiriak (are dokumentu elektroni-
koak ere) gordeta izatea, egiaztapen eta kontrol ekintzetarako erabilgarriak izan 
daitezkeen bitartean, arloan aplikatu beharreko araudiak horretarako zehazten 
duen epean zehar. Merkataritza Kodearen 30. artikuluan xedatutakoaren arabe-
ra, liburuetan kontabilitateko azken idazpena egin eta hurrengo 6 urteetan zehar 
gorde beharko dira agiriok.

g)  Onuradunek enpresa deslokalizaziorik ez egiteko konpromisoa hartzen dute. 
Enpresa deslokalizaziotzat jotzen da Enpresak deslokalizatzen direnean foru 
sektore publikoak laguntzak berreskuratzeari buruzko martxoaren 27ko 7/2007 
Foru Arauak ezarritakoa. Foru dekretu honek arautzen dituen dirulaguntzei be-
te-betean aplikatuko zaie foru arau hori. Bizkaiko Foru Aldundiaren erabaki baten 
bidez adieraziko da konpromiso hori noiz ez den bete, eta, horren ondorioz, itzuli 
egin beharko da dirulaguntza, goraxeago aipatu den foru arauan ezarritako pro-
zedura ezarriko baita.

h)  Laguntza emateko ebazpen-proposamena eman baino lehen, zerga betebeha-
rrak eta, hala dagokionean, Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela 
egiaztatzea. Ezingo du onuradun izan lehenago jasotako beste dirulaguntzaren 
bat itzultzeko ordainketak egunean ez dituztenak. Dirulaguntza ez da ordain-
duko, harik eta pertsona onuradunak behar bezala egiaztatu arte egunean di-
tuela zerga betebeharrak eta, hala dagokionean, Gizarte Segurantzarekikoak. 
Horrenbestez, galdu egingo du ordaindu beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa 
kobratzeko eskubidea, eta 49. eta 50. artikuluetan baldintzak ez betetzeagatik 
xedatzen den prozedura abiaraziko da.

2. Eskabidea aurkeztean, eskatzaileak baimena ematen dio Ekonomia Sustatzeko 
Sailari, zuzenean eta telematikoki eskura ditzan inguruabarrok egiaztatzeko agiriak.

25. oinarria.—Jarraipena
1. Dirulaguntzen erakunde onuradunek agiri bidez justifikatu beharko dute gauzatu 

dituztela diruz lagundutako jarduerak eta betetzen dituztela laguntzak lortzeko foru-de-
kretu honetan eta emakida-ebazpenean ezartzen diren baldintzak. Horrez gainera, Eko-
nomia Sustatzeko Sailak, eta, hala dagokionean, erakunde laguntzaileak eskatuta, edo-
zein momentutan justifikatu beharko dituzte alderdi horiek.

2. Halaber, Ekonomia Sustatzeko Sailak emaitzak egoki ebaluatzeko beharrezko-
tzat jotzen dituen agiri edota informazio osagarriak eskatu ahal izango dizkio onuraduna-
ri lagundutako proiektua amaitu eta hurrengo hiru urteetan zehar.

26. oinarria.—Ez betetzeak
1. Foru-dekretu honetan nahiz aplika daitezkeen beste arauetan ezarri diren bal-

dintzak zein kasuan kasuko ebazpenean ezartzen direnak betetzen ez badira, Foru Ad-
ministrazioak ematen dituen dirulaguntzen araubide juridiko orokorra erregulatzen duen 
maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren IV. tituluan xedatutakoa ezarriko da.

2. Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko 
 ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legean xedatutako zehapen-prozedura era-
biliko da.

27. oinarria.—Ez-betetzeak mailakatzeko irizpideak
1. Aldi berean beste laguntza batzuk jasotzeagatik gehiegizko finantzaketarik sortu-

ko balitz —maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 18.3. artikuluan jasotako balizkoa—, 
gehiegikeriaz jasotako kopurua itzuli egin beharko litzateke, kopuru horri dagokion be-
randutze-interesa ezarri eta gero.



ee
k:

 B
AO

-2
02

0a
09

7-
(I-

33
8)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2020, maiatzak 25. Astelehena97. zk. 12. orr.

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

28. oinarria.—Dirulaguntza jaso dezaketen gastuetarako irizpide orokorrak
1. Honako hauek dira dirulaguntza jaso dezaketen gastuak: indarrean dagoen 

araudiaren arabera behar bezala justifikatu direnak, betiere epearen barruan egin badi-
ra, beharrezkoak badira eta proiektuaren edo jardueraren izaerari eta garapen normalari 
erantzuten badiete.

2. Eginiko gastutzat zera joko da: justifikaziorako ezartzen den epea amaitu aurretik 
ordaindu dena.

3. Dirulaguntza jaso dezaketen gastuak ez dira onartuko baldin eta merkatuan du-
ten balioa baino handiagoak badira.

4. Edonola ere, honako gastu hauek ez dute dirulaguntzarik jasoko:
a)  Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ), erakunde onuradunak konpentsatu 

edo berreskuratzea ezinezkoa denean izan ezik, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru 
Arauaren 29.8 artikuluarekin bat.

b)  Dirulaguntzaren xedea den jarduerarekin inola ere identifikatu ezin diren gastuak 
edo/eta deialdi bakoitzerako epearen barruan egiten ez direnak.

c)  Eskatzailearen eta erakunde hornitzailearen artean lotura dagoen kasuetan, 
gastuek ez dute dirulaguntzarik jasoko, salbu eta 5/2005 Foru Arauaren 27.7.d) 
artikuluan gastu horiek diruz lagungarritzat jotzeko ezarritako baldintzak bete-
tzen direnean. Bada, ondorio horietarako, dirulaguntzen araudia onartzen duen 
Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 53.2 arti-
kuluan ezarritako kasuetako bat gertatzen denean ulertuko da lotura dagoela.

29. oinarria.—Aurrekontuaren muga
Aurkezten diren eskabide guztietatik, bakarrik hautatuko dira kasuan kasuko partidan 

izendatu diren aurrekontu-baliabideek ahalbidetzen duten beste eskaera.

30. oinarria.—Dirulaguntzak pilatzea
Dekretu honetan jasotako laguntzek edo dirulaguntzek Europako Batzordearen 

2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduan xedatutakoa bete beharko 
dute. Erregelamendu hori Europar Batasunaren Itunaren 107. eta 108. artikuluak mi-
nimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa da. Horren ondorioz, arautegi hori ez betetzeak 
erantzukizun penala, zibila eta administratiboa ekar liezaioke enpresa arau-hausleari. 
Europar Batasunak ezarritakoaren arabera, edozein enpresari emandako minimis lagun-
tza, guztira, ez da 200.000 euro baino handiagoa izango hiru zerga-ekitalditan.

31. oinarria.—Dirulaguntzen bateragarritasuna
1. Dekretu honen babesean ematen diren laguntzak bateragarriak izango dira beste 

erakunde publiko edo pribatu batzuek helburu bererako eman ditzaketen beste laguntza 
batzuekin. Hala ere, Dirulaguntzei buruzko Foru Arauaren 18.3 artikuluan ezarritakoaren 
arabera, emandako dirulaguntzaren zenbatekoak ezin du inola ere gainditu lagundutako 
jardueraren kostua, ez berak bakarrik, ez beste dirulaguntza batzuekin batera.

2. Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia Sustatzeko Sailaren beste plan, programa 
edo jarduera-arlo batek diruz lagundutako gastuek ezin izango dute dirulaguntzarik jaso.

3. Nolanahi ere, dirulaguntzak jasotzen dituzten erakundeek Ekonomia Sustatzeko 
Sailari jakinarazi beharko diote beste dirulaguntzarik jaso duten, zein egunetan eman 
zaien gorabehera. Horrek guztiak hala behar du, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 
18.3 eta 4. artikuluetan aurreikusitako ondorioetarako. Ondorioz, dirulaguntza emateko 
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ebazpena aldatu ahal izango da, eta, hala badagokio, laguntza itzultzeko prozedurari 
hasiera eman.

4. Ekonomia Sustatzeko Saila beste finantzatzaileekin harremanetan jarri ahalko 
da baterako finantzaketa adosteko.

32. oinarria.—Azpikontratazioa
1. Pertsona edo erakunde onuradun batek azpikontratazioa egin duela ulertuko da 

diru-laguntzaren xedea den jarduera zati batez edo osorik egitea beste norbaitekin kon-
tratatzen duenean. Kontzeptu honetatik kanpo geratuko da pertsona edo erakunde onu-
radunak berak bakarrik diruz lagundutako jarduera burutzeko egin behar dituen gastuak 
kontratatzea. Ondorioz, ez da azpikontrataziotzat joko makinak, ekipamendua eta ma-
terial suntsigarriak erostea, diruz lagundutako jardueraren barruan lan zehatzak egiteko 
kanpoko zerbitzuak kontratatzea, eta diruz laguntzen den jardueraren gastu osagarriak 
egitea.

2. Diruz laguntzen diren zerbitzu edo proiektuetako jardueren % 90eraino azpikon-
tratatu ahalko da, baldin eta 5/2005 Foru Arauaren 27. artikuluan ezarritako baldintzak 
eta debekuak errespetatzen badira.

3. 4/2005 Legean eta 4/2018 Foru Arauan xedatutakoaren arabera, diru-laguntza-
ren xedea gauzatzeko agindua jasotzen duten erakundeek bietan ezarritako printzipio 
orokorrak eta 4/2018 Foru Arauaren 46. artikuluan jasotako betebeharrak errespetatu 
beharko dituzte.

4. Dirulaguntzaren erakunde onuradunak, dirulaguntzaren xedeko jardueraren zati 
bat egitea hirugarren batzuekin hitzartzen duenean, eta jarduera horrek diru-laguntzaren 
zenbatekoaren %20 gainditzen duenean, eta, gainera, azpikontratazioa 60.000 euro-
tik gorakoa bada, erakunde onuradunak azpikontratazio hori egiteko baimena eskatu 
beharko dio Bizkaiko Foru Aldundiari. Horretarako, azpikontratazioaren baldintza nagu-
siak zein diren eta jardueraren gauzatzea zein erakunderekin hitzartuko duen jakinarazi 
beharko du. Ekintzailetza eta Enpresen Lehiakortasuna Bultzatzeko zuzendari nagusiak 
ebatziko du eskabide hori, hamabost (15) egun balioduneko epean. Epe horretan bera-
riazko ebazpenik eman ezean, eskabideari ezetsi egin dela ulertuko da

33. oinarria.—Eskaintzak aukeratzea
1. Diru-laguntza jaso dezakeen gastuaren zenbatekoa Sektore Publikoko Kontra-

tuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 118.1 artikuluan kontratu txikietarako eza-
rritako zenbatekoen bestekoa edo handiagoa bada, (40.000 euro obrak egiteko kontra-
tuen kasuan; 15.000 euro hornidura- edo zerbitzu-kontratuen kasuan), onuradunak hiru 
erakunde hornitzaileren eskaintzak eskatu beharko ditu, gutxienez, zerbitzua egiteko 
edo ondasuna emateko konpromisoa hartu baino lehen. Hori ez da beharrezkoa izango 
baldin eta, diru-laguntza jaso dezaketen gastuen ezaugarri bereziengatik, merkatuan 
ondasun eta zerbitzuok hornitu edo egiten dituen hainbeste erakunderik ez badago, edo 
gastua diru-laguntza eskatu baino lehen egin bada.

2. Aurkeztutako eskaintzak justifikazioan agertu beharko dira edo, hala badagokio, 
diru-laguntza eskaeran, eta horien artean aukeratzeko, eraginkortasun eta ekonomia 
irizpideak hartuko dira kontuan, eta, proposamen ekonomiko onuragarriena aukeratzen 
ez denean, aukeraketa memoria batean justifikatu beharko da espresuki.

34. oinarria.—Gardentasuna
1. Bizkaiko Gardentasunari buruzko otsailaren 17ko 1/2016 Foru Araua erakunde 

pribatu hauei aplikatuko zaie: aurrekontu-ekitaldian zehar Bizkaiko Foru Aldundiaren 
100.000 euro edo gehiagoko laguntzak edo dirulaguntzak jasotzen dituztenei edo haien 
urteko diru-sarreren % 40 Aldundiaren laguntzetatik edo dirulaguntzetatik badator, betie-
re gutxienez 5.000 euro badira.

2. Kontratu edo emakida bidez edo indarrean dagoen legerian ezarritako beste 
edozein formularen bidez zerbitzu publikoak ematen dituen edo lurralde historikoaren 
eskumeneko administrazioaren ahalak betetzen dituen edozein pertsona fisiko edo ju-
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ridiko behartuta dago Administrazioko organo eskudunari titulu honetan ezarritako be-
tebeharrak benetan betetzeko behar duen informazioa guztia ematera, aurretik erreke-
rimendua egin bazaio. Betebehar hori sektore publikoko kontratuen adjudikaziodunei 
ere ezarriko zaie, kontratu bakoitzean ezarritakoa kontuan hartuta. Horretarako, kontratu 
horien pleguetan inguruabar horiek jaso beharko dira.

35. oinarria.—Erakunde laguntzailea
Ekonomia Sustatzeko Sailak bere helburuak lortzeko Beaz, S.A.U., foru sozietate 

publikoaren laguntza du. Sozietate horrek Eskualdeko Lehiakortasuna Sustatzeko Pro-
graman esku hartuko du, erakunde laguntzaile gisa. Aurreko guztia hala da Bizkaiko 
Foru Aldundiaren eta Beaz, S.A.U.-ren artean sinatutako lankidetza-hitzarmenaren ara-
bera; hitzarmenaren xedea da sozietateak erakunde laguntzaile gisa jardutea Ekonomia 
Sustatzeko Sailak sustatutako diru-laguntzei buruzko zenbait foru-dekretutan. Bizkaiko 
Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak 2017ko uztailaren 19an onetsi zuen hitzarmena, 
zerrendako 19. gaia zela.

AZKEN XEDAPENAK

Azken Xedapenetako Lehenengoa.—Ezarri beharreko arautegi orokorra
1. Dekretu honetan aipatutako dirulaguntzei dagokienez, honako hauek izango dira 

aginduzko: foru-dekretu hau, ebazpena emateko foru aginduetan xedatutako baldintzak, 
Foru Administrazioak ematen dituen dirulaguntzen lege araubide juridiko orokorra arau-
tzen duen 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren xedapenak, Dirulaguntzen 
Erregelamendua (2010eko martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez onartua), 
eta Estatuko edo Europar Batasunaren gainerako arau aplikagarriak.

2. Era berean, osagarri moduan aplikatuko da Administrazio Publikoen Administra-
zio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea.

3. Interesdunak ematen dituen datuak foru-dekretu honetatik eratortzen diren pro-
zedurak kudeatzeko erabiliko dira, kontuan harturik zer ezartzen den honako araudi ho-
netan: 2016/679 Erregelamendua (EB), 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamen-
tuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio 
askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, eta 95/46/CE Zuzentaraua 
indargabetzen duena (Datuak babesteko erregelamendu orokorra), eta 3/2018 Lege Or-
ganikoa, abenduaren 9koa, datu pertsonalen babesari eta eskubide digitalen bermeari 
buruzkoa, zeinak Europaren araudia egokitu eta osatzen duen. Datu horiek inola ere ez 
dira erabiliko, eta ez zaizkie hirugarren batzuei lagako, interesdunak argi eta garbi ados 
dagoela adierazi ezean edo goian aipaturiko araudian ezartzen diren kasuetan.

4. Eskatzaileak edozein bitartekoren bidez aurkeztutako eskabideetan Administra-
zio Publikoek dituzten datu pertsonalak aitortzen dituenean, eskabidea jaso behar duen 
organoak, bere eskumenen barruan, beharrezkoak diren egiaztapenak egin ahal izango 
ditu datuak zuzenak direla egiaztatzeko.

5. Aurrez aipatutako araudi horretan xedatzen dena betetzeko, interesdunak ho-
nako eskubide hauek baliatu ahal izango ditu datuen tratamenduaren arduradunaren 
aurrean: datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko («ahaztua izateko eskubidea»), 
aurkaritza eskubidea, haien tratamendua mugatzeko eta datuok eramangarri izateko es-
kubideak, bai eta tratamendu automatizatuan soilik oinarrituriko erabakirik ez jasatekoa 
(barne harturik profilen sorrera), baldin eta erabakiak eragin juridikoak badakarzkio edo, 
modu bertsuan, beragan eragin nabarmenik badu. Era berean, edozein momentutan 
erreboka dezake lehen adierazitako onarpena.

6. Halaber izango du eskubidea erreklamazioa aurkezteko Datuen Babesaren Kon-
trol Agintaritzaren aurrean».

7. Orobat, aplikatzekoa izango da manu hauetan xedatutakoa: Bizkaiko Gardenta-
sunari buruzko otsailaren 17ko 1/2016 Foru Arauan, Enpresak deslokalizatzen direnean 
foru sektore publikoak laguntzak berreskuratzeari buruzko martxoaren 27ko 7/2007 Foru 
Arauan eta, azkenik, Hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak ezartzen dituen maiatza-
ren 28k 63/2019 Foru Dekretuan.
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Azken Xedapenetako Bigarrena.—Arauen garapena
1. Ahalmena ematen zaio Ekonomia Sustatzeko Saileko titularrari foru-dekretu hau 

garatzeko beharrezkotzat jotzen dituen xedapen guztiak emateko.
2. Halaber, Ekonomia Sustatzeko Sailaren titularrari ahalmena ematen zaio, urria-

ren 1eko 39/2015 Legearen 32.4 artikuluan jasotako kasua gertatzen bada foru-agindu 
bidez eskabideak aurkezteko epea luzatzeko.

Azken Xedapenetako Hirugarrena.—Aurrekontuko zuzkidura
1. Deialdi honetan eman daitezkeen laguntzak eta onurak, guztira 990.000,00 euro, 

jarraian adierazitako aurrekontu partidaren, aurrekontu proiektuaren eta urtekoaren kon-
tura ordainduko dira; gutxi gorabeherako kopuruan banakatuta dago zenbateko hori; 
hala ere, eta aldatu ahal izango da, aurrekontuen arloan indarrean dagoen araudiaren 
arabera, eta muga partida bakoitzean ezarritako guztizko kopurua izango da:

Proiektuaren zenbakia: 2018/0026

08.09/433121/43299/0000

Ekitaldia Zenbatekoa (€)

2020 40.000,00

2021 20.000,00

Proiektuaren zenbakia: 2018/0026

08.09/433121/44200/0000

Ekitaldia Zenbatekoa (€)

2020 20.000,00

2021 10.000,00

Proiektuaren zenbakia: 2018/0026

08.09/433121/44300/0000

Ekitaldia Zenbatekoa (€)

2020 300.000,00

2021 150.000,00

Proiektuaren zenbakia: 2018/0026

08.09/433121/45100/0000

Ekitaldia Zenbatekoa (€)

2020 300.000,00

2021 150.000,00

2. Aurrekontuko partidari esleitutako kopuruak gutxi gorabeherakoak dira. Onesten 
diren eskabideen arabera, eta onuradunen izaera juridikoa desberdina dela kontuan har-
tuta, aurrekontuetako partidei esleitutako baliabide ekonomikoak aurrekontuko kapitulu 
bereko partiden artean berregokitu ahal izango dira, eta horretarako ez da beharrezkoa 
izango foru-dekretu hau aldatzea.

3. Horrez gainera, eskabide guztiak ebatzi ondoren aurrekontuaren gehieneko mu-
gara heltzen ez bada, sobera geratutako zenbatekoa gastatzeko baimena ezeztatu egin-
go da, eta horretarako ez da beharrezkoa izango foru-dekretu hau aldatzea.

4. Maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua garatzeko dirulaguntzen erregelamendua 
onesten duen Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuak 41.2. 
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artikuluan ezarritakoaren arabera, eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen al-
datu ahal izango dira aurrekontu-kredituak, Gobernu Kontseiluak onetsitako foru-dekretu 
baten bidez, kontuan izanda zein den, aurreikuspenen arabera, eskatutako dirulagun-
tzen zenbateko osoa. Hala eginez gero, eskabideak aurkezteko epea luzatu beharko da.

5. Halaber, Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 
43. artikuluaren babesean (5/2005 Foru Araua garatzeko dirulaguntzen erregelamendua 
onesten du dekretu horrek), aurrekontuko zuzkiduren guztizko zenbatekoa handitu ahal 
izango da, gehienez ere 300.000,00 euro gehituz, baldin eta eskuragarri dauden kre-
dituak areagotu badira kreditua handitzea onartu delako edo kreditua sortu edo gehitu 
delako edo baldin eta kopuru osagarri bat badago aurreko deialdietan aurkeztutako es-
kaeren zenbatekoa aurrez ikusitakoa baino txikiagoa izan delako; kasu horietan, kreditu 
osagarri hori soilik izango da eraginkorra baldin eta kreditu horren erabilgarritasunaren 
deklarazioa egin bada. Deklarazio hori dirulaguntza emateko ebazpena eman aurretik 
egin beharko da. Organo eskudunak baimenduko du kopuru handitze hori.

6. Era berean, foru-dekretu honen aurka, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 
aurkeztu ahal izango da EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzie-
tarako Epaitegian, jakinarazpena jaso eta biharamunaz gero zenbatutako bi hilabeteko 
epearen barruan. Hori guztia bat dator Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arau-
tzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10., 44. eta 46. artikuluetan xedatutakoare-
kin bat; hala ere, egoki iritzitako beste edozein bide baliatu ahal izango da.

Azken Xedapenetako Laugarrena.—Indarrean jartzea
Foru-dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarri-

ko da indarrean.
Bilbon, 2020ko maiatzaren 19an.

Ekonomia Sustatzeko foru diputatua, 
AINARA BASURKO URKIRI

Ahaldun Nagusia,
UNAI REMENTERIA MAIZ
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