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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, maiatzak 03. Astelehena81. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Ekonomia Sustatzeko Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 51/2021 FORU DEKRETUA, apirilaren 27koa, In-
dustrialdeen Programaren 2021erako oinarri arautzaileak eta deialdia onar-
tzen dituena.

Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretuaren proiektua, Industrialdeen Programaren 
2021erako oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dituena.

AURKIBIDEA
I. TITULUA

INDUSTRIALDEETAN DAUDEN ENPRESETAKO INSTALAZIOAK  
EDO MAKINAK MODERNIZATZEKO DIRULAGUNTZA

1. artikulua.—Xedea.
2. artikulua.—Entitate onuradunak.
3. artikulua.—Diruz lagun daitekeen egitatea.
4.artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak.
5.artikulua.—Diru-laguntzaren zenbatekoa.
6. artikulua.—Eskabideak nola aurkeztu.
7. artikulua.—Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.
8. artikulua.—Eskabideak aurkezteko epea.
9. artikulua.—Laguntzak emateko prozedura.
10. artikulua.—Ebaluazio-irizpideak.
11. artikulua.—Diru-laguntza ordaintzea
12. artikulua.—Justifikatzeko epea.
13. artikulua.—Justifikatzeko modua.

II. TITULUA
ELKARTEAK SUSTATZEKO ETA INDUSTRIA-POLIGONOEN KUDEAKETA-  

ETA HOBEKUNTZA-PLANAK EGITEKO DIRU-LAGUNTZAK

14. artikulua.—Definizioak.
15. artikulua.—Xedea.
16. artikulua.—Entitate onuradunak.
17. artikulua.—Diruz lagun daitekeen egitatea.
18. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak.
19. artikulua.—Diru-laguntzaren zenbatekoa.
20. artikulua.—Eskabideak nola aurkeztu.
21. artikulua.—Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.
22. artikulua.—Eskabideak aurkezteko epea.
23. artikulua.—Laguntzak emateko prozedura.
24. artikulua.—Diru-laguntza ordaintzea.
25. artikulua.—Justifikatzeko epea.
26. artikulua.—Justifikatzeko modua.
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III. TITULUA
INDUSTRIA-POLIGONOA HOBETU ETA EGOKITZEKO KUDEAKETA-  

ETA HOBEKUNTZA-PLANAK AURREZ IKUSITAKO  
INBERTSIOETARAKO DIRU-LAGUNTZAK

27. artikulua.—Xedea.
28. artikulua.—Entitate onuradunak.
29. artikulua.—Diruz lagun daitekeen egitatea.
30. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak.
31. artikulua.—Diru-laguntzaren zenbatekoa.
32. artikulua.—Eskabideak nola aurkeztu.
33. artikulua.—Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.
34. artikulua.—Eskabideak aurkezteko epea.
35. artikulua.—Laguntzak emateko prozedura.
36. artikulua.—Ebaluazio-irizpideak.
37. artikulua.—Diru-laguntza ordaintzea
38. artikulua.—Justifikatzeko epea.
39. artikulua.—Justifikatzeko modua.

IV. TITULUA
XEDAPEN KOMUNAK

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

41. artikulua.— Txostenaren instrukzioa.
42. artikulua.— Ebazteko epea.
43. artikulua.— Ebazpenaren edukia eta jakinarazpena.
44. artikulua.— Errekurtsoak.
45. artikulua.— Diru-laguntzari uko egitea.
46 artikulua.— Ebazpena aldatzea.
47. artikulua.— Publizitatea
48. artikulua.— Erakunde onuradunen betebeharrak
49. artikulua.— Erakunde laguntzailea.
50. artikulua.— Jarraipena.
51. artikulua.— Ez betetzeak
52. artikulua.— Ez-betetzea mailakatzeko irizpideak
53. artikulua.— Diru-laguntza erakunde onuradunak berak itzultzea
54. artikulua.— Diru-laguntza jaso dezaketen gastuetarako irizpide orokorrak
55. artikulua.— Aurrekontuaren muga.
56. artikulua.— Diru-laguntzak pilatzea.
57. artikulua.— Diru-laguntzen bateragarritasuna.
58. artikulua.— Azpikontratazioa.
59. artikulua.— Diru-laguntzen argitaratzea.

AZKEN XEDAPENAK

Azken xedapenetako lehenengoa.— Ezarri beharreko arautegi orokorra.
Azken xedapenetako bigarrena.— Arauen garapena.
Azken xedapenetako hirugarrena.— Aurrekontuko zuzkidura.
Azken xedapenetako laugarrena.— Indarrean jartzea.
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Ekonomia Sustatzeko Sailaren helburua da Bizkaia finkatzea lurralde berritzaile, ta-
lentudun, erakargarri, konektatu eta orekatu gisa, hala bermatuko baita etorkizuneko 
Bizkaiaren identitatea kalitateko enplegua sortu eta mantentzeko duen ahalmen handia 
izatea eta Europako abangoardia ekonomiko eta sozialean mantentzea.

Horretarako, Ekonomia Sustatzeko Sailak politika publiko ugari egiten ditu jarduera 
hauek sustatzeko: Bizkaian nazioarteko sistema aurreratuenen bikaintasun-mailekin lan 
egingo duen ekintzailetza aurreratuari laguntzeko ekosistema berri bat sortzea, Bizkaiko 
enpresa txiki eta ertainen berrikuntza eta nazioartekotzea bultzatzea eta enpresa horiek 
ekonomia digitalera egokitzea, talentua erakarri eta hemen geratzea eta eskualdeetan 
lehiakortasunari laguntzea Bizkaiko eskualdeen arteko garapen orekatua eta ekonomia 
sustatzeko ekimen guztien kapilaritatea lor daitezen.

Testuinguru horretan, industrialdeetako inbertsioa funtsezko tresna da, haietan ko-
katurik dauden enpresek hazteko eta produktibitatea areagotzeko aukera izan dezaten.

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 
egiteko lankidetza ematea, arlo horretan beste herri-administrazioek dituzten eskume-
nekin bat etorriz».

Lehenengo tituluan, ekoizpena, ingurumen-kalitatea edo langileen segurtasuna ho-
betzeko, industrialdeetan dauden enpresek eta enpresaburu indibidualek instalazioak 
eta makinak modernizatzeko egiten dituzten inbertsioetarako dirulaguntzak arautzen 
dira.

Bigarren tituluan, elkarteak sustatzeko diru-laguntzak eta, sektore publikoaren eta 
pribatuaren arteko lankidetzaren bidez, industria-poligonoak kudeatzeko eta hobetzeko 
planak egiteko diru-laguntzak arautzen dira.

Hirugarren tituluan, industria-poligonoak gaurkotzeko eta egokitzeko kudeaketa- eta 
hobekuntza-planetan aurrez ikusitako inbertsioetarako diru-laguntzak arautzen dira.

Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaiko Emakumeen eta Gizonen Arteko Berdintasunera-
ko Foru Planaren barruan berdintasunerako politikak ezartzeko duen konpromisoarekin 
bat, eta Industrialdeak Programan genero-ikuspegia txertatzeko asmoz, dekretuak ge-
nero-ikuspegia jaso du dekretua egin denean zein haren aplikazioan, Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean eta Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru Arauan ezarritakoari jarraiki.

Gainera, kontuan hartu da Bizkaiko Foru Aldundiaren 2013ko azaroaren 19ko 
141/2013 Foru Dekretuan xedatutakoa, zeinaren bidez finkatzen baitira generoaren era-
ginaren aurretiazko ebaluazioa egiteko jarraibideak, Emakumeen eta Gizonen Berdinta-
sunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legean eta Emakumeen eta Gizonen Berdin-
tasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru Arauan ezartzen den moduan. 

Eta, ildo horretan, «Generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioari buruzko txos-
tena» gehitu da dekretu honen tramitazioan, 141/2013 Foru Dekretuaren 2. artikuluan 
aipatzen denarekin bat.

Halaber, Ekonomia Sustatzeko Sailak bere helburuak zehaztu zituen, eta horien arte-
ko bat da, hain zuzen ere, sailaren laguntza eta diru-laguntzetarako zeharkako bihurtzea 
generoaren ikuspegia, sailak funtsezko tresnatzat jotzen baitu zeharkakotasun hori, gi-
zarteari ezagutarazteko zein den berdintasunak duen garrantzia.



ee
k:

 B
AO

-2
02

1a
08

1-
(I-

33
2)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, maiatzak 03. Astelehena81. zk. 4. orr.

Enkarterri, Meatzaldea eta Ezkerraldea eskualdeak lehentasunezko jarduketa behar 
duten alde behartsutzat jo dira. Horren ondorioz, erakundeen arteko akordio bat egin 
da, eraldaketa sozial eta ekonomikoa sustatzeko ekintzak areagotzeko. Helburu horre-
kin, plan estrategiko hauek egiten ari dira: Enkarterriko Eskualdeko Plan Estrategikoa, 
Alonsotegi, Artzentales, Balmaseda, Galdames, Gordexola, Gueñes, Karrantza Harana, 
Lanestosa, Sopuerta, Turtzioz eta Zalla udalerriak hartzen dituena; eta Meatzaldea-Ez-
kerraldeko Plan Estrategikoa, honako udalerri hauek barne hartzen dituena: Abanto-Zier-
bena, Muskiz, Ortuella, Trapagaran, Zierbena, Barakaldo, Portugalete, Santurtzi, Sestao 
eta Erandio.

Aurrekoaren ondorioz, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko eskualdeetan berdintasuna 
eta garapen orekatua lortzeko, dekretu honek zenbait neurri ezartzen ditu aipatutako 
plan estrategikoetan jasotako udalerrietan dauden erakundeei laguntzeko.

Bestalde, Bizkaiko Gardentasunari buruzko otsailaren 17ko 1/2016 Foru Arauan ja-
sotzen denaren arabera, gardentasuna bermatu nahi da, bai publizitate aktiboaren ar-
loan, bai informazio publikoa eskuratzeko eskubideari dagokionez.

Izapidetzean printzipio hauekin bat jarduten da: beharrezkotasuna eta eraginkorta-
suna, proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa, gardentasuna, lastertasuna eta efizien-
tzia, eta kontuak ematea, aurrekontu-egonkortasuna eta finantza-iraunkortasuna. Izan 
ere, hala ezartzen du Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuak 
—haren bidez, Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen 
da— 3. artikuluan.

Ekonomia Sustatzeko Saileko titularra da proiektu honen proposamena onartzeko 
organo eskuduna, gogoan izanik zein gai arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren 
abenduaren 17ko 207/2019 Foru Dekretuan, zeinaren bidez onesten baita Ekonomia 
Sustatzeko Sailaren Egitura Organikoari buruzko Araudia.

Industrialdeen Programa duela zenbait ekitalditik hona garatuz joan da, eta aurtengo 
ekitaldian ez du aldaketa nabarmenik izan. Beraz, kontuan harturik zer xedatzen duen 
bigarren xedapen gehigarriaren 1. apartatuko 2. paragrafoan 2/2017 Foru Dekretuak, 
zeinaren bidez arautzen gaita Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko pro-
zedura, bat dator aurretiazko kontsulta publikoaren izapideak eta entzunaldi eta informa-
zio publikoa egiteko salbuespenarekin.

Hori dela bide, Ekonomia Sustatzeko Saileko foru diputatuaren ekimenez, eta aurrez 
Bizkaiko Foru Aldundiak 2021eko apirilaren 27ko bileran azterturik, honako hau

XEDATU DUT:
I. TITULUA

INDUSTRIALDEETAN DAUDEN ENPRESETAKO INSTALAZIOAK  
EDO MAKINAK MODERNIZATZEKO DIRULAGUNTZA

1. artikulua.—Xedea
Titulu honen xedea da instalazioak edo makinak modernizatzeko inbertsioak egiteko 

diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onartzea: 
a)  20.000 biztanle baino gutxiago dituzten udalerrietako industrialdeetan kokatuta 

dauden enpresetan.
b)  Bizkaiko Foru Aldundiaren partaidetza duten industrialdeetako enpresetan eta 

Azpiegiturak SAMP foru-sozietate publikoak kudeatutako elkartegietan kokatuta 
dauden enpresetan.

Elkartegi eta industrialdeen zerrenda I. eranskinean dago.

2. artikulua.—Entitate onuradunak
Enpresaburu indibidualek eta nortasun juridiko propioa duten enpresek jaso ahal 

izango dituzte titulu honetan araututako diru-laguntzak, honako baldintza hauek bete-
tzen badituzte:
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a)  Sozietatearen helbidea eta zerga-helbidea Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea.
b)  I. eranskinean zehazten diren industrialdeetan kokatuta egotea.
c)  Jabetzan izatea edo errenta-araubidean egotea eta errentatzailearekin hartutako 

betebeharrak egunean izatea.
d)  Egunean edukitzea zerga betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta diru-la-

guntzak itzultzeari dagozkionak.
e)  Banakako enpresaburuak badira, Gizarte Segurantzaren langile autonomoen 

araubide berezian eta ekonomia-jardueren gaineko zergan epigrafe egokian alta 
emanda egotea.

f)  Merkataritzako sozietateak badira, ekonomia-jardueren gaineko zergan epigrafe 
egokian alta emanda egotea, eta Merkataritzako Erregistroan inskribatuta egotea.

g)  Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2018 Foru Arauaren 42. artikuluak 
ezarritako ezein egoeratan sartuta ez egotea.

h)  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.

i)  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.

j)  Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 12. artikuluak ezarritako ezein egoeratan 
sartuta ez egotea. Baldintza hori eskabidean aipaturiko aitorpenaren bitartez 
egiaztatuko da.

k)  Eskabidea aurkeztu aurreko 6 hilabeteetan batez beste 16 langile baino gutxiago 
izatea plantillan.

   Plantillakotzat joko dira enpresaren jarduerari atxikita dauden baina euren izae-
ragatik Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean alta emanda egon ezin diren 
langile autonomoak.

l)  Azken zerga-ekitaldian 3.000.000 euro baino gutxiagoko negozio-kopurua izatea.
m)  Azken zerga-ekitaldian 3.000.000 euro baino gutxiagoko balantzea izatea.
n)  Aurreko ekitaldian, programa berdina dela-eta diru-laguntzarik jaso ez izana.
ñ) Eskabidea aurkeztu aurreko bi urteetan, gutxienez, hastea jardueran.
Betekizunak eskabidea aurkezten denean egiaztatu behar dira, eta ebazpena eman 

eta ordainketa egin arte eutsi behar zaie.
Honako erakunde hauek geratzen dira diru-laguntza honetatik kanpo: sozietate pu-

blikoak, zuzenbide publikoko erakundeak eta ondasun erkidegoak, eta sozietate zibilak.

3. artikulua.—Diruz lagun daitekeen egitatea
Egitate hauek joko dira diruz laguntzeko egitatetzat: makinak edo ekipamenduak mo-

dernizatu, hobetu edo gehitzeko egindako inbertsioak, lehiakortasuna eta ingurumena-
ren kudeaketa hobetzeko eta langileen segurtasuna eta berdintasuna hobetzeko badira.

Diru-laguntza jasotzen duten ondasunak eskaera egiten duen enpresan aplikatu eta 
ezarri beharko dira, eta enpresak berak jasoko ditu haien onurak. I. eranskinean zehaz-
ten diren kokatutako zentroetan zuzenean aplikatzekoak diren inbertsioak baino ez dira 
diruz lagunduko.

Horretaz gain:
a) Enpresaren jarduerarekin zuzenean lotuta daudenak.
b)  Gutxienez 2 urtez jarraian egon behar dute enpresan aktiboan, lantoki berbe-

rean.
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c)  Ezin dira hirugarrenei lagata egon, ezta alokatuta ere, kontraprestazioa izan zein 
ez izan.

d)  Eskatzailea ez den beste erakunde batek fabrikatutakoak izan beharko dira.
e)  Berriak izan behar dira.

4.artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak
1. Honako kontzeptu hauek hartuko dira diruz lagundu daitezkeen gastutzat:
a) Makineria.
b) Tresneria.
c) Instalazioak egokitu edo hobetzeko lanak.
d)  Garraio-elementuak (material edo salgaien lurreko garraiorako bakarrik).
Dirulaguntza jaso dezaketen inbertsioak dira 2020ko azaroaren 1aren eta 2021eko 

irailaren 30aren arteko faktura-data dutenak (egun biak barne), eta 2021eko azaroaren 
5a baino lehenago osorik ordaintzen direnak

Leasing-aren kasuan, bakarrik izango da diruz laguntzekoa aurreko paragrafoan 
adierazitako daten arteko kuoten printzipala, baldin eta leasing-kontratua data horien 
artean sinatu bada.

2. Honako hauek ez dira diruz lagunduko:
a) BEZa eta gainerako zerga eta tasak.
b) Deskontuak.
c) Enpresa eskatzaileari lotutako enpresa edo pertsonen bidez egindako gastuak.
d) Bigarren eskuko ondasunak eskuratzea.
e) Kontsumigarriak (tinta, tonerra, gutun-azalak...).
f)  Erakunde onuradunaren jarduerarekin zalantza barik identifikatu ezin diren gastu 

guztiak edota deialdian ezarritako epearen barruan egin ez direnak.
g) Leasingaren kasuan, interesak eta gainerako gastuak.
h) Ondasunen Renting operatiboa.
i)  50 eurotik beherako inbertsioen fakturak.

5.artikulua.—Diru-laguntzaren zenbatekoa
Diru-laguntzaren zenbatekoa diruz lagundu daitekeen eta instrukzio-egileak onartu-

tako inbertsioaren %25 izango da, gehienez. Erakunde onuradun bakoitzeko diru-lagun-
tzaren ehieneko zenbatekoa 5.000 eurokoa izango da.

Erakunde onuraduna dekretu honetako zioen azalpenean aipatutako eskualdeko plan 
estrategikoetan sartutako udalerri batean badago, dirulaguntza %35era artekoa izango 
da. Erakunde onuradun bakoitzeko diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa 6.000 euro-
koa izango da.

6. artikulua.—Eskabideak nola aurkeztu
Eskabidea Ekonomia Sustatzeko Saileko bulego birtualaren bidez egingo da: www.

bizkaia.eus – Izapideak.
Horretarako sinadura elektronikoa izan beharko duzu (Izenpe, NAN elektronikoa, 

FEA…), Bizkaibai zerbitzuan alta emanda egotea edo B@kQ ziurtagiri elektronikoa era-
biltzea, ziurtagiri hau Orueta Apezpikuaren kaleko 6.ean eska daiteke.

Horrez gainera, eskabidea aurkezteko beharrezkoa da Ekonomi Sustapeneko Era-
kundeen eta Pertsonen Erregistroan (ESEPS) izena ematea; Bizkaiko Foru Aldundiaren 
2010eko apirilaren 27ko 61/2010 Foru Dekretuak eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 2011ko 
maiatzaren 3ko 85/2011 Foru Dekretuak arautzen dute erregistroa. 

Egoera horretan ez badago, erakundeak izena emateko eskabidea bete beharko du, 
diru-laguntzarako eskabidea izapidetu baino lehen.
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Eskabidea aurkeztuta, eskatzaileak baimena ematen dio diru-laguntza ematen duen 
organoari zuzenean informazioa lor dezan jakiteko ea egunean dituen zerga-eginbeha-
rrak, Gizarte Segurantzarekikoak, Lanbideri edo dagokion Enpleguko zerbitzu publikoa-
rekikoak eta beste edozein administrazio publikoarekikoak.

Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez per-
tsona fisikoak babesteari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko 
apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduan ezarritakoarekin bat etorrita tratatuko dira 
datu pertsonalak.

Eskabideekin batera, ezarritako dokumentazioa aurkeztu behar da; horretarako, go-
rago aipatu den webgunean agiriak eransteko dagoen sistema erabili behar da.

7. artikulua.—Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa
a) Ezarritako ereduaren araberako memoria.
b) Hartzekodunaren fitxa, Bizkaiko Foru Aldundian banku-helbideratzeari buruzko 

datuak ez badaude edo bertan dauden datuak aldatu nahi badira.
Memoria-eredua eta hartzekodunaren fitxa www.bizkaia.eus web orrian deskargatu 

daitezke.
c) Erakunde eskatzailea errenta-araubidean badago, errentatzailearen ziurtagiria, 

ordainketa guztiak egunean dituela egiaztatzeko.
d) Obrak egiteko baimena eskatzen denean, erakunde eskatzailea errenta-araubi-

dean badago, obrak egiteko errentatzailearen baimena.
e) Hornidura-enpresek igorritako aurrekontuak. Gastua eskaera aurkeztu aurretik 

egin bada, fakturak eta ordainagiriak aurkeztu beharko dira.
Inbertsioaren zenbatekoa 40.000 euro (BEZik gabe) baino gehiago bada obra-kon-

tratuetan, edo 15.000 euro (BEZik gabe) baino gehiago beste kontratu mota batzuetan, 
onuradunak egiaztatu beharko du gutxienez hiru hornitzaile desberdinen eskaintzak es-
katu dituela, zerbitzua egiteko edo ondasuna emateko konpromisoa hartu baino lehen. 
Hori ez da beharrezkoa izango baldin eta, diru-laguntza jaso dezaketen gastuen ezauga-
rri bereziengatik, merkatuan ondasun eta zerbitzuok hornitu edo egiten dituen hainbeste 
entitaterik ez badago, edo gastua diru-laguntza eskatu baino lehen egin bada.

f) Leasingaren kasuan, kontratua.

8. artikulua.—Eskabideak aurkezteko epea
Eskabideak aurkezteko epea argitalpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta 

hurrengo egunean hasiko da, eta 2021eko maiatzaren 28ko 13:30etan bukatuko da.

9. artikulua.—Laguntzak emateko prozedura.
Norgehiagoka araubidean emango dira dirulaguntzak, 2005eko maiatzaren 31ko 

5/2005 Foru Arauaren 20. artikuluan xedatutakoarekin bat.
5/2005 Foru Arauaren 20. artikuluak ezarritakoari jarraiki, dekretu honen ondorioeta-

rako, honako hau joko da norgehiagoka deritzon prozeduratzat: diru-laguntzak emateko, 
aurkezturiko eskabideak erkatu egiten dira; oinarri arautzaileetan eta deialdian aldez 
aurretik zehaztutako balorazio irizpideen arabera, eskabideen arteko lehentasun-hurren-
kera bat ezartzen da; eta irizpideok aplikatuz baloraziorik altuena lortu duten eskabideei 
adjudikatzen zaie laguntza, kreditu baliagarriaren barruan eta deialdian finkaturiko mu-
gak errespetatuz.

Aurrekoa gorabehera, eskatutako betekizunak betetzen dituzten eskaeren arteko 
lehentasun-hurrenkera ezarri beharra salbuetsi ahal izango da baldin eta deialdian izen-
datutako kreditua nahikoa bada, eskabideak aurkezteko epea amaituta aurkeztu diren 
eskaeren kopurua kontuan hartuta.

10. artikulua.—Ebaluazio-irizpideak
Gutxienez 35 puntu lortzen ez dituzten proiektuak ezetsi egingo dira, laguntza ekono-

mikoa jasotzeko gutxieneko puntuaziora ez heltzeagatik.
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Eskabideak irizpide hauen arabera baloratuko dira:
a)  Enpresaren lehiakortasuna hobetzea: 40 puntu gehienez.
b)  Ingurumen-kudeaketa hobetzea15 puntu, gehienez.
c)  Lanpostuko segurtasuna hobetzea: 10 puntu, gehienez.
d)  Enpresaren konpromisoa emakumeen eta gizonen berdintasunarekin: 5 puntu, 

gehienez
e)  Erakunde eskatzailearen inbertsioaren finantzazio propioaren portzentajea: 5 

puntu, gehienez.
f)  Dekretu honetako zioen azalpenean aipatutako eskualdeko plan estrategikoetan 

sartutako udalerri batean kokatuta egotea: 10 puntu.
g)  Inbertsoak dakarren ahalegina, enpresak 2020ko ekitaldian izan duen faktura-

zioa kontuan hartuta: 10 puntu, gehienez.
h)  Akziodunen %50 gutxienez emakumeak izatea eta jabetzaren %50 baino gehia-

go haiena izatea 5 puntu.
i)  Gutxienez akziodunen %50 gazteak izatea eta gutxienez jabetzaren %50 haiena 

izatea. 5 puntu.
j)  Industrialdea hobetzeko enpresa-elkarte batekoa izatea: 5 puntu
Puntuazioan berdinketa gertatuz gero, a) irizpidean puntuaziorik altuena lortu duen 

eskabidea lehenetsiko da; berdinketak bere horretan badirau, eskabideak aurkeztu diren 
hurrenkera hartuko da kontuan.

11. artikulua.—Diru-laguntzaren ordainketa
Eskabidearekin batera fakturak eta haien ordainketen frogagiriak aurkeztu badira, di-

ru-laguntza ematen den unean justifikatutako zenbatekoa kontuan hartuko da ordainketa 
egiteko. Kasu horretan, justifikazio-kontu partzialtzat hartuko da fakturekin eta ordainke-
ten frogagiriekin batera aurkezten den eskabidea.

Eskabidearekin batera fakturarik eta ordainagiririk aurkeztu ez bada, ordainketa justi-
fikazio-kontua aurkeztu ondoren egingo da, baina, ordainketa egin aurretik, egiaztatuko 
da gastua diruz lagundu daitekeen egitatea den eta zenbatekoa diru-laguntzaren xedera 
egokitzen den.

Betebeharra aitortu eta diru-laguntza ordaindu aurretik, onuradunek zerga-betebeha-
rrak nahiz zuzenbide publikoko gainerakoak eta, hala badagokio, Gizarte Segurantzare-
kikoak ere, bete dituztela egiaztatuko da.

12. artikulua.—Justifikatzeko epea
Justifikazioak aurkezteko epea 2021eko azaroaren 5ean, 13:30ean bukatuko da.
Justifikazioa ez bada ezarritako epean aurkezten, ez-betetzea gertatu dela adierazi 

beharko da eta maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauan eta hura garatzen duen errege-
lamenduan ezarritako gainerako erantzukizunak ere eskatuko dira. Izan ere, foru arau 
horretan arautzen da Foru Administrazioak emaniko diru-laguntzen araubide juridiko 
orokorra. Eskatzaileari 10 egun balioduneko epea emango zaio (jakinarazpena egin eta 
biharamunetik zenbatzen hasita) justifikazioa aurkezteko.

13. artikulua.—Justifikatzeko modua
Diru-laguntzen justifikazioa egiteko, justifikazio-kontua eta gastuen ordainagiriak aur-

keztu beharko dira, 6. artikuluan aipatutako bulego birtualean, «Nire espedienteak» ata-
lean, «Justifikazioak egin» aukeran.Hain zuzen ere, dokumentazio hau aurkeztu behar 
da:

a)  Ezarritako ereduaren araberako memoria. 
b)  Diruz lagundutako gertaeren gastuen zerrenda sailkatua. Dokumentua bulego 

birtualaren bitartez beteko da.
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c)  Diruz lagundutako inbertsioak finantzatzeko erabili diren beste sarrera batzuen 
zerrenda xehatua, eredu ofizialaren araberakoa.

d)  Fakturak edo merkataritza-trafikoan haien baliokide diren ziurtagiriak, eta ordain-
ketaren ziurtagiriak. 

Ekonomia Sustatzeko Sailak diru-laguntzaren justifikaziorako beharrezkotzat jotzen 
dituen agiri edo/eta informazio osagarri guztiak eskatu ahal izango dizkio entitate onu-
radunari.

Diruz lagun daitekeen gastu edo inbertsioaren zenbateko guztia justifikatu behar da, 
ez emaniko diru-laguntzaren zenbatekoa.

Deskargarako jarraibideak eta eredu ofizialak www.bizkaia.eus web orrian egongo 
dira. 

II. TITULUA
ELKARTEAK SUSTATZEKO ETA INDUSTRIA-POLIGONOEN KUDEAKETA-  

ETA HOBEKUNTZA-PLANAK EGITEKO DIRU-LAGUNTZAK

14. artikulua.—Definizioak
Honako hauek honela ulertzen dira:
—  Industria poligonoa: erabilera nagusi gisa industria erabilera daukan eta dagoene-

ko urbanizatuta dagoen esparrua, eta kasuan kasuko elementu komunak dituenak 
(bideak, zona berdeak, instalazioak..), modu bateratuan kudeatuta; horietan, in-
dustria jarduerak garatzen dituzten edota industria laguntzako zerbitzuak ematen 
dituzten enpresek eraikitako azaleraren gutxienez %25 okupatzen dute.

—  Eraikitako azalera osoa: eraikinen barruan dagoen azalera osoa da, kanpoko hor-
men kanpoaldetik neurtuta.

—  Eraiki gabeko azalera: inolako eraikinik ez daukaten lurzatien baturaren azalera 
da.

—  Industria-poligonoaren azalera osoa: eraikitako azalera osoaren eta eraiki gabeko 
azaleraren batura da.

15. artikulua.—Xedea
Titulu honen helburua da Bizkaiko Lurralde Historikoko industria poligonoak hobetze-

ko eta kudeaketa-planak egin eta ezartzeko, elkarteak sustatzeko eta sektore publikoa-
ren eta pribatuaren arteko lankidetza sustatzeko diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta 
deialdia onartzea.

16. artikulua.—Entitate onuradunak
Industria poligonoetako jabeen edota errentarien taldeak: izena edozein dela ere (ja-

been erkidegoa, jabeen elkartea, mantentze- eta zaintza-lanetako erakundea), baldintza 
hauek betetzen badituzte;

a)  Legez eratuta egotea.
b)  Industria-poligonoan kokatutako enpresen %50 baino gehiago elkartuta eduki-

tzea, edo industria-poligono osoaren azaleraren jabetzaren %50 baino gehiago 
izatea.

c)  Industria-poligono batekoa izatea, Bizkaiko edozein udalerritan kokatutakoa; ja-
betza pribatukoa izatea poligonoaren azalera osoaren %50 baino gehiago edo 
azalera eraiki guztiaren %50 baino gehiago.

b)  eta c) atalak egiaztatu egin beharko dira erakunde eskatzailearen erantzukizun 
aitorpenaren bitartez, eredu ofizialari jarraiki.

d)  Lankidetza akordioren bat izatea industria poligonoaren kudeaketa, zaintza eta 
hobekuntzari dagokionez, poligonoaren kokapenari dagokion tokiko erakundea-
rekin.
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e)  Funtzio nagusia industria poligonoa kudeatu, zaindu eta hobetzera bideratutako 
jarduerak izatea.

f)  Zerga betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta diru-laguntzak itzultzearen 
ondoriozkoak eguneratuta edukitzea.

g)  Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2018 Foru Arauaren 42. artikuluak 
ezarritako ezein egoeratan sartuta ez egotea.

h)  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.

i)  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.

j)  Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 12. artikuluak ezarritako ezein egoeratan 
sartuta ez egotea. Baldintza hori eskabidean aipaturiko aitorpenaren bitartez 
egiaztatuko da.

Betekizunak eskabidea aurkezten denean egiaztatu behar dira, eta ebazpena eman 
eta ordainketa egin arte eutsi behar zaie.

17. artikulua.—Diruz lagun daitekeen egitatea
Industria poligonoko gai komunak kudeatzea diruz lagun daitekeen gertaera gisa har-

tuko da, gaiak industria poligonoa kudeatu, zaindu eta hobetzera bideratuta badaude, 
kasuan kasuko toki erakundearekin lankidetzan.

18. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak
Diruz laguntzeko gastuak izango dira industria-poligonoaren kudeaketari elkartutako 

jabe-elkarteek egindako gastuak; hain zuzen ere, honako gastu hauek:
a)  «Industria-poligonoaren plan integral» bat egitea, «kudeaketa-plana» eta «Jar-

duketa-plana» izango dituena. Kudeaketa planak zehaztuko du, batetik, antola-
keta egokiena erakunde eskatzailearen eguneroko nahiz epe luzerako jarduere-
tan, eta, bestetik, industria poligonoan kokatutako enpresen eta poligonoa bera 
dagoen tokiko erakundearen betebeharrak eta eskubideak. Bestalde, Jarduke-
ta-planean, poligonoa gaurkotzeko eta hobetzeko beharrezko inbertsioak zehaz-
tuko dira, urgentziaren arabera inbertsioen arteko lehentasunak jarrita, eta inber-
tsioak gauzatzeko egutegia eta kostuaren gutxi gorabeherako kostua ezarriko 
dira.

b)  «Industria poligonoaren kudeaketa-plana» egitea; plan horretan zehaztuko dira, 
batetik, enpresen antolaketarik egokiena eguneroko nahiz epe luzerako jardue-
retan, eta, bestetik, industria-poligonoan kokatutako enpresen eta poligonoa 
bera dagoen tokiko erakundearen betebeharrak eta eskubideak. 

c)  «Industria-poligonoa hobetzeko eta egokitzeko jarduketa-plan bat» egitea, non 
zehaztuko diren poligonoa hobetu eta gaurkotzeko beharrezko diren inbertsioak, 
urgentziaren arabera inbertsioen arteko lehentasunak jarrita, eta inbertsioak 
gauzatzeko erakunde arduraduna, egutegi posible bat eta gutxi gorabeherako 
kostua. Ez da diruz lagunduko baldin eta industria-poligonoaren kudeaketa-pla-
na onartuta eta ezarrita ez badago. Plana onartu eta ezartzeko, erakunde eska-
tzailearekin eta industria-poligonoa kokatuta dagoen herriko toki erakundearekin 
lortutako akordioa beharko dira.

d)  Industria-poligonoaren lege, hirigintza, ingurumen eta abarretako egoerari buruz-
ko azterlana idaztea. 

BEZa ez da diruz lagunduko, jabeen elkarte eta errentarien elkarteentzako izan ezik, 
berreskuratu ezin den kasuetan eta erantzukizunpeko adierazpenak hala jasotzen badu.
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Aurreko ataletan zerrendatutako gastuak diruz lagundu daitezke, baldin eta faktu-
ra-data 2020ko irailaren 16tik 2022ko azaroaren 30era bitartekoa bada.

19. artikulua.—Diru-laguntzaren zenbatekoa
Diru-laguntzaren zenbatekoa aurreko artikuluan zehazten den diruz lagundu daite-

keen gastuaren %75era iritsi daiteke.
a)  15.000 euro, industria- poligonoaren plan integrala egiteko. 
b)  10.000 euro, industria-poligonoaren kudeaketa plana egiteko.
c)  10.000 euro, industria-poligonoa hobetu eta egokitzeko jarduketa-plan bat egiteko.
d)  5.000 euro, industria-poligonoaren egoerari (legezkoa, hirigintzakoa, ingurume-

nekoa...) buruzko azterlana idazteko.
Diru-laguntzaren zenbateko osoa ezin da izan 20.000 euro baino handiagoa erakun-

de bakoitzarentzat.
Erakunde onuraduna dekretu honetako zioen azalpenean aipatutako eskualdeko 

plan estrategikoetan sartutako udalerri batean badago, dirulaguntzaren ehunekoa %85 
izango da, muga berberekin.

20. artikulua.—Eskabideak nola aurkeztu
Eskabidea Ekonomia Sustatzeko Saileko bulego birtualaren bidez egingo da: www.

bizkaia.eus – Izapideak.
Horretarako sinadura elektronikoa izan beharko duzu (Izenpe, NAN elektronikoa, 

FEA…), Bizkaibai zerbitzuan alta emanda egotea edo B@kQ ziurtagiri elektronikoa era-
biltzea, ziurtagiri hau Orueta Apezpikuaren kaleko 6.ean eska daiteke.

Eskaera aurkeztu ahal izateko, erakundeak Ekonomia Sustatzeko Saileko erakun-
deen erregistroan alta emanda izan behar du, Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 21eko 
61/2010 Foru Dekretuaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren maiatzaren 3ko 85/2011 Foru 
Dekretuaren bitartez araututakoa. Egoera horretan ez badago, erakundeak inskripzio 
eskabidea bete beharko du, diru-laguntza eskabidea izapidetu aurretik.

Eskabidea aurkeztuta, eskatzaileak baimena ematen dio diru-laguntza ematen duen 
organoari zuzenean informazioa lor dezan jakiteko ea egunean dituen zerga-eginbeha-
rrak, Gizarte Segurantzarekikoak, Lanbideri edo dagokion Enpleguko zerbitzu publikoa-
rekikoak eta beste edozein administrazio publikoarekikoak.

Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez per-
tsona fisikoak babesteari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko 
apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduan ezarritakoarekin bat etorrita tratatuko dira 
datu pertsonalak.

Eskabideekin batera, ezarritako dokumentazioa aurkeztu behar da; horretarako, go-
rago aipatu den webgunean agiriak eransteko dagoen sistema erabili behar da.

21. artikulua.—Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa
a) Hartzekodunaren fitxa, Bizkaiko Foru Aldundian banku helbideratzeari buruzko 

datuak ez badaude edo bertan dauden datuak aldatu nahi badira.
b) Toki erakundearekin lankidetzan aritzeko akordioaren ziurtagiria, industria poli-

gonoa kudeatzeko, zaintzeko eta hobetzeko.
c) Erakunde eskatzailearen estatutuen kopia.
d) Erakundearen ordezkaritza nahikoa duen pertsona batek sinatutako adierazpe-

na (eredu ofizialean), erakundeak Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) dela-eta duen 
egoerari eta haren berreskurapenari buruzkoa.

e) 16. artikuluko b) eta c) ataletan ezarritako alderdien erantzukizun aitorpena, ere-
du ofizialean.

f) Pertsona, Enpresa, erakundeen elkartuen zerrenda.
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g) Azterlana edo plana egingo duen pertsona edo erakundeak emandako aurre-
kontua; bertan, helburua, metodologia, burutzeko epea eta zenbatekoa adierazi beharko 
dira.

h) Diru-laguntza eskatzen bada industria-poligonoa hobetzeko eta egokitzeko jar-
duketa-plana egiteko, onartutako industria-poligonoaren kudeaketa-planaren kopia. 
Plana onartu eta ezartzeko, erakunde eskatzailearekin eta industria-poligonoa kokatuta 
dagoen herriko toki erakundearekin lortutako akordioa beharko dira.

i) Azterlan edo plan horiek eskabidea egin aurretik eginda badaude, dagokion fak-
tura, ordainagiria eta azterlan edo planaren kopia aurkeztu beharko dira. 

Hartzekodunaren fitxaren eta erantzukizunpeko adierazpenaren, txostenaren ere-
duak www.bizkaia.eus web orritik deskargatu daitezke.

Kasu horretan, justifikazio-kontutzat hartuko da fakturekin eta ordainketen frogagirie-
kin batera aurkezten den eskabidea.

Inbertsioaren zenbatekoa 40.000 euro (BEZik gabe) baino gehiago bada obra-kon-
tratuetan, edo 15.000 euro (BEZik gabe) baino gehiago beste kontratu mota batzuetan, 
onuradunak egiaztatu beharko du gutxienez hiru hornitzaile desberdinen eskaintzak es-
katu dituela, zerbitzua egiteko edo ondasuna emateko konpromisoa hartu baino lehen. 
Hori ez da beharrezkoa izango baldin eta, diru-laguntza jaso dezaketen gastuen ezauga-
rri bereziengatik, merkatuan ondasun eta zerbitzuok hornitu edo egiten dituen hainbeste 
entitaterik ez badago, edo gastua diru-laguntza eskatu baino lehen egin bada.

22. artikulua.—Eskabideak aurkezteko epea
Eskabideak aurkezteko epea argitalpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta 

hurrengo egunean hasiko da, eta 2021eko irailaren 15eko 13:30ean bukatuko da.

23. artikulua.—Laguntzak emateko prozedura
Norgehiagokarik gabeko araubidean emango dira diru-laguntzak, 2005eko maiatza-

ren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 20. artikuluan xedatutakorekin bat.
Dekretu honen ondorioetarako, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 20. artiku-

luarekin bat etorrita, hauxe jotzen da norgehiagokarik gabeko prozeduratzat: eskariak 
jaso ahala banatzea diru-funtsak. Hala, bada, kontuan hartuta beharrezko dokumentazio 
guztia zuzen aurkeztu dela, eskabideek Bizkaiko Foru Aldundiko erregistroan duten sa-
rrera-dataren arabera ezarriko da eskarien lehentasuna, eta, deialdian ezarritako baldin-
tzak betetzen badituzte, aurrekontuko hornidurek ahalbidetzen duten bitartean emango 
dira laguntzak.

24. artikulua.—Diru-laguntza ordaintzea 
Diru-laguntza Beaz, S.A.U. sozietatearen bitartez ordainduko da. Beaz, S.A.U. sozie-

tateak adjudikazioan emandako zenbatekoaren %100 jasoko du.
Beaz, S.A.U. sozietateak emandako zenbatekoaren %75 ordainduko dio onuraduna-

ri, aurrerakin moduan, diru-laguntzaren zenbateko osoa jaso eta berehala.
Beaz, S.A.U. sozietateak gainerako %25a ordainduko du, 26. artikuluan araututako 

justifikazioa aurkeztu ondoren.
Eskatutako gastua egin eta ordaindu dela ziurtatzen duen dokumentazioa aurkezten 

bada eskaerarekin batera, emandako zenbatekoaren %100 ordainduko du Beaz, S.A.U. 
sozietateak.

Betebeharra aitortu eta diru-laguntza ordaindu aurretik, onuradunek zerga-betebeha-
rrak nahiz zuzenbide publikoko gainerakoak eta, hala badagokio, Gizarte Segurantzare-
kikoak ere, bete dituztela egiaztatuko da.

Erakundearen izaera dela eta, ekarpenaren aurreratutako ordainketak egiteko ez da 
bermerik eskatuko. Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak ordainduta edu-
kitzea nahikoa da.
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25. artikulua.—Justifikatzeko epea.
Justifikatzeko epea 2022ko azaroaren 30ean amaituko da.
Justifikazioa ez bada ezarritako epean aurkezten, ez-betetzea gertatu dela adierazi 

beharko da, eta maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauan eta hura garatzen duen errege-
lamenduan ezarritako gainerako erantzukizunak ere eskatuko dira. Izan ere, foru arau 
horretan arautzen da Foru Administrazioak emaniko diru-laguntzen araubide juridiko 
orokorra. Eskatzaileari 10 egun balioduneko epea emango zaio (jakinarazpena egin eta 
biharamunetik zenbatzen hasita) justifikazioa aurkezteko.

26. artikulua.—Justifikatzeko modua
Diru-laguntzen justifikazioa egiteko, justifikazio-kontua eta gastuen ordainagiriak aur-

keztu beharko dira, 20. artikuluan aipatutako bulego birtualean, «Nire espedienteak» 
atalean, «Justifikazioak egin» aukeran.hain zuzen ere, dokumentazio hau aurkeztu 
behar da:

a)  Diru-laguntza ematerakoan ezarritako baldintzak bete direla justifikatzen duen 
txostena, non egindako ekintzak eta lorturiko emaitzak adierazten diren, hala 
dagokionean. Txostena eredu ofizialean eginda egon beharko da.

   Memoriak plan edo azterlanak egiteko prozesuari eta planak ezartzeko aurrei-
kuspenei buruzko informazioa jaso beharko du, baita azterlan edo planaren ko-
pia ere.

b)  Diruz lagundutako gertaeren gastuen zerrenda sailkatua. Dokumentua bulego 
birtualaren bitartez beteko da.

c)  Diruz lagundutako egintza finantzatzeko erabili diren beste sarrera batzuen ze-
rrenda xehatua, eredu ofizialaren araberakoa.

d)  Fakturak edo merkataritzako trafikoan antzeko froga-balioa duten agiriak eta ha-
ren ordainagiriak.

e)  Jasotako dirulaguntzaren arabera, lege-, hirigintza- eta ingurumen-egoerari bu-
ruzko azterlanaren kopia, plan integralarena, kudeaketa-planarena edo jarduke-
ta-planarena aurkeztu beharko du.

Ekonomia Sustatzeko Sailak diru-laguntzaren justifikaziorako beharrezkotzat jotzen 
dituen agiri edo/eta informazio osagarri guztiak eskatu ahal izango dizkio entitate onu-
radunari.

Diruz lagun daitekeen gastu edo inbertsioaren zenbateko guztia justifikatu behar da, 
ez emaniko diru-laguntzaren zenbatekoa.

Deskargarako jarraibideak eta eredu ofizialak www.bizkaia.eus web orrian egongo 
dira.

III. TITULUA
INDUSTRIA-POLIGONOA HOBETU ETA EGOKITZEKO  

KUDEAKETA- ETA HOBEKUNTZA-PLANAK AURREZ IKUSITAKO  
INBERTSIOETARAKO DIRU-LAGUNTZAK

27. artikulua.—Xedea
Titulu honen xedea da industria-poligonoaren kudeaketa- eta hobekuntza-planak po-

ligonoa hobetu eta egokitzeko aurrez ikusitako inbertsioetarako diru-laguntzen oinarri 
arautzaileak eta deialdia onartzea

28. artikulua.—Entitate onuradunak.
1. Industria poligonoetako jabeen edota errentarien taldeak: izena edozein dela ere 

(jabeen erkidegoa, jabeen elkartea, mantentze- eta zaintza-lanetako erakundea), baldin-
tza hauek betetzen badituzte:

a) Legez eratuta egotea.
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b)  Industria-poligonoan kokatutako enpresen %50 baino gehiago elkartuta eduki-
tzea, edo industria-poligono osoaren azaleraren jabetzaren %50 baino gehiago 
izatea.

c)  Industria poligono batekoa izatea, Bizkaiko edozein udalerritan kokatutakoa; ja-
betza pribatukoa izatea poligonoaren azalera osoaren %50 baino gehiago edo 
azalera eraiki guztiaren %50 baino gehiago.

b)  eta c) atalak egiaztatu egin beharko dira erakunde eskatzailearen erantzukizun 
aitorpenaren bitartez, eredu ofizialari jarraiki.

d)  Lankidetza akordioren bat izatea industria poligonoaren kudeaketa, zaintza eta 
hobekuntzari dagokionez, poligonoaren kokapenari dagokion tokiko erakundea-
rekin.

e)  Industrialdean Jarduketa eta Hobekuntza Plan bat izatea, dekretu honen 18. ar-
tikuluaren c apartatuan deskribatutako ezaugarriak biltzen dituena, eta bertan 
jasota egon behar dute dirulaguntzarako aurkezten diren inbertsioek.

f)  Funtzio nagusia industria poligonoa kudeatu, zaindu eta hobetzera bideratutako 
jarduerak izatea.

g)  Zerga betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta diru-laguntzak itzultzearen 
ondoriozkoak eguneratuta edukitzea.

h)  Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2018 Foru Arauaren 42. artikuluak 
ezarritako ezein egoeratan sartuta ez egotea.

i)  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.

j)  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.

k)  Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 12. artikuluak ezarritako ezein egoeratan 
sartuta ez egotea. Baldintza hori eskabidean aipaturiko aitorpenaren bitartez 
egiaztatuko da.

Betekizunak eskabidea aurkezten denean egiaztatu behar dira, eta ebazpena eman 
eta ordainketa egin arte eutsi behar zaie.

2. Baldintza hauek betetzen dituzten Bizkaiko Lurralde Historikoko toki erakundeak:
a)  Bere lurraldearen barruan industria-poligonoren bat egotea jabetza pribatukoa 

izatea poligonoaren azalera osoaren %50 baino gehiago edo azalera eraiki guz-
tiaren %50 baino gehiago.

b)  Zerga betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta diru-laguntzak itzultzearen 
ondoriozkoak eguneratuta edukitzea.

c)  Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2018 Foru Arauaren 42. artikuluak 
ezarritako ezein egoeratan sartuta ez egotea.

d)  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.

e)  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.

f)  Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 12. artikuluak ezarritako ezein egoeratan 
sartuta ez egotea. Baldintza hori eskabidean aipaturiko aitorpenaren bitartez 
egiaztatuko da.
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g)  Lankidetza akordioren bat izatea industria poligonoaren kudeaketa, zaintza eta 
hobekuntzari dagokionez, poligonoaren kokapenari dagokion tokiko enpresa-tal-
dearekin.

Betekizunak eskabidea aurkezten denean egiaztatu behar dira, eta ebazpena eman 
eta ordainketa egin arte eutsi behar zaie.

29. artikulua.—Diruz lagun daitekeen egitatea
Diruz lagundu daitekeen egitatetzat jotzen da industria-poligonoa hobetu eta egoki-

tzeko inbertsioak egitea, poligonoko enpresa-taldeak eta poligonoa dagoen herriko toki 
erakundeak adostutako jarduketa- eta hobekuntza-planean aurreikusitakoak eta dekretu 
honen 18. artikuluaren c atalean deskribatutako ezaugarriak izan beharko ditu.

30. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak
Diruz lagundu daitekeen gastutzat jotzen dira industria-poligonoaren jarduketa- eta 

hobekuntza-planean zehaztu eta adostutako inbertsioak, haien ardura duten erakun-
deek egindakoak. Besteak beste, hauek dira inbertsioak:

a)  Inbertsioak titulartasun publikoko espazioak eta oinarrizko zerbitzuak (ura, za-
borra, argiteria, puntu beltzak desagertzea, mugikortasuna murriztuta edo zen-
tzumen-urritasuna duten pertsonentzako irisgarritasuna, bide-sarea, berdegu-
neak…) hobetu eta egokitzeko obretan. 

b)  Inbertsioak poligonoari balioa erantsia ematen dioten zerbitzuetako inbertsioak 
(segurtasuna, seinaleak, ingurumena, haurtzaindegia...).

c)  Energia-eraginkortasuneko, energia berriztagarrietako urbanizazioko eta abarre-
tako inbertsioak.

BEZa ez da diruz lagunduko, jabeen elkarte eta errentarien elkarteentzako izan ezik, 
berreskuratu ezin den kasuetan eta erantzukizunpeko adierazpenak hala jasotzen badu.

Aurreko ataletan zerrendatutako gastuak diruz lagundu daitezke, baldin eta faktu-
ra-data 2020ko abenduaren 1etik 2022ko azaroaren 30era bitartekoa bada.

31. artikulua.—Diru-laguntzaren zenbatekoa
Diru-laguntzaren zenbatekoa diruz lagundu daitekeen eta tokiko erakundeek onartu-

tako gastuaren %50, gehienez, izan daiteke, eta %70, gehienez, jabeen eta errentarien 
elkarteentzat.

Diru-laguntzaren zenbateko osoa ezin da izan 75.000 euro baino handiagoa erakun-
de bakoitzarentzat.

Erakunde onuraduna dekretu honen zioen azalpenean aipatutako eskualdeko plan 
estrategikoetan sartutako udalerri batean badago, dirulaguntzaren ehunekoa %10 han-
diagoa izango da; hau da, toki-erakundeentzat onartutako diruz lagundu daitekeen gas-
tuaren %60raino eta jabeen eta/edo errentarien elkarteentzat %80raino.

Kasu horretan, dirulaguntzaren zenbateko osoa ezin da izan 85.000 euro baino han-
diagoa erakunde onuradun bakoitzarentzat

32. artikulua.—Eskabideak nola aurkeztu
Eskabidea Ekonomia Sustatzeko Saileko bulego birtualaren bidez egingo da: www.

bizkaia.eus – Izapideak.
Horretarako sinadura elektronikoa izan beharko duzu (Izenpe, NAN elektronikoa, 

FEA…), Bizkaibai zerbitzuan alta emanda egotea edo B@kQ ziurtagiri elektronikoa era-
biltzea, ziurtagiri hau Orueta Apezpikuaren kaleko 6.ean eska daiteke.

Eskaera aurkeztu ahal izateko, erakundeak Ekonomia Sustatzeko Saileko erakun-
deen erregistroan alta emanda izan behar du, Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 21eko 
61/2010 Foru Dekretuaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren maiatzaren 3ko 85/2011 Foru 
Dekretuaren bitartez araututakoa. Egoera horretan ez badago, erakundeak inskripzio 
eskabidea bete beharko du, diru-laguntza eskabidea izapidetu aurretik.
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Eskabidea aurkeztuta, eskatzaileak baimena ematen dio diru-laguntza ematen duen 
organoari zuzenean informazioa lor dezan jakiteko ea egunean dituen zerga-eginbeha-
rrak, Gizarte Segurantzarekikoak, Lanbideri edo dagokion Enpleguko zerbitzu publikoa-
rekikoak eta beste edozein administrazio publikoarekikoak.

Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez per-
tsona fisikoak babesteari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko 
apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduan ezarritakoarekin bat etorrita tratatuko dira 
datu pertsonalak.

Eskabideekin batera, ezarritako dokumentazioa aurkeztu behar da; horretarako, go-
rago aipatu den webgunean agiriak eransteko dagoen sistema erabili behar da.

Diru-laguntzaren eskabidea inbertsioa egingo duen erakundeak aurkeztuko du, eta, 
beraz, eskabide bat baino gehiago aurkez daitezke industria-poligono bereko jarduketa 
desberdinetarako.

33. artikulua.—Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa
1. Kasu guztietan:
a)  Hartzekodunaren fitxa, Bizkaiko Foru Aldundian banku helbideratzeari buruzko 

datuak ez badaude edo bertan dauden datuak aldatu nahi badira
b)  Enpresa-taldeak eta tokiko erakundeak adostutako industria-poligonoaren jardu-

keta- eta hobekuntza-planaren kopia.
c)  Egin beharreko inbertsioak eta industria-poligonoaren hobekuntza- eta jarduke-

ta-planari nola egokitzen zaizkion zehatz-mehatz deskribatzeko txostena, inber-
tsioen kostua eta epea barne. Txostena eredu ofizialean egin behar da. Txosten 
hori ezarritako balorazio-irizpideak aplikatzeko erabiliko da.

d)  Diru-laguntzaren helburuko jarduketak egingo dituzten enpresek egindako exe-
kuzio aurrekontua edo aurrekontuak

   Inbertsioaren zenbatekoa 40.000 euro (BEZik gabe) baino gehiago bada 
obra-kontratuetan, edo 15.000 euro (BEZik gabe) baino gehiago beste kontra-
tu mota batzuetan, onuradunak egiaztatu beharko du gutxienez hiru hornitzaile 
desberdinen eskaintzak eskatu dituela, zerbitzua egiteko edo ondasuna emate-
ko konpromisoa hartu baino lehen. Hori ez da beharrezkoa izango baldin eta, 
diru-laguntza jaso dezaketen gastuen ezaugarri bereziengatik, merkatuan onda-
sun eta zerbitzuok hornitu edo egiten dituen hainbeste entitaterik ez badago, edo 
gastua diru-laguntza eskatu baino lehen egin bada.

e)  Inbertsioak eskabidea aurkeztu baino lehen egin badira, inbertsioa egin dela 
egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dituzte (obra-ziurtagiriak, fakturak 
eta ordainagiriak...)

2. Horretaz gain, industria poligonoetako jabeen elkarteek eta/edo errentarien el-
karteek hauek aurkeztu beharko dituzte:

a)  Erakunde eskatzailearen estatutuen kopia.
b)  Erakundearen ordezkaritza nahikoa duen pertsona batek sinatutako adierazpe-

na (eredu ofizialean), erakundeak Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) de-
la-eta duen egoerari eta haren berreskurapenari buruzkoa.

c)  28. artikuluko b) eta c) ataletan ezarritako alderdien erantzukizun aitorpena, ere-
du ofizialean.

   Hartzekodunaren fitxaren, erantzukizunpeko adierazpenaren eta txostenaren 
ereduak www.bizkaia.eus web orritik deskargatu daitezke.

d)  Pertsona, Enpresa, erakundeen elkartuen zerrenda

34. artikulua.—Eskabideak aurkezteko epea
Eskabideak aurkezteko epea argitalpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta 

hurrengo egunean hasiko da, eta 2021eko irailaren 15eko 13:30ean bukatuko da.
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35. artikulua.—Laguntzak emateko prozedura
Norgehiagoka araubidean emango dira dirulaguntzak, 2005eko maiatzaren 31ko 

5/2005 Foru Arauaren 20. artikuluan xedatutakoarekin bat.
5/2005 Foru Arauaren 20. artikuluak ezarritakoari jarraiki, dekretu honen ondorioeta-

rako, honako hau joko da norgehiagoka deritzon prozeduratzat: diru-laguntzak emateko, 
aurkezturiko eskabideak erkatu egiten dira; oinarri arautzaileetan eta deialdian aldez 
aurretik zehaztutako balorazio irizpideen arabera, eskabideen arteko lehentasun-hurren-
kera bat ezartzen da; eta irizpideok aplikatuz baloraziorik altuena lortu duten eskabideei 
adjudikatzen zaie laguntza, kreditu baliagarriaren barruan eta deialdian finkaturiko mu-
gak errespetatuz.

Aurrekoa gorabehera, eskatutako betekizunak betetzen dituzten eskaeren arteko 
lehentasun-hurrenkera ezarri beharra salbuetsi ahal izango da baldin eta deialdian izen-
datutako kreditua nahikoa bada, eskabideak aurkezteko epea amaituta aurkeztu diren 
eskaeren kopurua kontuan hartuta.

36. artikulua.—Ebaluazio-irizpideak
Gutxienez 35 puntu lortzen ez dituzten proiektuak ezetsi egingo dira, laguntza ekono-

mikoa jasotzeko gutxieneko puntuaziora ez heltzeagatik.
Eskabideak irizpide hauen arabera baloratuko dira:
a)  Poligonoan dauden enpresen kopurua: 15 puntu, gehienez.
b)  Enpresa elkartuen ehunekoa: 25 puntu, gehienez.
c)  Inbertsio mota: 25 puntu, gehienez.
d)  Erakunde eskatzaileak jarduketaren finantzaketan egindako ahalegina: 20 pun-

tu, gehienez
e)  Poligonoaren azalera: 10 puntu, gehienez
f)  Mugitzeko zailtasunak edo zentzumen-defizita dituzten pertsonen irisgarritasuna 

hobetzeko inbertsioak egitea: 5 puntu.
g)  Emakumeen eta gizonen segurtasuna hobetuko duten puntu beltzak ezabatzeko 

inbertsioak egitea: 5 puntu.
h)  Industrialdeko langileen lana eta familia bateragarri egiteko inbertsioak: 5 puntu.
Puntuazioan berdinketa gertatuz gero, b) irizpidean puntuaziorik altuena lortu duen 

eskabidea lehenetsiko da; berdinketak bere horretan badirau, eskabideak aurkeztu diren 
hurrenkera hartuko da kontuan.

37. artikulua.—Diru-laguntza ordaintzea 
Diru-laguntza Beaz, S.A.U. sozietatearen bitartez ordainduko da. Beaz, S.A.U. sozie-

tateak adjudikazioan emandako zenbatekoaren %100 jasoko du.
Beaz, S.A.U. sozietateak emandako zenbatekoaren %75 ordainduko dio onuraduna-

ri, aurrerakin moduan, diru-laguntzaren zenbateko osoa jaso eta berehala.
Beaz, S.A.U. sozietateak gainerako %25a ordainduko du, 39. artikuluan araututako 

justifikazioa aurkeztu ondoren.
Eskaerarekin batera, inbertsioa egin eta ordaindu dela erakusten duen dokumen-

tazioa aurkezten bada, emandako zenbatekoaren %100 ordainduko du Beaz, S.A.U. 
sozietateak.

Betebeharra aitortu eta diru-laguntza ordaindu aurretik, onuradunek zerga-betebeha-
rrak nahiz zuzenbide publikoko gainerakoak eta, hala badagokio, Gizarte Segurantzare-
kikoak ere, bete dituztela egiaztatuko da.

Erakundearen izaera dela eta, ekarpenaren aurreratutako ordainketak egiteko ez da 
bermerik eskatuko. Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak ordainduta edu-
kitzea nahikoa da.
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38. artikulua.—Justifikatzeko epea
Justifikatzeko epea 2022ko azaroaren 30ean amaituko da.
Justifikazioa ez bada ezarritako epean aurkezten, ez-betetzea gertatu dela adierazi 

beharko da, eta maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauan eta hura garatzen duen errege-
lamenduan ezarritako gainerako erantzukizunak ere eskatuko dira. Izan ere, foru arau 
horretan arautzen da Foru Administrazioak emaniko diru-laguntzen araubide juridiko 
orokorra. Eskatzaileari 10 egun balioduneko epea emango zaio (jakinarazpena egin eta 
biharamunetik zenbatzen hasita) justifikazioa aurkezteko.

39. artikulua.—Justifikatzeko modua
Diru-laguntzen justifikazioa egiteko, justifikazio-kontua eta gastuen ordainagiriak aur-

keztu beharko dira, 32. artikuluan aipatutako bulego birtualean, «Nire espedienteak» 
atalean, «Justifikazioak egin» aukeran.hain zuzen ere, dokumentazio hau aurkeztu 
behar da:

a)  Diru-laguntza ematerakoan ezarritako baldintzak bete direla justifikatzen duen 
txostena, non egindako ekintzak eta lorturiko emaitzak adierazten diren, hala 
dagokionean. Txostena eredu ofizialean eginda egon beharko da.

b)  Diruz lagundutako gertaeren gastuen zerrenda sailkatua. Dokumentua bulego 
birtualaren bitartez beteko da.

c)  Fakturak, obra-ziurtagiriak edo merkataritzako trafiko juridikoan haien froga-balio 
baliokidea duten agiriak eta haien ordainagiriak; horretarako, bulego birtualean 
agiriak eransteko dagoen sistema erabiliko da.

d)  Diruz lagundutako egintza finantzatzeko erabili diren beste sarrera batzuen ze-
rrenda xehatua, eredu ofizialaren araberakoa.

Ekonomia Sustatzeko Sailak diru-laguntzaren justifikaziorako beharrezkotzat jotzen 
dituen agiri edo/eta informazio osagarri guztiak eskatu ahal izango dizkio entitate onu-
radunari.

Diruz lagun daitekeen gastu edo inbertsioaren zenbateko guztia justifikatu behar da, 
ez emaniko diru-laguntzaren zenbatekoa.

Justifikaziorako jarraibideak eta eredu ofizialak www.bizkaia.eus web orrian egongo.

IV. TITULUA
XEDAPEN KOMUNAK

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

Eskualde Garapenerako Zerbitzuak izapidetuko ditu dirulaguntzetarako eskabideak, 
eta Ekonomia Sustatzeko Saileko titularrak ebatziko ditu, Lurralde Lehiakortasuna eta 
Turismoa Bultzatzeko Zuzendari Nagusiak proposaturik.

Organo instrukziogileak egiaztatu egingo du ea betetzen diren pertsona edo erakun-
de onuradun izateko arlo bakoitzean ezarritako baldintzak.

Eskualde Garapenerako Zerbitzuko langileek osatutako ebaluazio-batzorde batek 
aplikatuko ditu 10-36 artikuluetan aipatutako ebaluazio-irizpideak; horretaz gain, diru-la-
guntza jasotzeko baldintzak betetzen dituzten eskabideen zerrenda bat egingo du, lortu 
duten puntuazio-hurenkeraren arabera sailkatuta, bai eta ezesteko proposatzen diren 
eskabideen zerrenda ere, ezesteko arrazoia barne. 

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

Emakida prozedura antolatzeko, bideratzeko eta ebazteko organo eskudunak osa-
tzerako orduan, kontuan hartu beharko da bi sexuen artean ordezkaritza orekatuta da-
goela; horrek esan nahi du bi sexuek ordezkariren bat eduki beharko dutela, Emaku-
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meen eta Gizonen Berdintasunerako 20. artikuluan 4/2005 Legeak eta Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru Arauan aurreikusitakoari jarraiki. 

41. artikulua.—Txostenaren instrukzioa
Instrukzioaz arduratzen den organoak ezarri diren eta pertsona edo erakunde onura-

dun gertatzeko ezinbestekoak diren baldintzak betetzen direla egiaztatuko du.
Eskabideak jasotakoan, ez badatoz oso-osorik beteta edo horiekin batera ez bada 

aurkezten kasuan kasuko deialdian ezarritako dokumentazioa, instrukzio-organoak era-
kunde eskatzaileari eskatuko dio 10 egun balioduneko epean (jakinarazpena egin, eta 
biharamunetik zenbatzen hasita) akatsa konpondu edo nahitaez aurkeztu beharreko do-
kumentuak aurkez ditzan; eta ohartaraziko zaio ezen, horrela egiten ez badu, eskaeran 
atzera egindakotzat joko dela beren-beregi emaniko ebazpen baten bidez, hala ezar-
tzen baita Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 21. eta 68. artikuluetan.

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

42. artikulua.—Ebazteko epea
Foru dekretu honen babesean aurkeztutako eskabideak ebazteko eta jakinarazteko 

gehieneko epea bukatuko da, behin deialdi bakoitzaren amaieraren biharamunez geroko 
6 hilabeteko epea igarotakoan.

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

43. artikulua.—Ebazpenaren edukia eta jakinarazpena
Eskabideak Ekonomia Sustatzeko Saileko titularraren berariazko ebazpenaren bidez 

ebatziko dira. Kasu bakoitzari dagozkion baldintza bereziak ezarri ahalko dira diru-la-
guntzen eskabideei baiezkoa ematen dieten foru aginduetan, eta erakunde eta enpresa 
onuradunek nahitaez bete beharko dituzte baldintza horiek.

Onuradun bati diru-laguntza eman dion foru agindua jakinarazita, hamar (10) egune-
ko epea izango da hura onartzeko, eta epe horretan ez bada beren-beregi ezer adieraz-
ten, isilbidez onartutzat joko da.

44. artikulua.—Errekurtsoak
Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta haren aurka aukerako 

berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Ekonomia Sustatzeko Saileko titularrari, hila-
beteko (1) epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita, Administrazio Publi-
koen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritakoaren 
arabera.

Era berean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da txandaren 
arabera dagokion Administrazioarekiko Auzien Bilboko Epaitegian, bi hilabeteko epean, 
jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik zenbatuta, Administrazioarekiko Auzien Juris-
dikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean aurreikusitako eran. Ezin dira bi 
errekurtso horiek aldi berean jarri.

45. artikulua.—Diru-laguntzari uko egitea
Onuradun gertatu diren pertsona edo erakundeetakoren batek diru-laguntzari uko 

egingo balio, diru-laguntza eskaintzen duen organoak zerrendan, ordenari jarraiki, hu-
rrengo dauden pertsona edo erakunde eskatzaileei emango lieke, baldin eta eskabide 
horiei aurre egiteko kreditu nahikorik balego.
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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 duten pertsonak edo erakundeek proposa-
mena onartzen dutenean, administrazio-organoak laguntza emateko egintza ezarri eta 
jakinarazpenak egingo ditu.

46 artikulua.—Ebazpena aldatzea
Onuradunak Eskualde Garapenerako Zerbitzuari jakinarazi behar dio diru-laguntza 

emateko orduan kontuan hartu den edozein alderdi objektibo edo subjektibok aldaketarik 
izan badu. 

Diru-laguntza ematen duen organoak diru-laguntza emateari buruzko ebazpena alda 
dezake, bere kabuz, interesdunari entzun eta gero eta funtsak erabili aurretik, diru-lagun-
tza emateko kontuan hartu diren baldintzak aldatzearen ondorioz lortu nahi zen interes 
publikoa lortzea oztopatu edo eragozten denean eta pertsona edo erakunde onuradunari 
kalte ekonomikorik ekartzen ez dionean.

Onuradunek, diruz lagundutako jarduera egiteko epea amaitu baino lehen, Bizkaiko 
Foru Aldundiari eskatu ahal izango diote diruz lagundutako jardueraren ebazpenean al-
daketa batzuk egin ahal izateko, hain zuzen, hauek: ezarritako epeak luzatzea, eman-
dako zenbatekoa murriztea edo jarduera osatzen duten ekintzak aldatzea. Aldundiak 
baimenduko ditu aldaketok ustekabeko arrazoietan edo jarduketaren xedearen onerako 
beharrezko arrazoietan oinarrituta daudenean eta betiere diru-laguntzaren xedea edo 
helburua aldatzen ez bada eta beste inoren eskubideen kalterako ez bada.

Diru-laguntza jasotzen duen onuradunak aurkeztutako justifikazioan adierazten badu 
ebazpena aldatzea eragin zezaketen aldaketak egon direla diru-laguntza emateko orduan 
kontuan hartutako baldintzetan (eta ez bada egin aldaketak onartzeko aurretiazko adminis-
trazio-baimenaren izapidea), diru-laguntza eman duen organoak aurkeztutako justifikazioa 
onartu ahalko du; hala ere, horrek ez du salbuesten pertsona edo erakunde onuraduna 
maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren arabera izan ditzakeen zehapenetatik.

47. artikulua.—Publizitatea
Onuradunek Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko 

orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 17.3 artikuluan ezarrita-
koarekin bat etorrita, «Pertsona onuradunek ageriko egin behar dute, era egokian egin 
ere, diru-laguntza jasotzen duten programa, jarduera, inbertsio edo ekintza guztien fi-
nantzaketaren publikotasuna».

Halaber, hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak ezartzen dituen Bizkaiko Foru Al-
dundiaren maiatzaren 28ko 63/2019 Foru Dekretuaren 13.3 eta 13.4. artikuluetan ezarri-
takoaren arabera, dirulaguntza jasotzen duten erakundeek euskara erabili beharko dute 
diruz lagundutako jardueraren ondoriozko esku-hartze publiko guztietan. Era berean, 
persona edo erakunde onuradunek beren jardueraren berri herritarrei emateko erabil-
tzen dituzten liburuxka, kartel edo bestelako euskarri guztietan bi hizkuntza ofizialak era-
bili beharko dira.

48. artikulua.—Erakunde onuradunen betebeharrak
Foru dekretu honetan diru-laguntzen onuradunentzat ezartzen diren betebeharrez 

gainera, laguntzak jasotzen dituzten onuradunek Foru Administrazioak ematen dituen di-
ru-laguntzen 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)  Diru-laguntza ematea funtsatzen duen jarduera egitea edo horretarako jokabidea 
hartzea.

b)  Diru-laguntza 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.



ee
k:

 B
AO

-2
02

1a
08

1-
(I-

33
2)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, maiatzak 03. Astelehena81. zk. 21. orr.

c)  Diru-laguntza eman duen erakundeak egiten dituen egiaztapen-jardueren pean 
jartzea, bai eta diru-laguntzen 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, 
diru-laguntza edo laguntzaren bat emanez gero xede bererako, diru-laguntza 
hau eman duen erakundeari horren berri ematea.

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 diru-laguntza 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. En-
presa deslokalizaziotzat jotzen da Enpresak deslokalizatzen direnean foru sek-
tore publikoak laguntzak berreskuratzeari buruzko martxoaren 27ko 7/2007 Foru 
Arauak ezarritakoa. Foru dekretu honek arautzen dituen diru-laguntzei bete-be-
tean 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 diru-laguntza, gora-
xeago aipatu den foru arauan ezarritako prozedura 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 diru-laguntzaren 
bat itzultzeko ordainketak egunean ez dituztenak. Diru-laguntza 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 diru-laguntzaren zenbatekoa 
kobratzeko eskubidea, eta 51. eta 52. artikuluetan baldintzak ez betetzeagatik 
xedatzen den prozedura abiaraziko da.

Eskabidea aurkeztean, eskatzaileak baimena ematen dio Ekonomia Sustatzeko Sai-
lari, zuzenean eta telematikoki eskura ditzan inguruabarrok egiaztatzeko agiriak.

3.  Era berean, erakunde onuradunak honako betebehar hauek bete behar ditu:
a)  Publizitate aktiboko arauak aplikatzea, Bizkaiko Gardentasunari buruzko otsaila-

ren 17ko 1/2016 Foru Arauaren 2. artikuluan ezarritakoari jarraituz.
b)  Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2018 Foru Arauaren 46. artikuluan 

adierazitakoak, helburu hauek dituztenak: berdintasuna sustatzea, tratamendu 
baliokidea zaintzea, berdintasun plan bat eduki beharra eta lan-eremuan indar-
keria matxista desagerraraztea.

c)  Bizkaiko Foru Aldundiaren jarduera-eremuan hizkuntza ofizialak erabiltzeko 
irizpideak ezartzen dituen maiatzaren 28ko 63/2019 Foru Dekretua aplikatze-
tik eratorritakoak: diruz lagundutako jardueraren ondoriozko esku hartze publiko 
guztietan euskara erabiltzea, eta bi hizkuntza ofizialak erabiltzea liburuxketan, 
karteletan edo bere jardueraren publizitatea herritarrei emateko erabiltzen den 
beste edozein euskarritan.

49. artikulua.—Erakunde laguntzailea
Ekonomia Sustatzeko Sailak bere helburuak lortzeko berari atxikitako Beaz, S.A.U. 

foru sozietate publikoaren laguntza du. Sozietate horrek Industrialdeetako Programan 
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esku hartuko du, erakunde laguntzaile gisa. Aurreko guztia hala da Bizkaiko Foru Al-
dundiaren eta Beaz S.A.U.-ren artean sinatuko den lankidetza hitzarmenaren arabera; 
hitzarmenaren xedea da sozietateak erakunde kolaboratzaile gisa jardutea Ekonomia 
Sustatzeko Sailak sustatutako diru-laguntzei buruzko zenbait foru-dekretutan.

Beaz, S.A.U. entitate laguntzaileak Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia Sustatzeko 
Sailaren izenean eta kontura jardungo du; sail hori izango da, ondorio guztietarako, la-
guntza hauen emailea.

50. artikulua.—Jarraipena
Diru-laguntzen erakunde onuradunek agiri bidez justifikatu beharko dute gauzatu di-

tuztela diruz lagundutako jarduerak eta betetzen dituztela laguntzak lortzeko foru dekretu 
honetan eta emakida-ebazpenean ezartzen diren baldintzak. Horrez gainera, Ekonomia 
Sustatzeko Sailak, eta, hala dagokionean, erakunde laguntzaileak eskatuta, edozein 
momentutan justifikatu beharko dituzte alderdi horiek.

Halaber, Ekonomia Sustatzeko Sailak, emaitzak egoki ebaluatzeko beharrezkotzat 
jotzen dituen agiri edota informazio osagarriak eskatu ahal izango dizkio onuradunari 
lagundutako proiektua amaitu eta hurrengo hiru urteetan zehar.

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

dintzak zein kasuan kasuko ebazpenean ezartzen direnak betetzen ez badira, jasotako 
zenbatekoak eta hala badagokio, zenbateko horiei dagozkien legezko interesak itzu-
li beharko dira, Foru Administrazioak emandako dirulaguntzen lege araubide orokorra 
arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren II. eta IV. tituluetan xedatutakoa-
ren arabera.

2. Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko ahal-
menari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legean xedatutako zehapen-prozedura erabiliko 
da.

52. artikulua.—Ez-betetzea mailakatzeko irizpideak
1. Beste diru-laguntza batzuk ere jaso, eta gain-finantzazioa gertatuko balitz, gehie-

gizko diru-kopurua itzuli beharko du, halaxe ezartzen baita 5/2005 Foru Arauaren 18.3 
artikuluan. Kopuru horri, gainera, dagokion berandutza-interesa aplikatuko zaio.

2. Emandako diru-laguntzaren zenbatekoa eskatzaileak aurkeztutako aurrekontu 
baten gaineko ehuneko bat aplikatuta lortzen denez, behin betiko kostu osoa hasierako 
aurrekontua baino txikiagoa bada, honako hau itzuli behar da: hasierako aurrekontuaren 
gaineko ehuneko hori aplikatuta lortutako kopuruari behin betiko kostua kentzearen on-
dorioz finantziazio publikoan sortutako soberakina.

3. 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.

4. Helburua betetzen ez bada, hala diruz lagundutako proiektua, nola haren zati 
handi bat ez egiteagatik, finantza-gastuetarako emandako diru-laguntza itzuli beharko 
da, nahiz eta erakunde onuradunak berrikuntza sustatzeko Europako funtsak emandako 
maileguaren kuotak ordainduta izan.

5. Beaz, S.A.U., sozietateari badagokio funtsak banatzea eta justifikatutako gastua 
aurrekontuko gastua baino txikiagoa izateagatik itzultzeko espediente bat ebatzi bada, 
ebazpen hori erakunde laguntzaileari jakinaraziko zaio, sobera geratutako funtsak itzul 
ditzan. Kasu horretan, ez da interesik aplikatuko.

6. Era berean, finantza-gastuetarako diru-laguntza eman bada eta zenbatekoa 
funts bakoitzaren kudeatzaileari eta/edo funts bakoitzak emandako maileguak berma-
tzen dituen erakundeari ordaindu bazaio, emandakoa itzuli behar bada helburua osorik 
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ez betetzeagatik edo benetako finantza- astuak diruz lagundutakoak baino txikiagoak 
direlako, orduan erakunde onuradunari eta kudeatzaileari jakinaraziko zaie itzuli beharra 
xedatzen duen ebazpena, maileguaren interesei dagokien zenbatekoa itzul dezaten (so-
rrarazitakoak eta sorrarazi gabekoak, hurrenez hurren).

7. Administrazioak eginiko egiaztapen edo finantza-kontrol baten ondorioz ikusten 
bada eginiko gastuetako batzuk edo guztiak ordaindu gabe daudela eta hartzekodunek 
eskatzeko eskubidea dutela, itzulketa eskatuko da, proportzionaltasun- printzipioa apli-
katuta. Kasu horretan, diru-laguntza jaso dezaketen egotzitako gastu guztietatik ordain-
du gabeko gastuek osatzen duten proportzioaren araberakoa izango da diru- laguntza-
ren itzulketa.

53. artikulua.—Diru-laguntza erakunde onuradunak berak itzultzea
1. Borondatezko itzulketa da onuradunak Administrazioaren inolako aldez aurretiko 

errekerimendurik gabe egiten duena. 
2. Borondatezko itzulketa egiten denean, Administrazioak dagozkion berandu-

tze-interesak kalkulatuko ditu, 5/2005 Foru Arauaren 34. artikuluan ezarritakoaren ara-
bera eta onuradunak itzulketa benetan egin duen unera arte.

3. Onuradunak berak eskatuta diru-laguntza itzultzeko, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
eredu ofizialaren araberako ordainketa-gutuna erabili behar da.

54. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuetarako irizpide orokorrak 
Honako hauek dira diru-laguntza jaso dezaketen gastuak: indarrean dagoen arau-

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

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

Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak ez dira onartuko baldin eta merkatuan duten 
balioa baino handiagoak badira.

Edonola ere, honako gastu hauek ez dute diru-laguntzarik 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)  Diru-laguntzaren xedea den jarduerarekin inola ere identifikatu ezin diren gas-
tuak edo/eta deialdi bakoitzerako epearen barruan egiten ez direnak. 

c)  Eskatzailearen eta entitate hornitzailearen artean lotura dagoen kasuetan gas-
tuek ez dute diru-laguntzarik jasoko, salbu eta 5/2005 Foru Arauko 27.7.d) arti-
kuluan gastu horiek diruz lagungarritzat jotzeko baldintzak betetzen direnean. 
Bada, ondorio horietarako, diru-laguntzen araudia onartzen duen Bizkaiko Foru 
Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 53.2 artikuluan ezarri-
tako kasuetako bat gertatzen denean ulertuko da lotura dagoela.

55. artikulua.—Aurrekontuaren muga
Aurkezten diren eskabide guztietatik, bakarrik hautatuko dira kasuan kasuko partidan 

izendatu diren aurrekontu-baliabideek ahalbidetzen duten beste eskaera.

56. artikulua.—Diru-laguntzak pilatzea
Dekretu honetan jasotako laguntzek edo diru-laguntzek Batzordearen 2013ko aben-

duaren 18ko 1407/2013 Erregelamenduan xedatutakoa bete beharko dute. Araudi hori 
EE Itunaren 107 eta 108 artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa da. Horren 
ondorioz, arautegi hori ez betetzeak erantzukizun penala, zibila eta administratiboa ekar 
liezaioke enpresa arau-hausleari. Europako Batasunak ezarritakoaren arabera, edozein 
enpresari emandako de minimis laguntza, guztira, ez da 200.000 euro baino gehiagokoa 
izango hiru zerga-ekitalditan.
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57. artikulua.—Diru-laguntzen bateragarritasuna
Dekretu honen babesean ematen diren laguntzak bateragarriak izango dira beste 

erakunde publiko edo pribatu batzuek helburu bererako eman ditzaketen beste laguntza 
batzuekin. Hala ere, Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 18.3 artikuluan ezarritakoa-
ren arabera, emandako diru-laguntzaren zenbatekoak ezin du inola ere gainditu lagun-
dutako jardueraren kostua, ez berak bakarrik, ez beste diru-laguntza batzuekin batera.

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

Nolanahi ere, diru-laguntzak jasotzen dituzten onuradunek Ekonomia Sustatzeko 
Sailari jakinarazi beharko diote beste diru-laguntzarik 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. Horrela, beraz, beste diru-lagun-
tzen edo laguntza ekonomikoen zenbatekoak zenbatetsi eta, proiektua finantzatzeko 
ehunekoa mantentze aldera, diru-laguntza esleitzeko ebazpena aldatu ahal izango da.

Ekonomia Sustatzeko Saila beste finantzatzaileekin harremanetan jarri ahalko da ba-
terako finantzaketa adosteko.

58. artikulua.—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 %100eraino 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. Ekonomia Sustatzeko Saileko titularrak ebatziko du eskabide hori, hama-
bost (15) egun balioduneko epean. Epe horretan berariazko ebazpenik eman ezean, 
eskabideari ezetsi egin dela ulertuko da 

59. artikulua.—Diru-laguntzen argitaratzea
Diru-laguntzak ematen diren egutegiko urtea amaitu ondorengo lehen hiruhilekoa bu-

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

Halaber, Bizkaiko Gardentasunari buruzko otsailaren 17ko 1/2016 Foru Araua era-
kunde pribatu hauei aplikatuko zaie: aurrekontu-ekitaldian zehar Bizkaiko Foru Aldundia-
ren 100.000 euro edo gehiagoko laguntzak edo diru-laguntzak jasotzen dituztenei edo 
haien urteko diru-sarreren %40 Aldundiaren laguntzetatik edo diru-laguntzetatik badator, 
betiere gutxienez 5.000 euro badira.
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XEDAPEN IRAGANKORRA

Arautegi honetan zehaztutako eremu materialean sartzen diren dirulaguntzak, baldin 
aurreko arautegi baten arabera emanak badira, haiek eman zituen arautegian xedatuta-
koari jarraituz gobernatuko dira, iraungi daitezen arte.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Foru Dekretua indarrean jartzen denean indargabetuta geratuko dira foru dekretu 
honetan xedatutakoaren aurkako maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak.

AZKEN XEDAPENAK

Azken Xedapenetako Lehenengoa.—Ezarri beharreko arautegi orokorra
Dekretu honetan aipatutako diru-laguntzei dagokienez, honako hauek izango dituz-

te aginduzko: ebazpena emateko foru aginduetan xedatutako baldintzak, Foru Admi-
nistrazioak ematen dituen diru-laguntzen lege araubide juridiko orokorra arautzen duen 
2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren xedapenak, Diru-laguntzen Erregela-
mendua (2010eko martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez onartua), eta Esta-
tuko edo Europako Erkidegoko gainerako arau aplikagarriak.

Orobat aplikatuko da urriaren 1eko 39/2015 Legea, Administrazio Publikoen Adminis-
trazio Prozedura Erkidearena.

Datu pertsonalen babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduaren 
5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoaren arabera, pertsona edo entitate interes-
dunak ematen dituen datuak dena delako prozeduran edo jarduketan aurrez ikusitako 
xedeetarako soil-soilik erabiliko dira.

Datu horiek inola ere ez dira erabiliko, eta ez zaizkie hirugarren batzuei lagako, in-
teresdunak argi eta garbi ados dagoela adierazi ezean edo goian aipaturiko araudian 
ezartzen diren kasuetan izan ezik.

Araudi horretan xedatzen dena betetzeko, interesdunak honako eskubide hauek ba-
liatu ahal izango ditu datuen tratamenduaren arduradunaren aurrean: datuak eskuratze-
ko, zuzentzeko, ezerezteko (“ahaztua izateko eskubidea”), haien tratamendua muga-
tzeko eta datuok eramangarri izateko eskubideak, bai eta tratamendu automatizatuan 
soilik oinarrituriko erabakirik ez jasatekoa (barne harturik profilen sorrera), baldin eta era-
bakiak eragin juridikoak badakarzkio edo, modu bertsuan, beragan eragin nabarmenik 
badu. Era berean, edozein momentutan erreboka dezake lehen adierazitako onarpena.

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

Era berean, aplikatzekoa izango da ezartzen dena otsailaren 17ko 1/2016 Foru 
Arauan, Bizkaiko Gardentasunari buruzkoan, martxoaren 27ko 7/2007 Foru Arauan, en-
presak deslokalizatzen direnean Foru Sektore Publikoak laguntzak berreskuratzeari bu-
ruzkoan, eta maiatzaren 28ko 63/2019 Foru Dekretuan, zeinaren bidez ezartzen baitira 
Bizkaiko Foru Aldundiaren, haren erakunde autonomoen eta foru-sektore publikoaren 
jardun-eremuan hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak.

Azken Xedapenetako Bigarrena.—Ahalmenak eskuordetzan emate
1. Ahalmena ematen zaio Ekonomia Sustatzeko Saileko titularrari foru-dekretu hau 

garatzeko, gauzatzeko eta aplikatzeko beharrezkoak diren xedapen guztiak emateko.
2. Halaber, Ekonomia Sustatzeko Sailaren titularrari ahalmena ematen zaio, au-

rrekontu diru-hornidura amaitu ezean, beste deialdi batzuk egiteko eta urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 32.4 artikuluan jasotako kasua gertatzen bada foru-agindu bidez es-
kabideak aurkezteko epea luzatzeko.
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Azken Xedapenetako Hirugarrena.—Aurrekontuko zuzkidura
Deialdi honetan eman daitezkeen laguntzak eta onurak, guztira 600.000,00 euro, 

jarraian zerrendatuko den aurrekontu partidan, aurrekontu proiektu eta urtekotik ordain-
duko dira; gutxi gorabeherako kopuruan banakatuta agertuko da baina, partida eta zuz-
kidura aldatu egin daitezke, aurrekontuen arloan indarrean dagoen araudiaren arabera, 
eta muga partida bakoitzean ezarritako guztizko kopurua izango da:

—  I. Tituluan arautzen diren diru-laguntzak

N.º de Proyecto: 2014/0021

08.09/433121/74300/0000

Ekitaldia Zenbatekoa (€)

2021 100.000,00

—  II. Tituluan arautzen diren diru-laguntzak

N.º de Proyecto: 2014/0021

08.09/433121//45100/0000

Ekitaldia Zenbatekoa (€)

2021 50.000,00

—  III. Tituluan arautzen diren diru-laguntzak

N.º de Proyecto: 2014/0021

08.09/433121/73299/0000

Ekitaldia Zenbatekoa (€)

2021 50.000,00

Nº de Proyecto: 2014/0021

08.09/433121/75100/0000

Ekitaldia Zenbatekoa (€)

2021 400.000,00

Aurrekontuetako partidari esleitutako kopuruak gutxi gorabeherakoak dira. Onartzen 
diren eskabideen arabera —pertsona eta entitate onuradunak zein diruz lagundutako 
gastuen kontzeptuak era askotako izaera juridikotakoak izan daitezkenez gero—, aurre-
kontuko partidei esleitutako baliabide ekonomikoak aurrekontuko kapitulu bereko beste 
partiden artean egokitu ahal izango dira, eta horretarako ez da beharrezkoa izango de-
kretu hau aldatzea.

Horrez gainera, eskabide guztiak ebatzi ondoren aurrekontuaren gehieneko mugara 
heltzen ez bada, sobera geratutako zenbatekoa gastatzeko baimena ezeztatu egingo 
da, eta horretarako ez da beharrezkoa izango foru dekretu hau aldatzea.

Maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua garatzeko diru-laguntzen erregelamendua ones-
ten duen Bizkaiko Foru Aldundiaren 34/2010 Foru Dekretua, martxoaren 23koa, 41.2. 
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 diru-lagun-
tzen zenbateko osoa. Hala eginez gero, eskabideak aurkezteko epea luzatu beharko da.

Halaber, Bizkaiako Foru Aldundiaren 34/2010 Foru Dekretua, martxoaren 23koa, 43. 
artikuluaren babesean (5/2005 Foru Araua garatzeko diru-laguntzen erregelamendua 
onesten du dekretu horrek), aurrekontuko zuzkiduren guztizko zenbatekoa areagotu 
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ahal izango da, gehienez ere 300.000,00 euro gehituz, baldin eta eskuragarri dauden 
kredituak areagotu badira kreditua handitzea onartu delako edo kreditua sortu edo gehi-
tu delako edo baldin eta kopuru osagarri bat badago aurreko deialdietan aurkeztutako 
eskaeren zenbatekoa aurrez ikusitakoa baino txikiagoa izan delako; kasu horietan, kre-
ditu osagarri hori soilik izango da eraginkorra baldin eta kreditu horren erabilgarritasuna 
adierazita badago. Adierazpen hori diru-laguntza emateko ebazpena eman aurretik egin 
beharko da. Organo eskudunak baimenduko du kopuru handitze hori.

Kasu horretan, organo eskudunak argitaratu beharko ditu erabilgarri dauden kredi-
tuen adierazpena eta behin betiko banaketa, hurrenez hurren, emate-ebazpenaren au-
rretik eta deialdiaren bide berberetan, eta publikotasun horrek ez du ekarriko ez eskabide 
berriak aurkeztuko epea irekitzerik, ez ebazteko epearen beste zenbaketa bat hasterik.

Azken Xedapenetako Laugarrena.—Indarrean jartzea
Foru-dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko 

da indarrean.
Bilbon, 2021eko apirilaren 27an.

Ekonomia Sustatzeko foru diputatua, 
AINARA BASURKO URKIRI
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I. ERANSKINA / ANEXO I
ELKARTEGIEN ETA INDUSTRIALDEEN ZERRENDA- 

I. TITULUAN ARAUTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK 
RELACIÓN DE ELKARTEGIAK Y POLÍGONOS INDUSTRIALES- 

SUBVENCIONES REGULADAS EN EL  TÍTULO I

Azpiegiturak SAMP Sozietate Publikoak kudeatutako elkartegiak 
Elkartegiak gestionados por la Sociedad Pública Azpiegiturak S.A.M.P.

Izena / Nombre Udalerria / Municipio

Elkartegi de Boroa/Boroa Elkartegia Amorebieta-Etxano

Elkartegi de Bakio / Bakio Elkartegia Bakio

Elkartegi de Barakaldo/Barakaldo Elkartegia Barakaldo

Elkartegi de Bolueta/Bolueta Elkartegia Bilbao

Elkartegi del Parque Tecnológico/Teknologi Parkea 
Elkartegia Derio

Elkartegi de Landako/Landako Elkartegia Durango

Elkartegi de Gernika/Gernika Elkartegia Gernika

Elkartegi de Getxo/Getxo Elkartegia Getxo

Elkartegi de Markina/Markina Elkartegia Markina-Xemein

Elkartegi de Belako II/Belako II Elkartegia Mungia

Elkartegi de Santurtzi/Santurtzi Elkartegia Santurtzi

Elkartegi de Sondika/ Sondika Elkartegia Sondika

Elkartegi de Orduña /Urduña Elkartegia Urduña-Orduña

Elkartegi de Trapaga/Trapaga Elkartegia Valle de Trápaga-Trapagaran

Bizkaiko Foru Aldundiaren partaidetza duten industrialdeak 
Polígonos industriales participados por la Diputación Foral de Bizkaia

Izena / Nombre Udalerria / Municipio

Polígono Industrial El Campillo Abanto y Ciervana – Abanto Zierbena

Polígono Industrial Bildosola Artea 

Polígono Industrial Bildosola Arantzazu

Parque empresarial Urban Galindo Barakaldo

Parque empresarial Burtzeña Barakaldo

Bic Bizkaia Ezkerraldea - Cedemi Barakaldo

Polígono Industrial Txaporta Gernika-Lumo

Polígono Industrial Okamika Gizaburuaga

Polígono Industrial de Igorre Igorre

Polígono Industrial Basokoetxe Ispaster

Polígono Industrial Goitondo Beheko-Lau Mallabia

Polígono Industrial Granada Ortuella

Polígono Industrial Ibarzaharra Sestao

Polígono Industrial Aurrerá Sestao-bai Sestao

Polígono Industrial Muñanes Trucios-Turtziotz

Polígono Industrial Area 17 Urduliz
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Izena / Nombre Udalerria / Municipio

Polígono Industrial La Rondina Urduña-Orduña

Parque Tecnológico de Bizkaia Zamudio, Derio

20.000 biztanle baino gutxiago dituzten udalerrietako industrialdeak 
Polígonos industriales en municipios menores de 20.000 habitantes

Izena / Nombre Udalerria / Municipio

Polígono Industrial Arzubia Abadiño

Polígono Industrial Artia Abadiño

Polígono Industrial Urbitarte Abadiño

Polígono Industrial Lebario Abadiño

Zona Industrial Matiena Abadiño

Zona Industrial Muntsarantz Abadiño

Polígono Industrial Astolabeitia Abadiño

Zona Industrial Murueta Abadiño

Polígono Industrial Trapañadura Abadiño

Polígono Industrial Eitua Abadiño

Polígono Industrial Eguskitza II Abadiño

Polígono Industrial Abra Industrial Abanto y Ciervana – Abanto Zierbena

Polígono Industrial Las Carreras Abanto y Ciervana – Abanto Zierbena

Polígono Industrial Arabieta Ajangiz

Parque Empresarial Arbuio Alonsotegi

Polígono Industrial Kadagua Alonsotegi

Polígono Industrial Pertxeta Alonsotegi

Polígono Industrial Beton Amorebieta-Etxano

Zona Industrial Kortederra Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial Tejera-Biarritz Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial Astepe Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial Condor Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial Inespal Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial Zubieta Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial Valet Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial Ogena Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial Leginetxe Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial Serpinsa Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial Arriagane Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial Boroa Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial Tolsan Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial Euba Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial San Antonio - Inbisa Amorebieta-Etxano

Polígono Industrial Erabil I Amoroto

Polígono Industrial Burdinola Amoroto
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2021, maiatzak 03. Astelehena81. zk. 30. orr.

Izena / Nombre Udalerria / Municipio

Polígono Industrial Erabil II Amoroto

Polígono Industrial Ugarriza Arakaldo

Polígono Industrial Arbide Arrankudiaga

Polígono Industrial Bakiola Arrankudiaga

Polígono Industrial Bentaberri Atxondo

Polígono Industrial Bentakoerreka Arrigorriaga

Polígono Industrial Martiartu I Arrigorriaga

Polígono Industrial Martiartu II Arrigorriaga

Polígono Industrial Rezola Arrigorriaga

Polígono Industrial Aguirre Arrigorriaga

Polígono Industrial Atxukarro Arrigorriaga

Polígono Industrial Txako Arrigorriaga

Polígono Industrial Artia Atxondo

Polígono Industrial Markoida Atxondo

Polígono Industrial Solaguren Aulesti

Polígono Industrial Zintadui Bakio

Polígono Industrial La Báscula Balmaseda

Polígono Industrial La Tejera Balmaseda

Polígono Industrial Virgen de Gracia Balmaseda

Polígono Industrial El Páramo Balmaseda

Polígono Industrial Murgatza Bedia

Polígono Industrial Bidekoetxe Bedia

Área Comercial Arebetas Berango

Polígono Industrial Arene Berango

Polígono Industrial Irastorza Bermeo

Zona Portuaria de Bermeo Bermeo

Polígono Industrial Landabaso Bermeo

Polígono Industrial Gardotza Berriatua

Polígono Industrial Olaso Berriatua

Polígono Industrial Eitua Berriz

Polígono Industrial Trébol Busturia

Polígono Industrial Neinver Derio

Área Terciaria Arteaga Derio

Zona Industrial Seminario Derio

Polígono Industrial San Isidro-Txozna Derio

Parque Empresarial Astikene Derio

Polígono Industrial Ziarrusta Dima

Polígono Industrial San Agustín Elorrio

Polígono Industrial Urkizuaran Elorrio

Polígono Industrial Betsaide Elorrio

Polígono Industrial Urtia Ermua

Polígono Industrial Ureta Ermua
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Izena / Nombre Udalerria / Municipio

Complejo Empresarial Izarra Ermua

Polígono Industrial Zeharrekobuelta Ermua

Zona Industrial Okin-Zuri Ermua

Polígono Infustrial Etxepare Etxebarri

Polígono Infustrial Arcelor Etxebarri

Polígono Infustrial Barrondo Etxebarri

Polígono Infustrial Lezama-Legizamón Etxebarri

Polígono Industrial Altza Etxebarria

Polígono Industrial Galartza Etxebarria

Polígono Industrial Landaverde Forua

Polígono Industrial La Aceña Galdames

Polígono Industrial Rementeria Gamiz-Fika

Polígono Industrial Gatika Gatika

Polígono Industrial Mesa Gatika

Polígono Industrial Txaporta Gernika-Lumo

Polígono Industrial La Vega Gernika-Lumo

Polígono Industrial Amunaga Gernika-Lumo

Polígono Industrial Isasi-Zubiete Gordexola

Área Industrial Padura Güeñes

Polígono Industrial Aranguren Güeñes

Polígono Industrial Arangoiti Güeñes

Polígono y Área Comercial Km 11 Güeñes

Polígono Industrial San Juan Igorre

Zona Industrial Urkizu Igorre

Polígono Industrial Batz Igorre

Polígono Industrial Bsasuntz Igorre

Polígono Industrial Arriandi Iurreta

Polígono Industrial Arriandi B Iurreta

Polígono Industrial Santa Apolonia Iurreta

Polígono Industrial UAI-4 Iurreta

Polígono Industrial Mallabiena Iurreta

Polígono Industrial Sasikola Izurtza

Polígono Industrial Ortuzar Izurtza

Área Terciaria Saturnino Izurtza

Polígono Industrial Arbizola Izurtza

Polígono Industrial La Cadena Karrantza Harana / Valle de Carranza

Polígono Industrial Ambasaguas Karrantza Harana / Valle de Carranza

Polígono Industrial Sarrikola Larrabetzu

Polígono Industrial Arraibi Lemoa

Polígono Industrial Estación Lemoa

Polígono Industrial La Fletxa Lemoa

Polígono Industrial Pozueta Lemoa
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Izena / Nombre Udalerria / Municipio

Polígono Industrial Bolumburu Lemoa

Polígono Industrial Mendieta Lemoa

Polígono Industrial Zubiarte Lemoa

Polígono Industrial La Cruz Lezama

Polígono Industrial Sangroniz-Loiu Loiu

Polígono Industrial Larrondo Goikoa Loiu

Polígono Industrial Larrondo Loiu

Polígono Industrial Elotxelerri Loiu

Polígono Industrial Urtia Mallabia

Polígono Industrial Goitondo Behekoa Mallabia

Polígono Industrial Goitondo Mallabia

Zona Industrial Areitio Mallabia

Polígono Industrial Mallabarrena Mallabia

Polígono Industrial Aldebarrena Mañaria

Polígono Industrial Urberuaga Markina-Xemein

Polígono Industrial Edorza Markina-Xemein

Polígono Industrial Otola Markina-Xemein

Polígono Industrial Barinaga Markina-Xemein

Polígono Industrial Kareaga Torre Markina-Xemein

Polígono Industrial Kareaga Torre 2 Markina-Xemein

Polígono Industrial Lamiaren Aranburu Mundaka

Polígono Industrial Barna-Lamiaranpe Mundaka

Polígono Industrial Zabalondo Mungia

Polígono Industrial Trobika Mungia

Polígono Industrial Belako Mungia

Polígono Industrial Billela Mungia

Polígono Industrial Atxuri Mungia

Polígono Industrial Murueta Murueta

Polígono Industrial San Martin Muskiz

Polígono Industrial Santelices Muskiz

Polígono Industrial Aagerre-Untxeta Muxika

Polígono Industrial Kurtzeko Muxika

Polígono Industrial Amunaga Muxika

Nabarnizko Industrialdea Nabarniz

Polígono Industrial Renteria Ondarroa

Polígono Industrial de Servicios Potuarios Ondarroa

Polígono Industrial Zabale Orozko

Polígono Industrial Torrezar Orozko

Polígono Industrial Bañales Ortuella

Polígono Industrial Urioste Ortuella

Polígono Industrial Zelaieta Otxandio

Polígono Industrial Sangroniz Sondika
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Izena / Nombre Udalerria / Municipio

Polígono Industrial Sondikale Sondika

Polígono Industrial Berreteaga Sondika

Polígono Industrial Larragoiti Sopelana

Polígono Industrial Area 17 Sopelana

Polígono Industrial El Arenao Sopuerta

Polígono Industrial La Sota Sopuerta

Polígono Industrial Usila Ugao-Miraballes

Polígono Industrial San Bartolomé Ugao-Miraballes

Polígono Industrial Txako Ugao-Miraballes

Polígono Industrial Igeltzera Urduliz

Polígono Industrial Area 17 Urduliz

Polígono Industrial La Tejera - Orduña Urduña-Orduña

Polígono Industrial La Paul Urduña-Orduña

Polígono Industrial Arkotxa Valle de Trápaga-Trapagarán

Polígono Industrial Aurrera Valle de Trápaga-Trapagarán

Polígono Industrial Salcedillo Valle de Trápaga-Trapagarán

Polígono Industrial Ugarte-Alde Valle de Trápaga-Trapagarán

Polígono Industrial Elgero Valle de Trápaga-Trapagarán

Polígono Industrial Trápaga-Ugarte Valle de Trápaga-Trapagarán

Polígono Industrial Trápaga-Causo Valle de Trápaga-Trapagarán

Polígono Industrial El Juncal Valle de Trápaga-Trapagarán

Polígono Industrial Galindo Valle de Trápaga-Trapagarán

Polígono Industrial Ibarzaharra Valle de Trápaga-Trapagarán

Polígono Industrial Galindo C Valle de Trápaga-Trapagarán

Polígono Industrial Okango Zaldibar

Polígono Industrial Solozabal Zaldibar

Polígono Industrial Zaldibar Zaldibar

Polígono Industrial Ibur Erreka Zaldibar

Zona Industrial San Lorenzo Zaldibar

Polígono Industrial Gobeo Zalla

Polígono Industrial Aranguren Zalla

Polígono Industrial Aretxaga-Gallardi Zalla

Polígono Industrial Longar Zalla

Polígono Industrial Torrelarragoiti Zamudio

Polígono Industrial Ugaldeguren II Zamudio

Polígono Industrial Ugaldeguren III Zamudio

Polígono Industrial Pinoa Zamudio

Polígono Industrial Ugaldeguren I Zamudio - Derio

Polígono Industrial Landexe Zaratamo

Polígono Industrial Moyordin Zaratamo

Polígono Industrial Ugarte I Zaratamo

Polígono Industrial Ugarte II Zaratamo
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Izena / Nombre Udalerria / Municipio

Polígono Industrial Arkotxa - Zaratamo Zaratamo
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