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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, uztailak 19. Astelehena136. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Ekonomia Sustatzeko Saila

Ekonomia Sustatzeko Sailaren foru diputatuaren 5085/2021 FORU AGINDUA, 
uztailaren 16koa. Honen bidez, enpresa berritzaileak sortzeko Programaren 
bigarren laguntza-deialdia ezartzen da, 2021. urterako.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 16/2021 Foru Dekretuak, martxoaren 23koak, Enpresa 
Berritzaileak Sortzeko Programaren oinarri arautzaileak eta lehenengo deialdia onesten 
ditu 2021. urterako.

Aurkeztutako espedienteak aztertu dira eta, ekonomia sustatzeko sailaren foru di-
putatuaren uztailaren 7ko 4674/2021, uztailaren 8ko 4696/2021 eta uztailaren 14ko 
5064/2021 Foru Aginduen bidez, ebatzi egin da lehenengo deialdiko laguntzen emakida. 
Horrenbestez, Enpresa Berritzaileak Sortzeko Programaren aurrekontu-kreditua sobe-
ran dagoela egiaztatu da.

Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 16/2021 Foru Dekretuaren azken xe-
dapenetatik bigarrenean ahalmena ematen zaio Ekonomia Sustatzeko Foru Sailaren 
titularrari beste deialdi batzuk irekitzeko, baldin eta aurreko deialdia itxitakoan dagoen 
aurrekontu-kredituak horretarako aukera ematen badu.

Hau guztia kontuan hartuta, ondokoa,

XEDATU DA:

1. oinarria.—Deialdia
Bigarren deialdia egingo da, Enpresa Berritzaileak Sortzeko Programako dirulagun-

tzak emateko. Aipatutako programa Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 16/2021 
Foru Dekretuak arautzen du (martxoaren 25eko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu 
zen, 57. zenbakian).

2. oinarria.—Xedea
Enpresa Berritzaileak Sortzeko Programaren helburua Bizkaiko enpresen sarera di-

bertsifikazioari eta teknologia berriei lotutako jarduerak ekartzen dituzten enpresa-proiek-
tu berri eta berritzaileak abiarazten laguntzea da. Proiektu horiek balio erantsi handia eta 
hazteko ahalmena izan behar dute.

3. oinarria.—Eskabideak aurkezteko epea, era eta tokia. Erantsitako agiriak
1. Eskabideak aurkezteko epea 2021eko uztailaren 20tik irailaren 20ko 13:30era 

arte izango da.
2. Eskabidea, behar bezala beteta, Internet bidez aurkeztuko da «Ekonomia Susta-

tzeko Bulego Birtuala» atalean (http://www.bizkaia.eus/Sustapena-BulegoBirtuala).
3. Bulego birtualera sartzeko erak:
a)   Sinadura elektronikoa duen txartela edo ziurtagiria.
b)   B@kQ txartela; txartel hori Ekonomia Sustatzeko Sailean (Orueta apezpikuaren 

kalea, 6, 48009-Bilbo) lor daiteke.
Aukera horiek guztiek baimena ematen dute pertsona juridikoaren ordezkari legez 

eskabideak egiteko.
4. Eskabide-orrian bertan sistemak beharrezkoak diren datuak eskatuko ditu Eko-

nomia Sustatzeko Sailaren entitate eta pertsonen Erregistroko (ESEPE) inskripzioa egi-
teko (Bizkaiko Foru Aldundiaren ekainaren 14ko 109/2016 Foru Dekretuaren bidez arau-
tu zen erregistro hori).
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ESEPEren datuak bete ondoren, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikora 
eramango dira automatikoki, behar diren jakinarazpen elektronikoak egiteko, 55. oina-
rrian ezarritakoaren arabera.

5. Eskabidea aurkeztuta, eskatzaileak baimena ematen dio dirulaguntza ematen 
duen organoari zuzenean informazioa lor dezan, jakiteko zerga-eginbeharrak, Gizarte 
Segurantzarekikoak, Lanbideri edo dagokion Enpleguko zerbitzu publikoarekikoak eta 
beste edozein administrazio publikoarekikoak egunean ordainduta dauzkan.

6. Eskabideekin batera, 16/2021 Foru Dekretuaren 11., 19. eta 35. oinarrietan adie-
razitako dokumentazioa aurkeztu behar da; horretarako, gorago aipatu den atari birtua-
lean dokumentazioa eransteko dagoen sistema erabili behar da.

7. Nolanahi ere, instrukzioaz arduratzen den organoak elkartu edo xehatu egin 
ahalko ditu elkarrekin zerikusia duten eskabideak, eta eskabide horiek ondo aztertu eta 
ebaluatzeko egoki ikusten dituen multzoak sortu. Horrez gainera, esku izango du dirula-
guntzaren xedeko jarduerara ondoen egokitzen den egitate lagungarria zehazteko.

8. Eskabideak jaso ondoren, oso-osorik beteta ez badaude, entitate eskatzaileari 
errekerimendua egingo zaio hamar (10) eguneko epean (jakinarazpena egin, eta biha-
ramunetik zenbatzen hasita) akatsa konpon dezan edo nahitaez aurkeztu beharreko 
dokumentuak aurkez ditzan, eta ohartaraziko zaio, horrela egiten ez badu, eskabidean 
atzera egindakotzat joko dela horretarako beren-beregi emaniko ebazpen baten bidez, 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Le-
geko 21. eta 68. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

4. oinarria.—Pertsona onuradunak
Pertsona onuradunak 16/2021 Foru Dekretuko 5., 13. eta 29. oinarrietan ezarrita daude.

5. oinarria.—Diruz lagundu daitekeen egitatea
Diruz lagundu daitekeen egitatea abenduaren 16/2021 Foru Dekretuko 6., 14. eta 30. 

oinarrietan ezarrita dago.

6. oinarria.—Dirulaguntza jaso dezaketen gastuak
Dirulaguntza jaso dezaketen gastuak abenduaren 16/2021 Foru Dekretuko 7., 15. eta 

31. oinarrietan ezarrita daude.

7. oinarria.—Egiteko epea eta burutzeko betekizunak
Enpresa-plana egiteko epea eta hura burutzeko betekizunak 16/2021 Foru Dekretuko 

8., 16. eta 32. oinarrietan ezarrita daude.

8. oinarria.—Dirulaguntzaren zenbatekoa
Gastuen talde bakoitzerako dirulaguntzaren gehieneko portzentajea eta zenbatekoa 

16/2021 Foru Dekretuko 9., 17. eta 33. oinarrietan ezarrita daude.

9. oinarria.—Ebaluatzeko irizpideak
Jasotako balorazioaren arabera emango dira dirulaguntzak. Edonola ere, gutxienez 

50 puntu eduki beharko dira, 16/2021 Foru Dekretuko 10., 18. eta 34. oinarrietan ezarri-
tako balorazio-irizpideen arabera.

10. oinarria.—Dirulaguntza emateko prozedura
Dirulaguntzak norgehiagoka emango dira eta 16/2021 Foru Dekretuko IV. tituluan (47. 

oinarritik 56.era) ezarritako prozedura beteko da.

11. oinarria.—Ebazpena emateko epea
Deialdia ebazteko gehienezko epea sei (6) hilekoa izango da, deialdia ixten den egu-

naren biharamunetik zenbatzen hasita, urtarrilaren Dekretuaren 51. oinarrian ezarrita-
koarekin bat etorriz.
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12. oinarria.—Ebazpena eta errekurtsoak
1. Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta haren aurka auke-

rako berraztertzeko errekurtsoa jar daiteke, ekonomia sustatzeko foru diputatuari, hilabe-
teko epean, jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita, Administrazio Publikoen Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoaren arabera.

2. Era berean, Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahalko da, Administra-
zioarekiko Auzietarako Epaitegian, bi (2) hilabeteko epean, jakinarazpena jaso eta biha-
ramunetik hasita, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 
13ko 29/1998 Legean ezarritako eran.

Ezingo dira errekurtso biak aldi berean jarri.

AZKEN XEDAPENAK

Amaierako Lehenengo Xedapena.—Aurrekontuko diruhornidura
Deialdi honetan eman daitezkeen dirulaguntzak beheko aurrekontuko partida eta di-

ruhorniduren kontura emango dira. Guztira, zazpiehun eta hirurogeita zortzi mila hiru-
rehun eta hirurogeita hamar euro eta hogeita zazpi zentimo (768.370,27 euro) dira, gu-
txi gorabehera; baina, kopuru hori alda daiteke, aurrekontuen arloan indarrean dagoen 
araudiaren arabera:

1. arloko aurrekontua, guztira, bostehun eta hiru mila ehun eta berrogeita hamar euro 
(503.150,00 euro) da, honelaxe banatuta:

Proiektu zk.: 2008/0215

443.00/426.106/08/03

Ekitaldia Zenbatekoa (€)

2021 50.050,00

2022 287.600,00

GUZTIRA 337.650,00

Proiektu zk.: 2008/0215

469.99/426.106/08/03

Ekitaldia Zenbatekoa (€)

2021 92.100,00

2022 73.400,00

GUZTIRA 165.500,00

2. arloko aurrekontuak, guztira ehun eta hamasei mila berrehun eta hogei euro eta 
hogeita zazpi zentimo (116.220,27 euro), da, honelaxe banatuta:

Proiektu zk.: 2008/0215

443.00/426.106/08/03

Ekitaldia Zenbatekoa (€)

2021 19.371,36

2022 96.848,91

GUZTIRA 116.220,27
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4. arloko aurrekontuak, guztira ehun eta berrogeita bederatzi mila euro (149.000,00 
euro), da, honelaxe banatuta:

Proiektu zk.: 2008/0215

443.00/426.106/08/03

Ekitaldia Zenbatekoa (€)

2021 99.000,00

2022 50.000,00

GUZTIRA 149.000,00

Aurrekontuetako partidari esleitutako zenbatekoak gutxi gorabeherakoak dira. Onar-
tutako eskabideen arabera, pertsona eta erakunde onuradunen izaera juridikoa eta di-
ruz lagundutako gastuen kontzeptuak kontuan hartuta, aurrekontuko partidei esleitutako 
baliabide ekonomikoak aurrekontuko kapitulu bereko beste partiden artean eta 16/2021 
Foru Dekretuaren 1., 2., 3. eta 4. arloen artean berregokitu ahal izango dira, eta horreta-
rako ez da beharrezkoa izango Dekretu arautzailea 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 Dekretu arautzailea aldatzea.

Bestalde, aurrekontuko zuzkiduren zenbateko osoari beste kopuru osagarri bat gehi-
tu ahal izango zaio, Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuko 
41.2 eta 43. artikuluetan ezarritakoaren arabera (Dekretu horren bidez, dirulaguntzen 
erregelamendua onesten da, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua garatzen duena). Ko-
puru osagarriaren zenbatekoa 600.000 eurokoa izango da, gehienez.

Amaierako Bigarren Xedapena.—Araudi aplikagarria
Foruagindu honetan xedatu ez diren kasuetan, Enpresa Berritzaileak Sortzeko Pro-

gramaren lehenengo deialdian (martxoaren 23ko 16/2021 Foru Dekretuak arautzen due-
na) ezarritakoa aplikatuko da.

Amaierako Hirugarren Xedapena.—Indarrean sartzea
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean 

Foru Agindu hau.
Bilbon, 2021eko uztailaren 16an.

Ekonomia Sustatzeko foru diputatua, 
AINARA BASURKO URKIRI

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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