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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, uztailak 06. Asteazkena128. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Ekonomia Sustatzeko Saila

Ekonomia Sustatzeko sailaren foru diputatuaren 4819/2022 FORU AGINDUA, 
ekainaren 24koa. Honen bidez, Enpresa Berritzaileak Sortzeko programaren 
bigarren laguntza-deialdia ezartzen da 2021. urterako.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 4/2022 Foru Dekretuak, urtarrilaren 18koak, Enpresa Be-
rritzaileak Sortzeko Programaren oinarri arautzaileak eta lehenengo deialdia onesten 
ditu 2022. urterako.

Aurkeztutako espedienteak aztertu dira eta, ekonomia sustatzeko sailaren foru di-
putatuaren ekainaren 14ko 04559/2022, maiatzaren 25eko 03568/2022 eta maiatzaren 
20ko 03491/2022 Foru Aginduen bidez, ebatzi egin da lehenengo deialdiko laguntzen 
emakida. Horrenbestez, Enpresa Berritzaileak Sortzeko Programaren aurrekontu-kredi-
tua soberan dagoela egiaztatu da.

4/2022 Foru Dekretuaren azken xedapenetatik lehenengoan ahalmena ematen zaio 
Ekonomia Sustatzeko Foru Sailaren titularrari beste deialdi batzuk egiteko, baldin eta 
aurrekontuko diru-hornidura amaitu ez bada.

Hau guztia kontuan hartuta, ondokoa

XEDATZEN DUT:

1. oinarria.—Bigarren deialdia onartzea
2022 urterako Enpresa Berritzaileak Sortzeko dirulaguntza-programako bigarren 

deialdia onartzen da 1., 2. eta 4 arloetarako. Aipatutako programa Bizkaiko Foru Aldun-
diaren urtarrilaren 18ko 4/2022 Foru Dekretuak arautzen du (urtarrilaren 24ko Bizkaiko 
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, 15. zenbakian).

2. oinarria.—Dirulaguntzaren xedea
Dirulaguntzen programa honen bidez, 4/2022 Foru Dekretuaren 1. oinarrian ezarrita-

ko helburuak lortu nahi dira.

3. oinarria.—Dirulaguntzaren onuradunak
Pertsona onuradunak 4/2022 Foru Dekretuko 3., 7. eta 15. oinarrietan ezarrita daude.

4. oinarria.—Diruz lagundu daitekeen egitatea
Diruz lagundu daitekeen egitatea abenduaren 4/2022 Foru Dekretuko 4., 8. eta 16. 

oinarrietan ezarrita dago.

5. oinarria.—Dirulaguntza jaso dezaketen gastuak
Dirulaguntza jaso dezaketen gastuak abenduaren 4/2022 Foru Dekretuko 5., 9. eta 

17. oinarrietan ezarrita daude.

6. oinarria.—Dirulaguntzen zenbateko indibidualizatua
Gastuen talde bakoitzerako dirulaguntzaren gehieneko portzentajea eta zenbatekoa 

4/2022 Foru Dekretuko 6., 10. eta 18. oinarrietan ezarrita daude.

7. oinarria.—Aurrekontuko zuzkidura
Deialdi honetan eman daitezkeen dirulaguntzak beheko aurrekontuko partida eta di-

ruhorniduren kontura emango dira. Guztira, bi milioi hirurehun eta hirurogeita zortzi mila 
zazpiehun eta laurogeita hamahiru euro eta hirurogeita hemeretzi zentimo (2.368.793,79 
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€) dira, gutxi gorabehera; baina, kopuru hori alda daiteke, aurrekontuen arloan indarrean 
dagoen araudiaren arabera:

1. arloko aurrekontua, guztira, milioi bat ehun eta laurogeita hamalau mila bostehun 
eta hamabi euro (1.194.512,00 €) da, honelaxe banatuta:

Proiektu zk.: 2008/0215

443.00/426.106/08/03

Ekitaldia Zenbatek. (€)

2022 242.512,00

2023 750.000,00

GUZTIRA 992.512,00

469.99/426.106/08/03

Ekitaldia Zenbatek. (€)

2022 152.000,00

2023 50.000,00

GUZTIRA 202.000,00

2. arloko aurrekontuak, guztira milioi bat laurogeita hamahiru mila seiehun eta berro-
geita bat euro eta hirurogeita hemeretzi zentimo (1.093.641,79€), da, honelaxe bana-
tuta:

Proiektu zk.: 2008/0215

443.00/426.106/08/03

Ekitaldia Zenbatek. (€)

2022 343.641,79

2023 750.000,00

GUZTIRA 1.093.641,79

4. arloko aurrekontuak, guztira laurogei mila seiehun eta berrogei euro (80.640,00 €), 
da, honelaxe banatuta:

Proiektu zk.: 2008/0215

443.00/426.106/08/03

Ekitaldia Zenbatek. (€)

2022 30.640,00

2023 50.000,00

GUZTIRA 80.640,00

Aurrekontuko partidei esleitutako kopuruak gutxi gorabeherakoak dira. Onartzen di-
ren eskabideen arabera —eta erakunde onuradunen izaera juridikoak eta diruz lagundu-
tako gastuen kontzeptuak askotarikoak izan daitezke—, aurrekontuko partidei esleituta-
ko baliabide ekonomikoak partiden eta jarduera-arloen artean egokitu ahal izango dira. 
Horretarako, ez da beharrezkoa izango dekretu arautzailea aldatzea, betiere partiden 
zenbateko osoak ezarritako muga gainditzen ez badu.

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.
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Bestalde, martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 43. artikuluaren babesean 
(dekretu horren bidez, dirulaguntzen erregelamendua onesten da, maiatzaren 31ko 
5/2005 Foru Araua garatzen duena), aurrekontuko zuzkiduren guztizko zenbatekoa han-
ditu ahal izango da, gehienez ere 1.000.000,00 euro, bai eskuragarri dauden kredituak 
gehitu direnean —kreditu-zabalkuntza , -sorrera edo -txertatzearen ondorioz—, bai ko-
puru osagarri bat dagoenean —aurreko deialdietako eskaerak aurreikusi baino zenba-
teko txikiagoan ebaztearen ondorioz—. Kasu horietan, kreditu osagarri hori soilik izango 
da eraginkorra baldin eta kreditu horren erabilgarritasuna adierazita badago. Adierazpen 
hori dirulaguntza emateko ebazpena eman aurretik egin beharko da. Handitze hori esku-
mena duen organoak baimendu beharko du.

8. oinarria.—Dirulaguntza emateko prozedura
Dirulaguntzak norgehiagoka emango dira eta 4/2022 Foru Dekretuko III. Tituluan (25. 

oinarritik 36.era) ezarritako prozedura beteko da.

9. oinarria.— Dirulaguntza-eskabideak aurkezteko lekua, era eta epea eta ondoren-
go izapideak

1. Dirulaguntza-programa honetan parte hartu nahi duten pertsonek konpromisoa 
hartuko dute Ekonomia Sustatzeko Sailaren bulego birtualaren bidez (http://www.biz-
kaia.eus/sustapena-oficinavirtual) dirulaguntza jasotzeko eskaera formalizatzeko, doku-
mentazioa bidaltzeko, justifikazioak egiteko, errekurtsoak jartzeko, alegazioak egiteko, 
dagoeneko irekita dauden espedienteei buruzko aldaketak aurkezteko eta edozein iza-
pide egiteko. Izan ere, kontuan izanik erakundeon gaitasun ekonomiko eta teknikoa eta 
haien dedikazio profesionala, ulertu behar da bermaturik dutela behar diren bitarteko 
teknologikoak eskuratu eta erabiltzeko modua, 39/2015 Legearen 14. artikuluarekin bat 
etorrita.

2. Interneten aurkeztu behar dira eskaerak, «Ekonomia Sustatzeko Sailaren bulego 
birtuala» atalean, Bizkaiko Foru Aldundiaren web-orri instituzionaleko egoitza elektroni-
koan.

3. Bulego birtualean sartzeko, bertan adierazten den indarreko araudiaren arabera 
onartutako identifikazio eta sinadura elektronikoko edozein bide erabili ahal izango da. 
Bitarteko horiei esker, eskaerak egin daitezke pertsona juridikoen ordezkari gisa. Identi-
fikazio eta sinadura elektronikorako B@kQ txartela erabili nahi izanez gero, jakinarazten 
da Ekonomia Sustatzeko Sailaren egoitzan eskura daitekeela (Orueta apezpikua, 6, Bil-
bo). 

4. Eskabidea aurkezteko ezinbestekoa izango da pertsona hori Ekonomia Susta-
tzeko Sailaren erakunde eta pertsona fisikoen erregistroan alta emanda egotea (erre-
gistro hori Bizkaiko Foru Aldundiaren ekainaren 14ko 109/2016 Foru Dekretuan araututa 
dago). Egoera horretan ez badago, pertsona edo erakunde horrek inskripzio-eskabidea 
bete beharko du bulego birtualean, dirulaguntza-eskabidea izapidetu baino lehen.

5. 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.

6. Eskabideekin batera, hurrengo oinarrian adierazitako dokumentazioa aurkeztu 
behar da, bulego birtualean dagoen agiriak eransteko sistema erabilita. Era berean, es-
katutako informazioa eta erantzukizunpeko adierazpenak aurkeztu beharko dira.

7. Eskabideak aurkezteko epea 2022ko uztailaren 15eko 8:30etik irailaren 15eko 
13:30era arte izango da.

10. oinarria.—Eskabidea egiteko beharrezko dokumentazioa
1. Ekonomia Sustatzeko Sailaren bulego birtualaren bidez aurkeztutako eskabi-

deak bulego birtualaren bidez bete eta aurkezteko dauden eredu espezifikoen arabera-
koak izango dira, 39/2015 Legearen 66.6 artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita.
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2. Eskabideekin batera 4/2022 Foru Dekretuaren 26.2.a), b) eta d) oinarrian adiera-
zitako agiri administratibo eta teknikoak aurkeztu behar dira 

3. Ekonomia Sustatzeko Sailaren Enpresak Sustatzeko Zerbitzuak, Bizkaiko Elka-
rreragingarritasun Nodoaren bidez eta dagozkion elkarreragingarritasun-zerbitzuen bi-
dez, aurkeztu diren eskabideen administrazio-izapideak egiteko eskatutako pertsona eta 
erakunde interesdunen datuak egiaztatu eta kontsultatuko ditu, 39/2015 Legearen 13., 
28. eta 53. artikuluetan aitortutako eskubideei kalterik egin gabe.

Laguntza-eskaerak berekin ekarriko du beste bitarteko batzuen bidez beste adminis-
trazio publiko batzuetatik informazio egokia lortzeko baimena, baldin eta arrazoi tekni-
koengatik ezin bada lortu elkarreragingarritasun-zerbitzuen bidez.

Arrazoi teknikoak direla eta, elkarreragingarritasuna posible ez bada edo ez bada 
posible informazioa zuzenean beste administrazio batzuetatik eskuratzea, Ekonomia 
Sustatzeko Saileko Enpresak Sustatzeko Zerbitzuak izapideak egiteko beharrezkotzat 
jotzen dituen datuak edo dokumentuak eskatu ahal izango ditu.

11. oinarria.—Eskabidea zuzentzea edo hobetzea
1. Eskabideak elektronikoki edo behar bezala beteta ez badaude, edo eskabidea-

rekin batera foru-dekretu honetan eskatutako agirietakoren bat aurkeztu ez bada, erre-
kerimendua egingo zaio interesdunari, hamar (10) egun balioduneko epearen barruan 
akatsa zuzendu edo beharrezko agiriak aurkez ditzan. Era berean, ohartaraziko zaio 
ezen, hala egiten ez badu, eskaeran atzera egin duela ulertuko dela eta, behin ebazpena 
emanda, eskaera artxibatu egingo dela.

2. Dena den, Ekonomia Sustatzeko Sailak eta Beaz, SAU entitate laguntzaileak 
enpresa eskatzaileari beharrezkotzat jotzen dituen agiri edota informazio osagarriak es-
katu ahal izango dizkio, aurkeztutako eskabidea ondo ulertu eta ebaluatzeko eta bera-
ren jarraipena egin ahal izateko, agiriak eskatzen diren unean zehaztutako epean eman 
beharko dira. Era berean, entitate eskatzaileari bisitak eskatu ahal izango dizkio proiek-
tua egin bitartean eta amaitu ondoren, jarraipen egokia egiteko.

3. Ekonomia Sustatzeko Sailaren jardueraren eragina ebaluatzeko, Sail horrek eta 
Beaz, SAU entitate laguntzaileak enpresari proiektuak iraun bitartean zein proiektu amai-
tu eta osteko bost (5) urteetan enpresaren bilakaera adierazten duten adierazle ekono-
mikoak eta enpleguari buruzko adierazleak nahiz proiektuak enpresan izandako eragi-
nari buruzkoak aurkezteko eskatu ahal izango dio. Adierazle horiek aurkezteko epea, 
eskatzen zaizkion unean zehaztuko da.

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

50 puntu eduki beharko dira, 4/2022 Foru Dekretuko 29. oinarrian ezarritako balora-
zio-irizpideen arabera.

13. oinarria.—Ebazpena
Ebazpena emateko eta jakinarazteko epea sei (6) hilabetekoa izango da gehienez, 

eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik zenbatuta, 4/2022 Foru Dekretuaren 30. 
oinarrian ezarritakoarekin bat etorriz.

14. oinarria.—Errekurtsoak
1. Ebazpenak administrazio-bidea agortzen du, eta, 39/2015 Legearen 114., 123. 

eta 124. artikuluetan xedatutakoaren arabera, interesdunak aukerako berraztertzeko 
errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Ekonomia Sustatzeko foru diputatuari, hilabeteko 
(1) epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

2. Era berean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahalko da administrazioa-
rekiko auzien Bilboko epaitegiaren aurrean –txandaren arabera dagokiona–, bi (2) hila-
beteko epean, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik zenbatuta, kontuan harturik zer 
ezartzen duen Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 
29/1998 Legeak.

3. Ezin izango dira bi errekurtsoak aldi berean jarri.
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15. oinarria.—Egiteko epea
Enpresa-plana egiteko epea eta hura burutzeko betekizunak 4/2022 Foru Dekretuko 

37. oinarrian ezarrita daude.

AZKEN XEDAPENAK

Azken Xedapenetako Lehena.—Araudi aplikagarria
Foru agindu honetan xedatu ez diren kasuetan, Enpresa Berritzaileak Sortzeko Pro-

gramaren lehenengo deialdian (urtarrilaren 18ko 4/2022 Foru Dekretuak arautzen due-
na) ezarritakoa aplikatuko da.

Azken Xedapenetako Bigarrena.—Indarrean jartzea
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean 

foru-agindu hau. 
Bilbon, 2022ko ekainaren 24an.

Ekonomia Sustatzeko foru diputatua,
AINARA BASURKO URKIRI

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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