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2023, urtarrilak 13. Ostirala9. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Ekonomia Sustatzeko Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 7/2023 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 10ekoa. Ho-
nen bidez, Salgaien Errepideko Garraioa Modernizatzeko dirulaguntza-pro-
gramaren oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dira, 2023 urterako.

I

Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia Sustatzeko Sailaren xedea Bizkaian aberasta-
suna eta kalitateko enplegua sortzen laguntzea da, Bizkaiko enpresa arloan lehiakor-
tasun iraunkorra eta nazioartekotzea sustatuz eta, aldi berean, gure lurraldearen gara-
pen orekatua erraztuz. Ildo horretan, estrategia integral bat jarri da abian, bost ardatz 
estrategikotan oinarritua: ekintzailetza eta azelerazioa; berrikuntza eta lehiakortasuna; 
erakartzea eta interkonexioa; lurralde-oreka, eta talentua eta ezagutza; hori guztia, balio 
erantsiko zerbitzuak modu eraginkorrean emateko konpromisotik abiatuta.

Misio horren esparruan, onartu nahi den foru-dekretuaren xedea Salgaien Errepideko 
Garraioa Modernizatzeko dirulaguntza-programa arautzea da 2023 urterako, eta horren 
helburua salgaien errepideko garraioaren sektoreko enpresei eta autonomoei ibilgailu 
astunen flota egokitzen laguntzea da, bai eta sektorearen segurtasuna, bideragarritasu-
na, digitalizazioa eta iraunkortasuna hobetzea ere.

Helburu hori lortzeko, ibilgailu astunak ustiatzen dituzten enpresa eta pertsona au-
tonomo askoren eskura dauden ibilgailuak hobetzeko eragiketak diruz laguntzen dituen 
programa bat diseinatu da, errepideetako salgaien garraioa jasangarritasunaren, digita-
lizazioaren eta segurtasunaren gizarte-erronkekin gehiago bat etor dadin. Tramitazioa 
arina izan dadin diseinatu da programa, bai eta eskabideak egiteko eta dirulaguntzak 
eskuratzeko ezinbesteko gutxieneko baldintzak ezar ditzan ere. Horren adibide da epe 
luzea irekitzen duela eskaerak jasotzeko, baina lehia askeko erregimenean izapidetzen 
dela, bi hilabete baino gutxiagoko epean osorik eta zuzen dauden eskaera guztiak ebatzi 
ahal izateko.

Ekonomia Sustatzeko Sailaren 2020-2023 aldiko Dirulaguntzen Plan Estrategikoak 
dirulaguntzen lerro bat aurreikusten du Salgaien Errepideko Garraioa Modernizatzeko 
laguntzarako, eta Bizkaiko Lurralde Historikoaren aurrekontu orokorretan behar diren 
kredituak esleitu dira horiek gauzatzeko. Horretarako, beharrezkoa da dirulaguntzoi bu-
ruzko araudia ezartzea.

II

Bizkaiko Foru Aldundiari dagokio xedapen honen xede den gaiaren gaineko esku-
mena, hala ondorioztatzen baita Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hauta-
keta, Antolaketa, Araubide eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru 
Arauaren 17.2 artikulua eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 
7/1985 Legearen 36.1.d) artikulua modu koordinatuan irakurrita. Lege horretan ezartzen 
denez, foru-aldundien berezko eskumena da garapen ekonomiko eta soziala sustatzeko 
lankidetza ematea, arlo horretan gainerako administrazio publikoek dituzten eskumene-
kin bat etorriz.

Ekonomia Sustatzeko Foru Sailaren Egitura Organikoari buruzko Erregelamendua 
onesten duen Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 17ko 207/2019 Foru Dekretuak 
Ekonomia Sustatzeko Foru Sailari esleitzen dio ondoren aipatzen den arloko jarduna: 
enpresen lehiakortasuna hobetzea, bereziki enpresa txikiena, berrikuntza ardatz nagu-
sitzat hartuta; industria sustatzea —batez ere, Bizkaiko lehentasunezko industria-sek-
toreak—; jakintzaren arloko zerbitzu aurreratuak indartzea; enpresa txiki eta ertainak 
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nazioartekotzeko prozesua sustatzea; jarduera esportatzailea laguntzea, eta enpresen 
arteko lankidetza sustatzea].

III

Foru-dekretu honek betetzen ditu erregulazio onaren printzipioak, zeinak aurreikus-
ten baitira Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 129. artikuluan eta Bizkaiko Foru Aldundiaren ekainaren 15eko 
87/2021 Foru Dekretuaren 3. artikuluan (dekretu horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundian 
xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen da; manuok bete egin dira xedapena 
egin eta izapidetzeko orduan, eta txosten hauek eman dira:

1. Genero-inpaktuaren aurretiazko ebaluazioa
2. Ekonomia Sustatzeko Sailaren txosten juridikoa.
3. Generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioari buruzko txostena.
4. Memoria ekonomiko-administratiboa eta erregulazio onaren printzipioei buruzkoa.
5. Kontrol ekonomikoari buruzko txostena.
6. Legezkotasunari buruzko txostena.
Dekretu honen bidez arautzen diren laguntzak norgehiagokarik gabeko prozeduraren 

bidez emango dira, beren izaera eta helburua kontuan hartuta; Foru Administrazioak 
ematen dituen dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 
5/2005 Foru Arauaren 20 artikuluan aurrez ikusita dago prozedura hori.

Programa honetan lagundu beharreko jarduketen izaerak zaildu egiten du balora-
zio-irizpide objektibo eta homogeneoak ezartzea, irizpide horiek aztertu eta sailkatu ahal 
izateko, aurkeztutako eskabideetan ordenatu eta lehentasun-hurrenkera bat ezarri ahal 
izateko moduan. Dirulaguntzen programa honetan lagundutako proiektuen izaerak epe 
luzea eskatzen du dirulaguntzak aurkezteko, eta azkar esleitu behar dira, emandako 
dirulaguntzari esker gauzatu ahal izateko.

Era berean, genero-ikuspegia jaso da foru-dekretu hau prestatzeko orduan, kontuan 
hartuta zer xedatzen den arau hauetan: Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta 
emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabeko bizitzetarako otsailaren 18ko 4/2005 
Legea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru Araua 
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren 19ko 141/2013 Foru Dekretua, zeinaren bidez 
generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioa egiteko jarraibideak ezartzen baitira (eba-
luazio hori 4/2005 Legean dago aurrez ikusita). Ildo horretan, lehen adierazi den bezala, 
foru-dekretu honen izapidetzean generoaren araberako eraginaren aurretiazko ebalua-
zioari buruzko txostena sartu da.

Era berean, kontuan hartu da zer ezarrita dagoen hala maiatzaren 28ko 63/2019 
Foru Dekretuan (haren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiaren, haren erakunde autonomoen 
eta foru-sektore publikoaren jardun-eremuan hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak 
ezartzen dira), nola Bizkaiko Foru Aldundiaren dirulaguntzetarako prozeduretan klausula 
sozialak, ingurumenekoak eta beste politika publiko batzuei buruzkoak sartzeko gidan 
(Bizkaiko Foru Aldundiaren otsailaren 27ko 16/2018 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen).

IV

Oinarri hauetan arautzen diren dirulaguntzak salbuetsirik daude aurretik Europako 
Batzordeari jakinarazi behar izatetik, hurrengo erregelamendua dela bide: 2013ko aben-
duaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamendua, Batzordearena, zeinak zehazten baitu de 
minimis laguntzei nola aplikatu behar zaizkien Europar Batasunaren Funtzionamenduari 
buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak; eta Batzordearen 2020ko uztailaren 2ko 
2020/972 (EB) Erregelamendua, zeinaren bidez aldatzen baita 1407/2013 (EB) Errege-
lamendua, haren luzapenari dagokionez.
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V

Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arau-
tzen duen 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 16.1. artikuluak ahalmena 
ematen dio Bizkaiko Foru Aldundiari diru-laguntzen emakida arautuko duten oinarriak 
onesteko foru-dekretu bidez, aurretik zerbitzu juridikoak txostena emanda; eta Diru-la-
guntzen Erregelamendua onetsi zuen Bizkaiko Foru Aldundiaren 2010eko martxoaren 
23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 41.1 artikuluak aukera ematen du oinarri arautzaileak 
eta deialdia batera izapidetzeko, eta ezartzen du Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu 
Kontseiluak duela haiek onesteko ahalmena.

Halaber, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, 
Araubide eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 39.k) 
artikuluak ezartzen du foru-diputatuen eskumena dela, besteak beste, Foru Aldundiari 
proposamenak aurkeztea haien sailetako gaiei buruzko foru-dekretuen proiektuak onets 
ditzan. Horrela, bada, kasu honetan Ekonomia Sustatzeko foru diputatuari dagokio fo-
ru-dekretuaren proiektu hau proposatzea.

Hori dela bide, Ekonomia Sustatzeko foru diputatuak proposatuta, eta Bizkaiko Foru 
Aldundiak 2023ko urtarrilaren 10eko bileran aztertu ondoren, honako hau,

XEDATZEN DUT:

Artikulu Bakarra.—Oinarri arautzaileak eta deialdia onartzea
2023 urterako Salgaien Errepideko Garraioa Modernizatzeko dirulaguntza-programa-

ko oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira, eta honen ondoren doa haren testua.

Xedapen Gehigarri Bakarra.—Izaera pertsonaleko datuen babesa
1. Interesdunak ematen dituen datuak foru-dekretu honetatik eratortzen diren pro-

zedurak kudeatzeko erabiliko dira, kontuan harturik zer ezartzen den honako xedapen 
hauetan: 2016/679 Erregelamendua (EB), Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 
2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio as-
keari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa; 95/46/ EE Zuzentaraua (datuen 
babesari buruzko Erregelamendu orokorra) baliogabetzen duena; eta 3/2018 Lege Or-
ganikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalen Babesari eta eskubide digitalen bermeari 
buruzkoa.

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

3. Edozein bide erabiliz eskaerak egin, eta interesdunek administrazio publikoen 
eskuetan dauden datu pertsonalak ematen badituzte, eskaeraren hartzailea den orga-
noak beharrezko egiaztatze-lanak egiteko aukera izango du, dituen eskumenen barruan, 
datuak benetakoak direla egiaztatzeko.

4. Araudi horretan xedatzen dena betetzeko, interesdunak honako eskubide hauek 
baliatu ahal izango ditu datuen tratamenduaren arduradunaren aurrean: datuetan sartze-
ko, datuak zuzentzeko, ezerezteko («ahaztua izateko eskubidea»), aurkaratzeko, haien 
tratamendua mugatzeko eta datuok eramangarri izateko eskubideak, bai eta tratamendu 
automatizatuan soilik oinarrituriko erabakien xede ez izatekoa (barne harturik profilen so-
rrera) ere, baldin eta erabakiak eragin juridikoak badakarzkio edo, modu bertsuan, bera-
gan eragin nabarmenik badu. Era berean, edozein momentutan errebokatu ahal izango 
du emandako baimena. Horrez gain, eskubidea du erreklamazioa jartzeko Datuen Babe-
saren Kontrol Agintaritzan. Gai honi buruzko informazio guztia Bizkaiko Foru Aldundiaren 
webgunean dago eskuragarri, datuen babesari buruzko atalean (https://web.bizkaia.eus/
eu/datuen-babesa).
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AZKEN XEDAPENAK

Azken Xedapenetako Lehena.—Ahalmenak eskuordetzea
1. Ahalmena ematen zaio Ekonomia Sustatzeko foru diputatuari, foru-dekretu ho-

netan xedatzen dena garatu, betearazi eta aplikatzeko beharrezko xedapen guztiak 
eman ditzan, baita dirulaguntzen emakida ere.

2. Halaber, Ekonomia Sustatzeko foru diputatuari ahalmena ematen zaio, Adminis-
trazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
32.4 artikuluan jasotako kasua gertatzen bada foru-agindu bidez eskabideak aurkezteko 
epea luzatu edo ixteko.

3. Era berean, Ekonomia Sustatzeko foru diputatuari ahalmena ematen zaio beste 
dirulaguntza-deialdi batzuk egiteko, aurrekontuko diru-hornidura amaitu ezean.

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

ko da indarrean.
Bilbon, 2023ko urtarrilaren 10ean.

Ekonomia Sustatzeko foru diputatua, 
AINARA BASURKO URKIRI

Ahaldun Nagusia,
UNAI REMENTERIA MAIZ
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SALGAIEN ERREPIDEKO GARRAIOA MODERNIZATZEKO DIRULAGUNTZA-PROGRAMA 
ARAUTZEN DUTEN OINARRIAK ETA DEIALDIA 2023 URTERAKO

AURKIBIDEA

I. titulua.—Xedapen orokorrak.
1. oinarria.— Dirulaguntzaren xedea.
2. oinarria.— Definizioak
3. oinarria.— Dirulaguntzaren onuradunak.
4. oinarria.— Diruz lagundu daitekeen egitatea.
5. oinarria.— Dirulaguntza jaso dezaketen gastuak.
6. oinarria.— Dirulaguntzen zenbateko indibidualizatua.
7. oinarria.— Aurrekontuko zuzkidura.

II. titulua.—Araubide juridikoa.
8. oinarria.— Araubide juridikoa.
9. oinarria.— Organo eskudunak eta erakunde laguntzailea.
10. oinarria.— Arau-hausteak eta zehapenak.
11. oinarria.— Ez-betetzea eta dirulaguntza itzultzea.
12. oinarria.— Dirulaguntza pertsona edo erakunde onuradunaren ekimenez itzultzea.

III. titulua.—Dirulaguntzak emateko prozedura.
13. oinarria.— Dirulaguntza eskabideak aurkezteko lekua, era eta epea, eta ondorengo 

izapideak.
14. oinarria.— Eskabidea egiteko behar den dokumentazioa.
15. oinarria.— Eskabidea zuzentzea edo hobetzea.
16. oinarria Dirulaguntza emateko prozedura.
17. oinarria.— Ebazpena.
18. oinarria.— Errekurtsoak.
19. oinarria.— Dirulaguntzari uko egitea.
20. oinarria.— Emandako dirulaguntzen publizitatea.
21. oinarria.— Onuradunak eman zaion dirulaguntzaren publizitatea egitea.
22. oinarria.— Jakinarazpen elektronikoa.

IV. titulua.—Gauzatzea, justifikatzea eta kontrola.
23. oinarria.— Gauzatzeko epea.
24. oinarria.— Azpikontratazioaren baldintzak.
25. oinarria.— Dirulaguntzak justifikatzea.
26. oinarria.— Dirulaguntza ordaintzea.
27. oinarria.— Laguntzak metatzea.
28. oinarria.—Laguntzen bateragarritasuna.
29. oinarria.— Pertsona edo erakunde onuradunen beste betebehar batzuk.

I. TITULUA
XEDAPEN OROKORRAK

1. oinarria.— Dirulaguntzaren helburua
Dirulaguntzen programa honen bidez, salgaien errepide bidezko garraioaren sekto-

reak jasangarritasunaren, digitalizazioaren eta segurtasunaren gizarte-erronkei egiten 
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dien ekarpena hobetzeko helburua lortu nahi da, sektorearen lehiarako gaitasuna han-
ditzearekin batera.

2. oinarria.— Definizioak
Oinarri eta deialdi hauen ondorioetarako, honela ulertu behar da:
1.  «Langile autonomoak»: irabazi asmoko jarduera ekonomiko edo profesional bat, 

ohiko moduan, modu pertsonalean, zuzenean, norberaren kontura eta beste 
pertsona baten zuzendaritza- eta antolaketa-eremutik kanpo egiten duten giza-
banakoak, Langile Autonomoaren Estatutuari buruzko uztailaren 11ko 20/2007 
Legeak arautzen dituena, besteren konturako langileei okupazioa eman edo ez.

2.  «Berezko nortasun juridikoa daukan enpresa»: bezeroek eskatzen dituzten on-
dasunak edo zerbitzuak ekoizten edo ematen dituen erakundea; jarduera horre-
tatik etekin ekonomiko bat lortzen duena, berez nortasun juridikoa duena, hura 
sortu zuten, kapital soziala duten edo bertan lan egiten duten pertsonak alde ba-
tera utzita. Halakotzat hartuko dira sozietate anonimoak, erantzukizun mugatuko 
sozietateak, komanditako sozietate sinpleak edo akziozkoak, kooperatiba-sozie-
tateak, merkataritza-forma duten sozietate zibilak eta interes ekonomikoko elkar-
teak.

3. oinarria.— Dirulaguntzaren onuradunak
1. Langile autonomoak eta berezko nortasun juridikoa daukaten enpresak izan dai-

tezke dirulaguntzen onuradunak.
2. Aurreko atalean adierazitako pertsonek eta erakundeek baldintza hauek bete 

beharko dituzte dirulaguntzaren onuradun izateko:
a)  Sozietatearen helbidea, pertsona juridikoen kasuan, eta zerga-helbidea Bizkaiko 

Lurralde Historikoan izatea.
b)  Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren matrikulan alta emanda egotea 

1722000 epigrafean – Errepideko Salgaien Garraioa.
c)  Salgaiak ibilgailuetan edo ibilgailu-multzoetan garraiatzeko gaitzen duen inda-

rreko baimen baten titularra izatea, baldin eta baimendutako gehieneko masa 
3,5 tonatik gorakoa bada (MDPE kodearekin identifikatuta badago), Lurreko Ga-
rraioen Antolamenduari buruzko uztailaren 30eko 16/1987 Legearen arabera.

d)  Egunean edukitzea zerga betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta dirula-
guntzak itzultzeari dagozkionak.

e)  Ez egotea Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko 
orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren (aurrerantzean 
5/2005 Foru Araua) 12. artikuluan jasotako debeku-egoeretako batean ere).

Baldintza guztiak eskabidea aurkezten den egunean bete beharko dira, eta dirula-
guntza esleitu eta ordaindu arte mantendu beharko dira.

3. Ezingo dute deialdi honetan parte hartu, ezta onuradun izan ere, honako hauek:
a)  Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru Araua-

ren 42. artikuluan (aurrerantzean 4/2018 Foru Araua) eta Emakumeen eta Gizo-
nen Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako Indarkeria Matxistarik gabeko 
Bizitzetarako 4/2005 Legearen 21.bis.2 artikuluan (aurrerantzean 4/2005 Legea) 
adierazitako egoeretako batean dauden pertsona fisiko eta juridikoak, publikoak 
zein pribatuak.

b)  Pertsona fisikoak eta juridikoak, publikoak edo pribatuak, administrazioaren 
ebazpen irmo bidez zigortuak izan direnak Tratu berdintasunaren eta diskrimina-
zio ezaren uztailaren 12ko 15/2022 Lege Integralaren IV. tituluan aurreikusitako 
termino eta epeetan oso larri gisa kalifikatutako arau-hausteengatik.

d)  Sozietate publikoak eta zuzenbide publikoko erakundeak.
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d)  Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta 
barne-merkatuarekin bateraezina dela, laguntza hori berreskuratzeko agindu ba-
ten menpe dauden pertsonak edo erakundeak.

e)  Jarduera armen ekoizpen, merkaturatze eta finantzaketaren arloan egiten dute-
nek, 14/2007 Legeak, 2007ko abenduaren 28koak, Herrialde Pobretuekiko Jus-
tizia eta Elkartasunerako Gutunarenak, xedatutakoaren arabera.

4. oinarria.— Diruz lagundu daitekeen egitatea
1. Honako hauek joko dira diruz laguntzeko egitatetzat: salgaien garraio publikoko 

baimendutako ibilgailuak, hain zuzen, gehieneko masa 3,5 tonatik gorakoak, moderniza-
tzeko jarduketak, segurtasunaren, eraginkortasun energetikoaren eta ingurune digitale-
tara egokitzearen arloan.

a)  Gurpilak ordeztea. Gurpilek gutxieneko baldintza hauek bete beharko dituz-
te, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2020ko maiatzaren 25eko 
2020/740 (EB) Erregelamenduaren arabera (erregelamendu hori pneumatikoen 
etiketei buruzkoa da, erregai-kontsumoaren eta beste parametro batzuen eragin-
kortasunari dagokionez), 2017/1369 (EB) Erregelamendua aldatzen duena eta 
1222/2009 (EE) Erregelamendua indargabetzen duena:

    1)  Efizientzia-mota, erregai-kontsumoari dagokionez: C.
    2)  Gainazal bustiko itsaspen mota: C.
    3)  Kanpoko errodadurako zarataren neurtutako mota eta balioa: B.
b)  Ibilgailuen aerodinamika hobetzen duten elementuak (spoilerrak, flap-ak, deflak-

toreak).
c)  Ibilgailuaren segurtasun-elementuak, hala nola gurpilen presioa detektatzeko 

sistemak, gidariaren alkohola hartzeagatiko blokeo-sistemak (alkohol-lock), gi-
datze-sistemak (erreiaren irteera detektatzea, gidatze-dinamika erregistratzen 
duten kamerak – dash cam-), ikusgarritasuna edo maniobragarritasuna hobetze-
ko sistemak gidatzean (puntu itsuak eta atzealdea ikustea), talkak arintzeko sis-
temak (hurbiltasuna detektatzeko sentsoreak eta radarrak), nekea kontrolatzeko 
sistemak, atoiaren krokadura egiaztatzeko sistemak (bosgarren gurpila), arta-
ziarena saihesteko sistemak, istripuen erregistratzaileak, suteak detektatzeko 
eta autoitzaltzeko sistemak edo larrialdi-deien edo abisu automatikoen sistemak 
kontrol-postura, istripua edo larrialdiak gertatuz gero.

d)  Zamaketaren segurtasun-elementuak, Errepideko Garraioaren Nazioarteko Ba-
tasunaren errepideko garraioan karga modu seguruan zamatzeko jardunbide 
egokien kodearen arabera (zingilak, uhalak, kateak, tenkagailuak, olanak, falkak, 
sehaskak, estribuak, astoak, elementu irristagaitzak, betegarriak, babesleak). 
Elementu lagungarriak bakarrik lagundu ahal izango dira diruz, eta ez atoia osa-
tzen duten elementuak (karrozeria, iraulkiak, edukiontziak, zisternak).

e)  Ofimatika sartzea ibilgailuaren kabinan, garraio-agentzien plataformekin, edu-
kiontzi-agentziekin, salgaien jatorria/helmuga industria-instalazioekin konekta-
tzeko. Eremu horretan, ordenagailu eramangarri edo tablet bat eta ibilgailu ba-
koitzeko eskaner bat soilik hartuko dira diruz laguntzeko modukotzat. Ez dira 
diruz lagunduko bestelako elementuak (konektibitate-soluzioak, telefono mugi-
korrak, pantailak).

2. 3,5 tonatik gorako gehieneko masa izan dezaketen ibilgailuetan edo ibilgailu-tal-
deetan salgaien garraio publikoa egiteko eskatzailearen gaikuntza-baimenean adieraz-
ten diren ibilgailuetan ez besteetan egindako jarduketak soilik izango dira diruz laguntze-
ko modukoak.

3. Ez da dirulaguntza jaso dezakeen egitatea izango sexua edo 4/2005 Legearen 
3.1 artikuluan jasotako askotariko diskriminazio faktoreak direla-eta diskriminatzailea 
den jarduera.
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4. Ez da dirulaguntza jaso dezakeen egitatea izango 15/2022 Legearen IV. tituluan 
arau-hauste gisa kalifikatutako praktikak erasotzen, suspertzen edo onartzen dituen jar-
duera edo xede betetzea.

5. Honako jarduera hauek ez dira diruz lagunduko:
a)  Definizioan gabezia argiak dauzkaten jarduketak.
b)  Bizkaiko Foru Aldundiaren bestelako programa edo jarduketa arloen barruan sar 

daitezkeen jarduketak.
c)  Ekonomia Sustatzeko Sailaren helburuekin bat ez datozen edota haren esku-

duntzen eremuan sartzen ez diren jarduerak.

5. oinarria.— Dirulaguntza jaso dezaketen gastuak
1. Diruz lagun daitezkeen gastutzat joko dira proiektu edo jardueraren izaerari eta 

garapen normalari erantzuten dioten eta epearen barruan egin diren beharrezko gas-
tuak, betiere indarreko arautegiaren arabera behar bezala justifikatu badira:

2. Dirulaguntza jaso dezaketen gastutzat hartuko dira eskatzaileaz kanpoko enpre-
sek ibilgailuen gainean diruz lagundu daitezkeen egitateetako bat edo batzuk gauzatze-
ko egindako lanen gastuak.

3. Dirulaguntza jaso dezaketen gastutzat hartzeko, egindako jarduketei buruzko 
fakturek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

a)  Dirulaguntzaren eskatzailearen izenean egotea eta hark ordainduta egotea.
b)  2023ko urtarrilaren 1etik dirulaguntza eskatu arte gauzatutako eta ordaindutako 

jarduketei egokitzea, eta hori egiaztatzeko faktura jaulkitzen den egunak eta or-
dainketa egunak epe horren barruan egon beharko dute.

c)  Jarduketaren xede den ibilgailuaren edo ibilgailuen matrikula adieraztea, ibilgai-
luetan egindako aldaketak badira.

d)  Egindako jarduketen deskribapen ulergarria jasotzea, bai eta diruz lagundu 
daitezkeen jarduketei eskatzen zaizkien gutxieneko baldintzak betetzen direla 
egiaztatzeko informazio nahikoa ere (adibidez, gurpilei eskatzen zaizkien ezau-
garriak).

4. Honako hauek ez dira dirulaguntza jaso dezaketen gastutzat joko:
a)  Dirulaguntzaren xedea den jarduerarekin inolako inola ere identifikatu ezin diren 

gastuak.
b)  100 euro (BEZa kenduta) baino gutxiagoko gastuen frogagiriak sortzen dituzten 

kanpoko gastuak edo kanpoko inbertsioak.
c)  Zergak eta tasak, BEZa barne (BEZa berreskuratu ezin den kasuetan ere bai).
d)  Langile propioen gastuak.
e)  Zeharkako gastuak.
f)  Gastu orokor osagarriak, adibidez administrazio gastuak, dietak, kontsumo oro-

korrak (energia, ura, mezulariak, posta, garbiketa, telefonia, segurtasuna, bule-
goko materiala...).

g)  Eskatzailearen eta hornitzailearen artean lotura dagoela erakusten duten gas-
tuak. Ondorio horietarako, joko da lotura dagoela Sozietateen Gaineko Zergari 
buruzko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauaren 42.3 artikuluak eta Merkatari-
tzako Kodearen 42-49 artikuluek ezarritako kasuetan.

h)  Merkataritza-eragiketetan egindako gastuak, baldin eta sektoreko araudi aplika-
garrian aurreikusitako ordainketa-epeak bete gabe ordaindu badira, edo, hala-
korik ezean, merkataritza-eragiketetan berankortasunaren aurka borrokatzeko 
neurriak ezartzen dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legean ezarritakoak bete 
gabe.

5. Ondasun inbentariagarriak, baldin eta osorik edo zati batean dirulaguntzen bidez 
eskuratu, eraiki, birgaitu edo hobetu badira, dirulaguntzaren xede zehatzerako erabili 
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beharko dira, gutxienez bost urtez erregistro publiko batean inskriba daitezkeen ondasu-
netan, eta bi urtez gainerakoetan.

6. Ekonomia Sustatzeko Sailak uste badu gastuen aurrekontua antzeko gastuen 
batez besteko kostuarekin alderatu eta gehiegizkoa dela, dirulaguntzaren oinarria mu-
rriztu ahal izango du, gastuentzako zenbateko egoki eta proportzionalera arte..

7. Diruz lagun daitekeen gastuaren balorazioa euroa ez den beste txanpon bat era-
biliz eginez gero, fakturaren datan egingo da eurorako trukea.

6. oinarria.— Dirulaguntzen zenbateko indibidualizatua
1. Dirulaguntzaren zenbatekoa kalkulatuko da %70 diruz lagun daitezkeen gastuei 

aplikatuz.
2. Ibilgailu bakoitzeko 4.000 euro emango dira gehienez. Eskatzaile bakoitzeko 

20.000 euro emango dira gehienez.
3. Ez da 500 eurotik beherako dirulaguntzarik emango.

7. oinarria.— Aurrekontuko zuzkidura
1. Deialdi honetan eman daitezkeen laguntzak eta onurak, guztira 1.000.000 euro, 

jarraian zerrendatuko diren aurrekontu-partiden kontura ordainduko dira; ondoren adie-
razten diren estimatutako kopuruetan banakatuko dira, eta haien muga partida bakoi-
tzean ezarritako guztizko kopurua izango da:

Urtekoa Aurrekontuko partida Zenbatekoa (€)

2023 0802/G/426107/44300 2022/0070 900.000,00

Urtekoa Aurrekontuko partida Zenbatekoa (€)

2023 0802/G/426107/74300 2016/0055 100.000,00

2. Aurrekontuei buruzko Foru Arau Orokorrari buruzko abenduaren 29ko 5/2006 
Legearen testu bategina onartzen duen abenduaren 3ko 5/2013 Foru Dekretu Araue-
mailearen 56. artikuluan xedatutakoaren babesean, dekretu hau aurretiaz izapidetzen 
da, eta, horrenbestez, deialdi honetan ageri den gehienezko zenbatekoa gutxi gorabehe-
rakoa da. Ondorioz, dirulaguntzak emateko, beharrezkoa izango da kreditu egokia eta 
nahikoa egotea eskabideak ebazten direnean.

3. Aurrekontuko partidei esleitutako kopuruak gutxi gorabeherakoak dira. Onartzen 
diren eskabideen arabera —eta erakunde onuradunen izaera juridikoak eta diruz lagun-
dutako gastuen kontzeptuak askotarikoak izan daitezke—, aurrekontuko partidei eslei-
tutako baliabide ekonomikoak partiden artean egokitu ahal izango dira gastua aldatzeko 
espedienteen bidez edo espedienteen bidez. Horretarako, ez da beharrezkoa izango 
foru-dekretu hau aldatzea, betiere partiden zenbateko osoak ezarritako muga gainditzen 
ez badu. Organo emaileak argitaratuko du behin betiko banaketa emakida ebazpenaren 
aurretik deialdiaren bitarteko berberetan. Publizitate horrek ez du esan nahi eskari be-
rriak aurkezteko epea irekiko denik, ezta ere ebazteko epe berria hasiko denik.

4. Deialdi honetan ageri den gehienezko zenbatekoa gutxi gorabeherakoa da eta, 
beraz, 5/2005 Foru Araua garatzeko dirulaguntzen erregelamendua onesten duen mar-
txoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren (aurrerantzean 34/2010 Foru Dekretua) 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 dirulagun-
tzen zenbateko osoa. Hala eginez gero, eskabideak aurkezteko epea luzatu behar izan-
go da.
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5. 34/2010 Foru Dekretuaren 43. artikuluan ezarritakoaren arabera, aurrekontu 
zuzkiduraren zenbateko osoa gehienez ere zenbateko osagarri honekin handitu ahalko 
da 500.000,00 euroak:

a)  Edo zenbateko osagarria dagoenean eta zenbateko hori deialdi batzuentzat 
aurreikusitako zenbateko txikiagorekin ebatzitako aurreko deialdietatik datorre-
nean.

b)  Edo emandako dirulaguntzak baino zenbateko txikiagoengatik aurreko deialdie-
tatik eratorritako betebeharrak aitortu edo likidatu direnean.

c)  Edo honakoak onetsi direlako eskuragarri dauden kreditu handitzea dagoenean:
    1)  Kreditu handitzeak.
    2)  Kredituak sortzea.
    3)  Kredituak sartzea.
Zenbateko osagarriaren eraginkortasuna kreditu eskuragarritasun deklarazioaren 

baldintzapean egongo da; deklarazioa dirulaguntzaren emakida ebatzi aurretik egin 
beharko da. Handitze hori organo emaileak baimenduko du eta eskuragarri dauden 
kredituen deklarazioa argitaratu beharko du emakida ebazpenaren aurretik deialdiaren 
bitarteko berberetan. Gainera, publizitateak ez du esan nahi eskari berriak aurkezteko 
epea irekiko denik, ezta ere ebazteko epe berria hasiko denik.

6. Deialdiko eskabide guztiak ebatzi ondoren, guztira dirulaguntzetarako emandako 
diru kopurua aurrekontu-muga baino txikiagoa bada, gastu-baimenaren ezeztapena tra-
mitatuko da, soberan den zenbatekoan, foru-dekretu hau aldatu beharrik gabe.

II. TITULUA
ARAUBIDE JURIDIKOA

8. oinarria.— Araubide juridikoa
1. Deialdi honetan ezarritako dirulaguntzak araudi honekin bat arautuko dira: oinarri 

hauek, 5/2005 Foru Araua, 34/2010 Foru Dekretua, administrazio-zuzenbideko gainera-
ko arauak, eta, halakorik ezean, zuzenbide pribatuko arauak aplikatuko dira.

2. Era berean, nola ematen diren dirulaguntzak de minimis laguntzatzat joko diren, 
honako araudi hauen pean egongo dira: Batzordearen 1407/2013 (EB) Erregelamendua, 
2013ko abenduaren 18koa, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatua-
ren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa, eta Batzordea-
ren 2020ko uztailaren 2ko 2020/972 (EB) Erregelamendua, zeinaren bidez aldatzen bai-
ta 1407/2013 (EB) Erregelamendua, haren luzapenari dagokionez.

9. oinarria.— Organo eskudunak eta erakunde laguntzailea
1. Espedienteak Berrikuntza Zerbitzuak antolatu eta izapidetuko ditu, Enpresen 

Lehiakortasuna Bultzatzeko Zuzendaritza Nagusiaren agindupean.
2. Espedienteak ebaztea Ekonomia Sustatzeko foru diputatuari dagokio, instruk-

zio-organoak eta Enpresen Lehiakortasuna Bultzatzeko Zuzendaritza Nagusiko titula-
rrak proposatuta.

3. Interbiak Bizkaia, S.A. (M.P.) sozietateak erakunde laguntzaile gisa jardungo du, 
Bizkaiko Foru Aldundiarekin sinatutako lankidetza-hitzarmenean xedatutakoa betez, eta 
hitzarmen horretan eta oinarri arautzaile hauetan adierazten diren eginkizunak beteko 
ditu. Era berean, indarrean dagoen dirulaguntzei buruzko araudiaren ondoriozko beteki-
zunak eta betebeharrak bete beharko ditu.

4. Lankidetza-hitzarmena aldez aurretik suntsiarazten bada, hitzarmena suntsia-
razteko akordioan jasotzen diren jarraibideei jarraituko zaie.

10. oinarria.— Arau-hausteak eta zehapenak
1. Arau-hausteen eta zehapenen araubidea 5/2005 Foru Arauaren IV. tituluan eta 

34/2010 Foru Dekretuaren IV. tituluan xedatzen dena izango da.



ee
k:

 B
AO

-2
02

3a
00

9-
(I-

15
)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2023, urtarrilak 13. Ostirala9. zk. 11. orr.

2. Aplikatu beharrekoa izango da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean (aurrerantzean 39/2015 Legea) ezarritakoa, 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 40/2015 Le-
gean ezarritakoa, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko 
ahalmenari buruzko Eusko Legebiltzarraren otsailaren 20ko 2/1998 Legean aurreko ma-
nuari kontra egin gabe xedatzen dena.

11. oinarria.— Ez-betetzea eta dirulaguntza itzultzea
1. Jarraian aipatzen diren kasuetan, itzuli egin beharko dira jasotako dirulaguntza, 

dirulaguntza ordaindu den unetik itzultzea erabakitzen den datara bitartean dagozkion 
berandutza-interesak, eta, hala badagokio, galdu egingo da dirulaguntza kobratzeko es-
kubidea.

a)  Oinarri hauetan, emakidaren ebazpenean edo aplikatu beharreko araudian eza-
rritako betebehar edo baldintzaren bat betetzen ez denean.

b)  5/2005 Foru Arauaren 33. artikuluan edo 34/2010 Foru Dekretuan aurreikusitako 
kausaren bat gertatzen denean.

2. Itzuli beharreko diru-kopuruak zuzenbide publikoko sarreratzat joko dira, ondorio 
guztietarako.

3. Itzuli beharreko zenbatekoei aplikatu beharreko berandutze-interesa 5/2005 
Foru Arauaren 34. artikuluan aurreikusitakoa izango da.

4. Dirua itzultzeko prozedura 5/2005 Foru Arauaren II. tituluan eta 34/2010 Foru 
Dekretuaren III. tituluan xedatutakoaren arabera izapidetuko da.

5. Dirulaguntza emateko ezarritako baldintzak ez betetzeak mailakatzeko irizpideak 
honako hauek izango dira:

a)  Gehiegizko finantzaketa gertatzen bada, aldi berean beste laguntza batzuk jaso 
direlako –5/2005 Foru Arauaren 18.3. artikuluan jasotako balizkoa–, behar de-
naren gainetik jasotako kopurua itzuli beharko da, eta kopuru horri dagokion be-
randutze-interesa ezarriko zaio. Berdin-berdin jokatuko da de minimis baldintzak 
betetzen ez badira baimendutako laguntzak gainditzeagatik.

b)  Hedapen, gardentasun, hizkuntza koofizialen erabilera, genero berdintasun 
eta bestelako gizarte politika betebeharrak betetzen ez badira kobratzeko eta/
edo itzulketa partziala jasotzeko eskubidea galduko da gehienez ere emanda-
ko dirulaguntzaren %  10eko zenbatekoan. Kasu bakoitzarentzat adierazitako 
gehieneko mugaren barnean emandako dirulaguntzaren ehunekoa zehazteko 
proportzionaltasun printzipioa aplikatuko da honako irizpideen arabera: bete ez 
diren betebeharrak, horien tamaina, onuradunak horiek bete edo bete ez dituen, 
ez betetzearen arrazoiak eta ez betetze horiek nola eragiten duten helburuak 
lortzean, jarduera egitean, proiektua egikaritzean edo dirulaguntzaren emakida 
oinarritzen duen jokaera izatean.

c)  Oinarri hauetan ezarritako gainerako betebeharrak betetzen ez badira, eman-
dako dirulaguntza osorik edo zati batean galduko da, oinarrietan xedatutakoa-
ren arabera, eta, berariazko aurreikuspenik ezean, itzuli beharreko zenbatekoa 
proportzionaltasun-irizpidearen arabera ezarriko da, ez-betetzeak lortu nahi den 
helbururako duen garrantzia eta interes publikorako duen garrantzia kontuan 
hartuta.

12. oinarria.— Dirulaguntza pertsona edo erakunde onuradunaren ekimenez itzultzea
1. Onuradunak berak Administrazioaren aurretiazko errekerimendurik gabe eginda-

koa da borondatezko itzulketa.
2. Borondatezko itzulketa egiten denean, Administrazioak dagozkion berandu-

tze-interesak kalkulatuko ditu 5/ 2005 Foru Arauaren 34. artikuluan ezarritakoaren ara-
bera eta pertsona edo erakunde onuradunak behin betiko itzulketa benetan egin duen 
unera arte.
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3. Onuradunak berak bere borondatez itzuli nahi badu dirulaguntza, ordainketa-gu-
tuna erabili beharko du, Bizkaiko Foru Aldundiaren eredu ofizialaren arabera, Ekonomia 
Sustatzeko Sailaren bulego birtualean eskatu eta gero.

III. TITULUA
DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA

13. oinarria.— Dirulaguntza-eskabideak aurkezteko lekua, era eta epea eta ondo-
rengo izapideak

1. Dirulaguntza-programa honetan parte hartu nahi duten pertsonek eta erakun-
deek konpromisoa hartuko dute Ekonomia Sustatzeko Sailaren bulego birtualaren bidez 
(http://www.bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual) dirulaguntza jasotzeko eskaera forma-
lizatzeko, dokumentazioa bidaltzeko, justifikazioak egiteko, errekurtsoak jartzeko, alega-
zioak egiteko, dagoeneko irekita dauden espedienteei buruzko aldaketak aurkezteko eta 
edozein izapide 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. artikulua-
rekin 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. Identifi-
kazio eta sinadura elektronikorako B@kQ txartela erabili nahi izanez gero, jakinarazten da 
Ekonomia Sustatzeko Sailaren egoitzan eskura daitekeela (Orueta apezpikua 6, Bilbo).

4. Eskabidea aurkezteko ezinbestekoa izango da pertsona edo erakunde hori Eko-
nomia Sustatzeko Sailaren erakunde eta pertsona fisikoen erregistroan alta emanda 
egotea (erregistro hori Bizkaiko Foru Aldundiaren ekainaren 14ko 109/2016 Foru De-
kretuan araututa dago). Egoera horretan ez badago, pertsona edo erakunde horrek ins-
kripzio-eskabidea bete beharko du bulego birtualean, dirulaguntza-eskabidea izapidetu 
baino lehen.

5. Eskabideekin batera, hurrengo oinarrian adierazitako dokumentazioa aurkez-
tu behar da, bulego birtualean dagoen agiriak eransteko sistema erabilita. Era berean, 
eskabide horietan eskatutako informazioa eta erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu 
beharko dira.

6. Eskabideak aurkezteko epea 2023ko urtarrilaren 16ko 08:30etik honako egoera 
hauetakoren bat gertatzen den arte izango da:

a)  Erabilgarri dagoen aurrekontua agortzen denean.
b)  Dagoeneko aurkeztu diren eskabideen kopuruagatik eta/edo erabiltzen diren 

beste datu batzuk kontuan hartuta, aurrekontu erabilgarria agortuko dela uste 
bada.

c)  2023ko irailaren 29ko 13:30era heltzen denean.
a)  edo b) egoerak gertatzen badira, Ekonomia Sustatzeko diputatuaren foru-agindu 

bidez erabaki beharko da eskabideak aurkezteko epea ixtea, eta Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu beharko da.

14. 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.

2. Laguntza-eskaera bat (1) aurkeztu ahal izango da eskatzaile bakoitzeko.
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3. Erakunde batek baimendutako gehieneko eskaera-kopurua baino handiagoa 
aurkezten badu, organo instrukzio-egileak lehendabizi jasotako eskabideak baino ez ditu 
ebaluatuko, eta gainerako eskabideak automatikoki baztertuko dira.

4. Agiri administratibo eta tekniko hauek aurkeztu behar dira eskabideekin batera:
a)  Eskabide telematikoa, 13. oinarrian ezarritakoaren arabera.
    Eskabide horrek dirulaguntza jaso duen jardueraren gastuen zerrenda izan 

behar du eta hartzekoduna, agiria, zenbatekoa, jaulkipen-data eta, hala denean, 
ordainketaren data identifikatu behar dira. Bertan jasoko dira dirulaguntza jaso 
duen jarduerari egotzitako diru-sarreren zerrenda Halaber, hedapen, gardenta-
sun, hizkuntza koofizialen erabilera, genero berdintasun eta bestelako gizarte 
politika betebeharrak betetzen direnaren deklarazioa du. 4/2005 Legearen 21 bis 
3.d) artikuluan eskatutakoaren arabera, sexuaren arabera banakatutako infor-
mazioa jasotzen da erakundearen titularrei eta plantillari buruz.

b)  Dirulaguntza eskabidearen xede diren jarduketen fakturak eta horien banku or-
dainketen frogagiriak. Ez da onartuko eskudirutan ordaintzea.

c)  Dirulaguntza eskabideren xede diren ibilgailuak modernizatzeko jarduketetan 
sartutako elementuen argazkiak.

d)  Hartzekodunaren fitxa, Bizkaiko Foru Aldundiko webgunean dagoen eredu ofi-
ziala, Bizkaiko Foru Aldundian banku-helbideratzeari buruzko datuak ez badau-
de edo dauden datuak aldatu nahi badira. Dokumentazio osoa dagoela jotzen 
den data zehazterakoan ez da kontuan hartuko hartzekodunaren fitxa, espedien-
tearen ebazpena emateko ondorioetarako.

5. Aurreko ataleko a), b) eta c) azpi-ataletan adierazitako agiriak ezinbestekotzat 
jotzen dira dirulaguntzen onuradun izateko baldintzak eta diruz lagun daitekeen egitatea 
ebaluatzeko. Era berean, ezinbestekotzat jotzen dira informazio gehigarri argigarria du-
ten eta eskatzaileei eskatu behar zaizkien dokumentuak, onuradunaren izaera eta diruz 
laguntzeko moduko egitatearen izaera zehazteko beharrezkoak direnak, eskaeran ber-
tan eta erantsitako dokumentuetan jasotzen ez den informazioa delako, eskatzailearen 
beste espediente batzuetan organo instrukziogilearen esku ez dagoelako, edo 39/2015 
Legearen 28. artikuluaren 2. eta 3. zenbakietan aipatzen diren datuak direlako eta elka-
rreragingarritasun-zerbitzuen bidez lortzeko berariazko baimenik eman ez duelako edo 
bide horretatik lortu ezin direlako.

6. Ekonomia Sustatzeko Sailak, Bizkaiko Elkarreragingarritasun Nodoaren bidez 
eta/edo dagozkion elkarreragingarritasun-zerbitzuen bidez, aurkeztu diren eskabideen 
administrazio-izapideak egiteko eskatutako pertsona eta erakunde interesdunen datuak 
egiaztatu eta kontsultatuko dituzte, 39/2015 Legearen 13., 28. eta 53. artikuluetan aitor-
tutako 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, ez bada posible informazioa zuzenean beste administra-
zio batzuetatik eskuratzea, Interbiak Bizkaia S.A. (M.P.) sozietateak edo Ekonomia Sus-
tatzeko Saileko Berrikuntza Zerbitzuak izapideak egiteko beharrezkotzat jotzen dituen 
datuak edo dokumentuak eskatu ahal izango dituzte.

15. oinarria.— Eskabidea zuzentzea edo hobetzea
1. Eskabideak elektronikoki, estandarrak eta formatuak betetzen ez badituzte, ter-

mino guztiak betetzen ez badira, edo eskabidearekin batera foru-dekretu honetan eska-
tutako agirietakoren bat aurkeztu ez bada, errekerimendua 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.
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2. Instrukzio-organoak edo erakunde laguntzaileak aurkezten diren eskabideak 
behar bezala ulertzeko eta ebaluatzeko beharrezkotzat jotzen duten informazio osagarri 
guztia bildu ahal izango dute.

16. oinarria.—Dirulaguntza emateko prozedura
1. Dirulaguntzak emateko prozedura norgehiagokarik gabeko araubidean izapide-

tuko da, eta funtsak eta eskabideak (osorik eta zuzen beteta) hurrenkeraren arabera 
banatuko dira, betiere deialdian ezarritako baldintzak betetzen badira, erabilgarri dagoen 
aurrekontua agortu arte edo deialdiaren indarraldia amaitzen den egunera arte.

2. Eskaria zuzena izango da Ekonomia Sustatzeko Sailaren bulego birtualeko eredu 
normalizatuan egin bada deialdi horretarako, eta datuak bat badatoz eskatutakoarekin.

3. Eskaria osatuta egongo da bi baldintza hauek betetzen direnean:
a)  Organo izapidegileak edo erakunde laguntzaileak eskuragarri izatea dirulagun-

tzen onuradun izateko betekizunak betetzen direla ebaluatzeko ezinbestekoa 
den dokumentazio guztia, bai eskariarekin entregatu delako, bai eta organo iza-
pidegileak edo erakunde laguntzaileak dagoeneko duelako eskatzailearen beste 
espedienteetan edo 39/2015 Legearen 28. artikuluko 2. eta 3. paragrafoetan ai-
patutako agiriak edo datuak direlako eta elkarreragingarritasun zerbitzuek bera-
riaz eskuratzeko baimena eman dutelako.

b)  berari atxiki zaiolako dirulaguntza jaso dezakeen egitatea ebaluatzeko ezinbes-
tekotzat jotzen den dokumentazioa.

4. Eskaria oker badago eta zuzendu beharra badu aurreko bi apartatuetan deskri-
batutakoarekin bat etorriz, eskariaren izapideak egiteko agindua finkatzeko eguna eta 
ordua izango da interesdunak Ekonomia Sustatzeko Sailaren bulego birtualean eskariko 
akatsak edo omisioak zuzentzen dituena. Eskakizun hori betetzen ez bada edo osorik 
zuzentzen ez bada, ezetsi egingo da aurretiazko ebazpen baten bidez. Ebazpen hori, 
halaber 39/2015 Legearen 68.1 eta 21. artikuluetako terminoetan emango da.

17. oinarria.— Ebazpena
1. Espedientearen instrukzioa amaitutakoan, organo instrukzio-egileak ebaz-

pen-proposamena egingo du, eta Enpresen Lehiakortasuna Bultzatzeko Zuzendaritza 
Nagusiko titularrari helaraziko dio. Azken horrek, era berean, Ekonomia Sustatzeko foru 
diputatuari igorriko dio ebazpen-proposamena, eta hark dagokion foru-aginduaren bidez 
ebatziko du. Ebazpenean erabakiko da bai dirulaguntzak ematea, bai ezestea edo ez 
ematea.

2. Ebazpena hilero emango da, eta bertan sartuko dira aurreko hileko azken egun 
baliodunean dokumentazio osoa eta zuzena duten espediente guztiak, bai eta aurreko 
hileko azken egun baliodunera arte jasotako informazioaren arabera ezetsiak izan behar 
duten edo ez ematea erabaki behar den espediente guztiak. Hala ere, hilabetea amaitu 
baino lehen ebazpenik eman ezin bada, ebazpena geroago eman ahal izango da, eta 
hori behar bezala arrazoitu beharko da.

3. Ebazpenak, gutxienez, hartutako ebazpenaren oinarriak jasoko ditu, bai eta, ka-
suen arabera, emandako zenbatekoa edo ezesteko edo ez emateko arrazoiak ere.

4. Dirulaguntza emateko ebazpenean, baldintza bereziak ezarri ahal izango dira, 
baldin eta uste bada ezen, proiektuen izaera berezia edo gertatzen diren beste ingu-
ruabar batzuk direla bide, egoki dela halako baldintzak ezartzea, hartara kasu bakoitza-
ri egokitzeko eta aplikatzeko foru-dekretu honetan edo aplikatzekoak diren gainerako 
arauetan xedaturikoa. Halaber, onarturiko dirulaguntza emateko ebazpenean adieraziko 
da minimis erregelamenduari atxikitako laguntza dela, eta esplizituki adieraziko da diru-
laguntza gordin baliokidearen zenbatekoa.

5. Hartutako ebazpena interesdunei jakinaraziko zaie.
6. Ebazpena jakinarazi ondoren, hamar (10) eguneko epea izango dute onuradu-

nek ebazpena onartzeko, eta epe hori berenberegiko adierazpenik egin gabe igarotzen 
bada, ebazpena isilbidez onartu dela ulertuko da.
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7. Eskabideei buruzko ebazpena emateko eta jakinarazteko epea sei (6) hilabete-
koa izango da gehienez, eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik zenbatuta. Epe 
horretan ebazpenik jakinarazten ez bada, eskaera ezetsitzat joko da, administrazio-isil-
tasuna dela eta.

18. 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 errekurtsook aldi berean jarri.

19. oinarria.— Dirulaguntzari uko egitea
1. 34/2010 Foru Dekretuaren 48.3. artikuluan arautzen denarekin bat, onuradun 

gertatu den pertsona edo erakunde batek dirulaguntzari uko egiten badio, dirulaguntza 
ematen duen organoak erabaki dezake zerrendan hurrengo datozen eskatzaileei ema-
tea (hurrenkeraren arabera), baldin eta nahikoa kreditu geratu bada aske kasuan kasuko 
eskabideei erantzuteko.

2. Dirulaguntza ematen duen organoak aukera horren berri emango die pertsona 
edo erakunde interesdunei, dirulaguntzaren proposamena onar dezaten, hamar (10) 
egun balioduneko epean; epe hori ezin da luzatu. Behin pertsona edo erakunde es-
katzaileek proposamena onartu ondoren, administrazio-organoak dirulaguntza emateko 
egintza emango du, eta haren jakinarazpena egingo du.

3. Uko egitea aurkezteko gehienezko epea hamar (10) egun baliodunekoa izango 
da, interesdunari dirulaguntzaren proposamena jakinarazten zaionetik hasita. Epe hori 
igarota, hortik aurrera uko egiterik gertatzen bada, dirulaguntza emateko baldintzak ez 
direla bete joko da.

20. oinarria.— Emandako dirulaguntzen publizitatea
Dirulaguntza eman den urte naturala amaitu ondorengo lehen hiruhilekoa amaitu 

baino lehen, Ekonomia Sustatzeko Sailak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko ditu 
deialdi publiko honen ondorioetarako emandako dirulaguntzak, honako hauek adierazi-
ta: deialdia, aurrekontuko zer programari eta kredituri egozten zaizkion, onuradunaren 
izena edo sozietate-izena eta haren identifikazio fiskaleko zenbakia, emandako zenba-
tekoa, dirulaguntzaren helburua edo helburuak, eta diruz lagundutako programak edo 
proiektuak. Urte askotako dirulaguntzen kasuan, emandako zenbateko osoa eta urte-
koen banaketa.

21. oinarria.— Onuradunak eman zaion dirulaguntzaren publizitatea egitea
Onuradunek diruz lagundutako jarduketaren finantzaketa publikoaren publizitatea 

egin beharko dute. Horretarako, «Bizkaiko Foru Aldundiak finantzatu du jarduketa hau, 
2023ko Salgaien Errepideko Garraioa Modernizatzeko Programaren barruan / Esta ac-
tuación ha sido financiada por la Diputación Foral de Bizkaia dentro del Programa Mo-
dernización del Transporte de Mercancías por Carretera 2023» adierazpena, Bizkaiko 
Foru Aldundiaren logotipoarekin batera, diruz lagundutako elementu bakoitzean jarri 
beharko dute, erraz ikusteko leku batean.

22. oinarria.— Jakinarazpen elektronikoa
1. Pertsona eta erakunde interesdunei egindako jakinarazpenak bitarteko elektroni-

koen bidez egingo dira, 39/2015 Legean aurreikusitakoaren arabera.
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2. Bitarteko elektronikoen bidezko jakinarazpenak Bizkaiko Foru Aldundiaren Egoi-
tza Elektronikoan agertuz egingo dira (https: // www.ebizkaia.eus) araudi bi hauetan 
ezarritakoaren arabera: Bizkaiko Foru Aldundiaren 62/2015 Foru Dekretua, maiatzaren 
5ekoa, Administrazio Elektronikoari buruzkoa, eta Herri Administraziorako eta Erakunde 
Harremanetarako foru diputatuaren 4841/2016 Foru Agindua, ekainaren 6koa, jakina-
razpenak eta komunikazioak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan agertzeko 
sistemaren bidez egiteari buruzkoa.

3. Egindako jakinarazpen elektronikoak eskuragarri jartzeari buruzko abisuak es-
kabidean aurkeztutako helbide elektronikora bidaliko dira. Horretarako, eskaera bete on-
doren, ofizioz eskumena duen organo edo unitateak alta emango dio helbide elektroniko 
horri Bizkaiko Foru Aldundiaren prozeduren katalogoko dirulaguntzen prozedura honeta-
rako aipatutako egoitza elektronikoaren abisu-sisteman. Abisu horiek ez dute, inola ere, 
jakinarazpen-ondoriorik izango, eta horiek ez egoteak ez du eragotziko jakinarazpena 
guztiz baliozkotzat jotzea.

4. Jakinarazpenak egindakotzat joko dira edukira sartzerakoan, eta ezetsitzat jaki-
narazpena eskura jartzen denetik hamar egun natural igarotzen direnean edukira sartze-
rik gertatu ez denean.

IV. TITULUA
GAUZATZEA, JUSTIFIKATZEA ETA KONTROLA

23. oinarria.— Gauzatzeko epea
1. Diruz lagundutako jarduerak 2023eko urtarrilaren 1etik eta dirulaguntza eskatu 

arteko epean, biak barne, hasi eta amaitu beharko dira.
2. Jarduketak aldi horretan hasi eta amaitzen direla ulertuko da, baldin eta dirula-

guntzaren xede diren jarduketen faktura guztien jaulkipen datak eta faktura horien or-
dainketa-datak epe horretan jasota badaude.

24. oinarria.— Azpikontratazioaren baldintzak
1. Honako hau joko da azpikontrataziotzat: onuradunak hirugarren pertsona bate-

kin hitzartzen duenean dirulaguntzaren xedeko jarduera oso-osorik edo zati bat egitea. 
Azpikontratazioaren kontzeptu horretatik kanpo gelditzen da onuradunak diruz lagundu-
tako jarduera bere kabuz gauzatzeko egin behar dituen gastuen kontratazioa. Aurrekoa-
ren ondorioz, honako hauek ez dira azpikontrataziotzat joko: makineria, ekipamendua 
eta material suntsigarria erostea, dirulaguntzaren xedeko jardueraren barruko zeregin 
bereziak egiteko kanpoko zerbitzuen kontratazioa eta dirulaguntzaren xedeko jarduera-
ren bestelako gastu osagarriak.

2. Diruz lagundutako jarduerak ezingo dira azpikontratatu.

25. oinarria.— Dirulaguntzak justifikatzea
1. Justifikazio-kontu baten bitartez frogatuko du onuradunak betetzen dituela ezarri-

tako baldintzak eta lortu direla dirulaguntza emateko egintzan aurreikusitako helburuak.
2. Dirulaguntza eskatzeko 14. oinarrian eskatutako dokumentazioak justifikaziora-

ko behar den dokumentazioa jasotzen du berez, eta, hortaz, ez da beharrezkoa izango 
dokumentazio gehigarririk aurkeztea.

26. oinarria.— Dirulaguntza ordaintzea
1. Pertsona edo erakunde onuradunak dirulaguntza onartu eta berehala ordaindu-

ko da dirulaguntza.
2. Dirulaguntza ordaindu baino lehenago, onuradunek zerga-betebeharrak eta Gi-

zarte Segurantzarekikoak beteta dituztela egiaztatuko da, eta ez daudela dirua itzultzera 
behartzen duen ebazpen prozedura baten ondorioz zordunen artean. Egiaztapen horren 
ondorioz, ikusten bada onuradunak ez dituela egunean zerga-betebeharrak eta Gizarte 
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Segurantzarekikoak, edo itzultzeko ebazpen baten ondorioz zorduna bada, ezin izango 
da dirulaguntza ordaindu.

3. Emandako dirulaguntza banku-transferentzia bidez ordainduko da, dirulaguntza-
ren eskabidean adierazitako kontu korrontera.

27. oinarria.— Laguntzak metatzea
1. Foru-dekretu honetan jasotako dirulaguntzek honako erregelamendu honetan 

xedaturikoa bete behar dute: Batzordearen 1407/2013 (EB) Erregelamendua, 2013ko 
abenduaren 18koa, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. 
eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa.

2. Ematen diren dirulaguntzak de minimis laguntzatzat hartuko dira. Emandakotzat 
joko dira onuradunari dirulaguntza jasotzeko eskubide legala aitortzen zaion unean.

3. Pertsona onuradun batek jaso dezakeen de minimis laguntzen zenbateko osoa 
ezin da izan 100.000,00 euro baino gehiago garraioaren sektorean, zenbatzen direlarik 
indarreko ekitaldi ekonomikoa eta aurreko biak.

4. Ez bada betetzen Batzordearen 1407/2013 (EB) Erregelamendua, 2013ko aben-
duaren 18koa, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 
108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa, horrek berekin ekar liezazkio-
ke arau-hausleari erantzukizun penala, zibila eta administratiboa.

5. Foru-dekretu honen arabera emandako laguntzak beste de minimis laguntza 
batzuekin metatu ahal izango dira, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko 
Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeari buruzko 2013ko 
abenduaren 18ko Erregelamenduan (EB) ezarritako gehieneko mugaraino. Laguntza 
horiek ez dira Estatuko ezein laguntzarekin metatuko, diruz lagun daitezkeen gastu berei 
dagokienez, baldin eta metatze horrek gainditu egiten baditu Batzordeak onarturiko kate-
gorien araberako salbuespen-erregelamendu batek edo erabaki batek kasuan kasurako 
finkaturiko inguruabar zehatzetarako laguntza-intentsitatea edo gehieneko laguntzaren 
zenbatekoa.

28. oinarria.— Laguntzen bateragarritasuna
1. Foru-dekretu honen babesean emandako dirulaguntzak bateragarriak izango 

dira helburu bererako Estatuko, Europar Batasuneko edo nazioarteko edozein admi-
nistraziok edo erakunde publikok zein pribatuk ematen dituzten dirulaguntza, laguntza, 
diru-sarrera edo baliabideekin, baldin eta gastu hautagarri beretarako gehieneko lagun-
tza-intentsitatea errespetatzen bada.

2. Hala ere, ez dira bateragarriak izango Bizkaiko Foru Aldundiak helburu bererako 
emandako beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin.

3. Dirulaguntzen zenbatekoak, bera bakarrik edo beste dirulaguntza nahiz lagun-
tzekin batera, ezin izango du, inola ere, onuradunak garatu beharreko jardueraren kos-
tua gainditu.

4. Aurreko muga horietakoren bat gaindituz gero, emandako edo eman beharreko 
dirulaguntzari soberakinari dagokion kopurua kenduko zaio.

5. Onuradunek diruz lagundutako jarduerak finantzatzeko beste dirulaguntza, la-
guntza, diru-sarrera edo baliabide batzuk lortu dituztela jakinarazi beharko diote Ekono-
mia Sustatzeko Sailari, horren berri izan bezain laster eta, nolanahi ere, funtsei eman-
dako erabilera justifikatu baino lehen, eta, hala badagokio, egindako itzulketa-gutunaren 
kopia erantsita. Hori guztia 5/2005 Foru Arauaren 18.3 eta 4. artikuluetan aurreikusitako 
ondorioetarako, dirulaguntza emateko ebazpena aldatu ahal izateko eta, hala badago-
kio, itzulketa-prozedura hasteko.

6. Ekonomia Sustatzeko Saila harremanetan jarri ahal izango da gainerako finan-
tzatzaileekin, kofinantzaketa-hitzarmen bat egin ahal izateko.



ee
k:

 B
AO

-2
02

3a
00

9-
(I-

15
)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2023, urtarrilak 13. Ostirala9. zk. 18. orr.

29. oinarria.— Pertsona edo erakunde onuradunen beste betebehar batzuk
Honako betebehar hauek izango dituzte laguntzen onuradunek:
a)  Dirulaguntza emateko arrazoi den helburu, proiektu, jarduera edo jokaera lortu, 

burutu, egin edo hartzea.
b)  Ekonomia Sustatzeko foru diputatuaren aurrean edo erakunde laguntzailearen 

aurrean justifikatzea betekizun eta baldintzak betetzen direla, hala badagokio, 
baita jarduera egin dela eta dirulaguntza emateko edo laguntzaz gozatu ahal 
izateko aintzat hartutako xedea bete dela ere.

c)  Oinarri hauetan jasotako hedapen-neurriak hartzea, hau da, «Onuradunak eman 
zaion dirulaguntzaren publizitatea egitea» izeneko oinarrian adierazitakoa betetzea.

d)  Aurrekontu ekitaldi batean Bizkaiko Foru Aldunditik gutxienez 100.000 eurokoak 
diren laguntzak edo dirulaguntzak jasotzen dituzten erakundeak edo urteko di-
ru-sarreren %40 foru laguntzak edo dirulaguntza publikoak direnean, baldin eta 
gutxienez 5.000 eurokoak badira, bete egin beharko dituzte Bizkaiko gardenta-
sunaren otsailaren 17ko 1/2016 Foru Arauko publizitate aktiboaren betebeha-
rrak. Hau da:

    1)  Aurretik aipatutako mugak gainditu eta hurrengo urtetik aurrera webgunean 
informazio publiko garrantzitsua argitaratzea modu irisgarrian, doan, egiaz, 
eguneratuta eta berrerabiltzeko moduan. Datu pertsonalak babestearen ar-
loko legeria errespetatuko da eta euskaldunen hizkuntz eskubideak berma-
tuko dira. Horretarako, informazioa euskaraz eta gaztelaniaz argitaratuko da.

    2)  Informazioa eguneratuta mantentzea gutxienez lau urte naturaletan.
e)  Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza koofizialak erabiltzea hizkuntza ofi-

zialak erabiltzeko irizpideak ezartzen dituen maiatzaren 28ko 63/2019 Foru De-
kretuaren 13.3 eta 13.4 artikuluetan ezarritakoarekin bat. Hau da:

    1)  Diruz lagundutako jarduera publiko guztietan bi hizkuntza koofizialak erabil-
tzea.

    2)  Diruz lagundutako jarduerarekin lotutako materialetan, argitalpenetan eta 
bestelako euskarrietan bi hizkuntza koofizialak erabiltzea.

f)  Genero ikuspegia sartzea eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sus-
tatzea Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Le-
gearen 46. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. Horrek hauxe esan nahi du:

    1)  Egiaztatzea jarduketetan bete egiten direla 4/2005 Legearen 3. artikuluan 
adierazitako printzipio orokorrak, egindako azterketa eta estatistiketan lege 
horren 16. artikuluan xedatutakoa betetzen dela eta zuzenean edo hirugarre-
nen bidez sortutako hizkuntza, irudi, euskarri eta dokumentuetan hizkuntza 
sexista erabiltzen ez dela egiaztatzea.

    2)  Egiaztatzea Emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzea lanpostuen 
definizio, sarbide, kontratazio eta iraungipenean, lanbide-sailkapenean, sus-
tapenean, prestakuntzan, laneko segurtasun eta osasunean, ordainsari-po-
litikan, erantzunkidetasunean, bizitza pertsonal, lan-bizitza eta familia-bizi-
tza uztartzearen arloan, lanaren kalitate eta egonkortasunean, lanaldiaren 
iraupen eta antolamenduan, ekintza sindikal, ordezkaritza eta negoziazio 
kolektiboan, betiere diskriminaziorik sortzen ez duten lan-baldintza duin eta 
gizalegezkoak sustatzen direla eta gardentasun eta ordainsari berdintasun 
printzipioa betetzen dela.

    3)  Egiaztatzea zaintzea emakumeen eta gizonen tratamendua, protagonismoa 
eta balorazioa baliokideak izan daitezen, eta berdintasuna, presentzia ore-
katua, dibertsitatea, erantzunkidetasuna, eta generoaren rol eta identitateen 
aniztasuna balio dituen irudi bat sustatzea idatzizko zein ahozko komuni-
kazioetan, ikonografian, publizitate-ekintzetan, barruko zein kanpoko komu-
nikazio formal eta informalean, eta proiektuari edo jarduerari lotutako edo 
proiektua edo jarduera egiteko sortutako materialetan.
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    4)  Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 
3/2007 Lege Organikoan aurreikusitako Berdintasun Plana edukitzera behar-
tuta dauden erakundeen kasuan, plan hori badutela eta benetan aplikatzen 
dela egiaztatzea.

    5)  Egiaztatzea bermatzen dela neurriak hartuko dituela lan-arloan emakumeen 
kontrako indarkeria prebenitzeko, hari aurre egiteko, haren jarraipena egi-
teko, hura ebaluatzeko eta desagerrarazteko, bereziki sexu-jazarpenari eta 
sexuan oinarritutako jazarpenari aurre egiteko.

g)  Kontabilitate liburuak, erregistroak eta gainerako agiriak egunean edukitzea —
egin beharreko eginbide eta auditoriak eginda, alegia—, pertsona onuradunari 
kasu bakoitzean aplikatu beharreko merkataritza-legerian eta legeria sektorialean 
ezarritakoaren arabera, bai eta kontabilitate orri eta erregistro espezifiko guztiak 
edukitzea ere diruz lagundutako proiektuari dagozkion diru-sarrerak eta gastuak 
bereiz identifikatu ahal izateko, dela kontabilitateko sistema berezi baten bidez, 
dela proiektuarekin lotutako transakzio guztietarako kontabilitateko kode egoki bat 
esleituz, egiaztapen eta kontrol ahalmenen erabilera egokia bermatzeko.

h)  Jasotako funtsen erabilera frogatzen duten agiriak gordetzea, dokumentu elek-
tronikoak barne, egiaztapen eta kontrol ekintzetarako erabilgarriak izan daitez-
keen neurrian.

i)  Foru arau honen 33. artikuluan jasotako egoeretan jasotako funtsak itzultzea.
j)  Baldin eta dirulaguntza emateko orduan kontuan hartu diren inguruabar objekti-

bo edo subjektiboetatik edozein aldatu bada, aldaketa horren berri ematea diru-
laguntza eman dionari.

k)  Foru Administrazioko organoek edo erakunde laguntzaileak eskatzen dieten 
laguntza eta dokumentazioa ematea, bai eta, Europar Batasuneko araudiaren 
arabera, finantza-kontroleko eginkizunak esleituta dituzten organoek ere. Horre-
tarako, honako ahalmen hauek izango dituzte:

    1)  Egiaztatu beharreko agirietara, euskarri informatikoan dauden programa eta 
artxiboak barne, iristeko askatasuna.

    2)  Sarrera librea diruz lagundutako jarduera garatzen den edo dirulaguntzaren 
kargura finantzatutako eragiketen errealitatea eta erregulartasuna egiazta-
tzeko aukera ematen duten negozio-lokaletara eta gainerako establezimen-
du edo lekuetara.

    3)  Fakturak, agiri baliokideak edo ordezkoak eta eragiketei buruzko beste edo-
zein agiri atxikitzea edo kopia eskuratzea, baldin eta horietan dirulaguntza 
behar ez bezala lortu, baliatu edo erabili izanaren zantzuak ondorioztatzen 
badira.

    4)  Dirulaguntzak kobratu diren edo funtsak erabili diren finantza-erakundeetako 
banku-kontuetako informazioa eskuratzeko askatasuna.

    Laguntza emateko eta dokumentazioa emateko betebehar hori betetzeari uko 
egitea erresistentziatzat, desenkusatzat, oztopotzat edo negatibotzat joko da, 
5/2005 Foru Arauaren 33. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, hala bada-
gokio, zehapenen kalterik gabe.

l)  Emakumeen eta gizonen arteko genero berdintasunarekin lotutako betebeharrak 
betetzen direla egiaztatzeko jarduketak egitea eta justifikazio dokumentazioa 
ematea. Laguntzen ez bada eta dokumentazioa ematen ez bada, urratu egin-
go dira 5/2005 Foru Arauaren 33.1.f) artikuluan adierazitakoaren ondorioetarako 
ezarritako betebeharrak.
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m)  Deslokalizazioan ez erortzea. Enpresa deslokalizaziotzat jotzen da Enpresak 
deslokalizatzen direnean foru-sektore publikoak laguntzak berreskuratzeari bu-
ruzko martxoaren 27ko 7/2007 Foru Arauak ezarritakoa, eta foru-dekretu honek 
arautzen dituen dirulaguntzei aplikatuko zaie foru-arau hori.

n)  Ekonomia Sustatzeko Sailaren jardueraren eragina ebaluatzeko, sail horrek en-
presari proiektuak iraun bitartean zein proiektu amaitu eta osteko hiru (3) urtee-
tan enpresaren bilakaera adierazten duten adierazle ekonomikoak eta enplegua-
ri buruzko adierazleak nahiz proiektuak enpresan izandako eraginari buruzkoak 
aurkezteko eskatu ahal izango dio. Adierazle horiek aurkezteko epea, eskatzen 
zaizkion unean zehaztuko da.
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