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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, maiatzak 05. Osteguna85. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Ekonomia Sustatzeko Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 64/2022 FORU DEKRETUA, maiatzaren 3koa, zei-
naren bidez onartzen baitira Bizkaiko Lurralde Historikoan turismoa erakar-
tzeko ekitaldiak egiteko dirulaguntzen programaren oinarri arautzaileak eta 
deialdia onartzen dituena, 2022ko ekitaldirako

I

Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 17ko 207/2019 Foru Dekretuak (Bizkaiko Al-
dizkari Ofiziala, 2020ko urtarrilaren 15ekoa), Ekonomia Sustatzeko Foru Sailaren Egi-
tura Organikoaren Erregelamendua onartzen duenak, ezartzen duen bezala sail honen 
xedeetako bat Bizkaiaren irudia kanpoan zabaltzearekin eta turismoa bultzatzearekin 
zerikusia duten jarduera guztiak sustatzea eta garatzea da; halaber, Sailaren ataza eta 
xedea da Bizkaia nazioartean posizionatzea inbertsioak, talentua, bisitariak eta ekital-
diak erakartzeko aukeren lurralde gisa eta Lurraldeak Bizkaiarentzat lehentasunezko 
interesa duten nazioarteko sareetan parte hartzea sustatzea.

Turismoko 2030 estrategia berriak xedetzat ezarri du 2030ean Bilbao Bizkaia ardatz 
atlantikoaren nazioarteko erreferente izatea lortzea, bakarra izango dena bere nortasun 
propioagatik, aniztasunagatik eta eraldatzeko gaitasunagatik. Horrela Bilbao Bizkaiak 
turismoaren garapen iraunkorraren aldeko apustua egiten du, lurralde-oreka eta pertso-
nen ongizatea sustatuz lankidetza-ekosistema turistiko baten bidez. Hori eginda Bilbao 
Bizkaiak bisitariak eta talentua erakartzeko motorra izan nahi du, lurralde osoan eragin 
sozioekonomikoa sortuz.

Foru dekretu honek bat egiten du ikuspegi horretako elementu askorekin; izan ere, 
turismoaren garapen iraunkorraren alde egiten du, lurralde-oreka eta pertsonen ongiza-
tea sustatzen ditu, Bilbao Bizkaia maila estatalean eta nazioartekoan posizionatzen du 
eta bisitariak erakartzen ditu. Horrek guztiak eragin sozioekonomiko handia izango du 
Bizkaian.

Hori guztia aurkeztu berri den Turismo 2030 Estrategiaren garapen-ardatzaren 8. 
ildoarekin bat etorriz garatzen da. Zehatzago esanda helburu hauek lortu nahi dira:

—  Erreferentziazko turismo-ekitaldiak ekoiztea eta horien osagarri diren ekimenak 
garatzea.

—  Ekitaldien sektorea indartzea, Bizkaia erreferentziazko helmuga izan dadin ekital-
dien antolaketan, negozio-aukera berriak erakartzeko.

2022ko ekitaldirako egokitu da 2022ko apirilaren 5, 2400 Foru Aginduaren bidez 
onartutako Ekonomia Sustatzeko Sailaren 2020-2023 Dirulaguntzen Plan Estrategikoa. 
Plan horren arabera, Bizkairako turismoa erakartzeko ekitaldiak bultzatu eta babesteko 
dirulaguntzen lerro bat ezarri da. Gainera, Bizkaiko Lurralde Historikoaren 2022ko eki-
taldirako Aurrekontu Orokorretan horiek gauzatzeko behar diren kredituak esleitu dira. 
Horretarako, beharrezkoa da haren araudia ezartzea.

Izan ere onartu nahi den foru dekretuaren helburua da 2022ko ekitaldian Bizkaiko 
Lurralde Historikoan turismoa erakartzeko gaitasuna duten ekitaldiak diruz laguntzea. 
Horrela, Bizkaian turismoa eta tokiko ekitaldi-industria baten garapena bultzatu nahi 
dira, Bilbao Bizkaiaren irudia Estatuan eta nazioartean indartu nahi da, eta ekitaldi horie-
tan parte hartzen dutenak destinoa esperimentatu eta gomendatu egingo duten bisitari 
bihurtzea lortu nahi da.
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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 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.

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 (aurrerantzean 39/15 Legea)eta Bizkaiko Foru Aldun-
diaren 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.  Entzunaldiaren eta jendaurreko informazioaren izapideari buruzko memoria.
3. Ekonomia Sustatzeko Sailaren txosten juridikoa.
4. Generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioari buruzko txostena.
5.  Memoria ekonomiko-administratiboa eta erregulazio onaren printzipioei buruzkoa.
6. Kontrol ekonomikoari buruzko txostena.
7. Legezkotasunari buruzko txostena.
Era berean, genero-ikuspegia jaso da foru-dekretu hau prestatzeko orduan, kontuan 

hartuta zer xedatzen den bi araudi hauetan: 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emaku-
meen eta Gizonen Berdintasuna lortzeko eta emakumeen kontrako indarkeria matxista-
rik gabe bizitzeko legea (aurreratzean 4/2005 legea),Emakumeen eta Gizonen Berdin-
tasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru Araua eta Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren 
19ko 141/2013 Foru Dekretua, zeinaren bidez generoaren eraginaren aurretiazko eba-
luazioa egiteko jarraibideak ezartzen baitira (ebaluazio hori 4/2005 Legean dago aurrez 
ikusita). Ildo horretan, lehen adierazi den bezala, foru-dekretu honen izapidetzean gene-
roaren araberako eraginaren aurretiazko ebaluazioari 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 diru-laguntzetarako prozeduretan klausu-
la 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, dela bide 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 
(EE) 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) Errege-
lamendua, zeinaren bidez aldatzen baitira 1407/2013 (EB) Erregelamendua, haren lu-
zapenari dagokionez, eta 651/2014 (EB) Erregelamendua, haren luzapenari eta bidezko 
doikuntzei dagokienez.
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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 2022ko maiatzaren 3ko bileran aztertu ondoren, honako hau

XEDATZEN DUT:

Artikulu Bakarra.—Oinarri arautzaileak eta deialdia onartzea
Onartu egiten dira Bizkaiko Lurralde Historikoan 2022ko ekitaldian turismoa erakar-

tzeko ekitaldiak egiteko dirulaguntzen programaren oinarri arautzaileak eta deialdia, Ho-
rien testua jarraian agertuko da.

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

durak 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.

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.

Edozein bide erabiliz eskaerak egin, eta interesdunek administrazio publikoen es-
kuetan dauden datu pertsonalak ematen badituzte, eskaeraren hartzailea den organoak 
beharrezko egiaztatze-lanak egiteko aukera izango du, dituen eskumenen barruan, da-
tuak benetakoak direla egiaztatzeko.

Araudi horretan xedatzen dena betetzeko, interesdunak honako eskubide hauek ba-
liatu ahal izango ditu datuen tratamenduaren arduradunaren aurrean: datuetan sartze-
ko, datuak zuzentzeko, ezerezteko («ahaztua izateko eskubidea»), haien tratamendua 
mugatzeko eta datuok eramangarri izateko eskubideak, bai eta tratamendu automati-
zatuan soilik oinarrituriko erabakien xede ez izatekoa (barne harturik profilen sorrera) 
ere, baldin eta erabakiak eragin juridikoak badakarzkio edo, modu bertsuan, beragan 
eragin nabarmenik badu. Era berean, edozein momentutan errebokatu ahal izango du 
emandako baimena. Horrez gain, eskubidea du erreklamazioa jartzeko Datuen Babesa-
ren 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, 2022ko maiatzaren 3an.

Ekonomia Sustatzeko foru diputatua, 
AINARA BASURKO URKIRI

Ahaldun Nagusia,
UNAI REMENTERIA MAIZ
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2022KO EKITALDIAN BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAN TURISMOA  
ERAKARTZEKO EKITALDIAK EGITEKO DIRULAGUNTZEN  
PROGRAMAREN OINARRI ARAUTZAILEAK ETA DEIALDIA

AURKIBIDEA

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

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

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

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

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



ee
k:

 B
AO

-2
02

2a
08

5-
(I-

39
1)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, maiatzak 05. Osteguna85. zk. 6. orr.

I. TITULUA
XEDAPEN OROKORRAK

1. oinarria.—Dirulaguntzaren helburua
Diru-laguntzen programa honen helburua turismoa erakartzeko ekitaldiak antolatzen 

eta egiten laguntzea da, baldin eta:
a)  Bizkaiko eskualdeetan eragin sozial eta ekonomikoa sortzen badute.
b)  Bilbao Bizkaiaren posizionamendu turistikoa sendotzen laguntzen badute, Esta-

tu mailan zein nazioartekoan.
c)  Bizkaiko Lurralde Historikoan bisitarien eta gaualdien kopurua handitzen badute.

2. oinarria.—Dirulaguntzaren onuradunak
1. Honako erakunde hauek jo ahal izango dira erakunde onuraduntzat:
a)  Bizkaiko Lurralde Historikoko udalak eta mankomunitateak.
b)  Bizkaiko turismo-garapenaren esparruan lan egiten duten kapital publiko gehien-

goduna duten erakunde eta sozietate publikoak.
c)  Elkarteak, fundazioak eta irabazi-asmorik gabeko beste erakunde batzuk, baldin 

eta helburu soziala turismoa sustatzea badute.
d)  Turismo-ekitaldi bat sustatzen duten enpresak eta nortasun juridikorik gabeko 

beste erakunde batzuk.
2. Aurreko atalean adierazitako pertsonek eta/edo erakundeek baldintza hauek 

bete beharko dituzte dirulaguntzaren onuradun izateko:
a)  Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatuta egotea edo sozietatearen helbidea eta 

zerga-helbidea lurralde horretan izatea.
b)  Egunean edukitzea zerga betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta dirula-

guntzak itzultzeari dagozkionak.
c)  Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru Araua-

ren (aurrerantzean 4/2018 Foru Araua) 42. artikuluak ezarritako ezein egoeratan 
sartuta ez egotea.

d)  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).

3. Baldintza guztiak bete beharko dira eskabideak aurkezteko epea amaitzen den 
unean, eta berdin bete beharko dira diru-laguntza eman eta ordaindu arte, eta proiektua 
gauzatu arte.

3. oinarria.—Diruz lagundu daitekeen egitatea
1. Diruz laguntzeko moduko egitatetzat hartuko da Bizkaiko Lurralde Historikoan 

turismoa erakartzeko ekitaldiak egitea, Bizkaiko eskualdeetan eragin sozial eta ekonomi-
ko positiboa dutenak, Bizkaiaren turismo-posizionamendua sendotzen eta bisitarien eta 
ostatu-gauen kopurua handitzen laguntzen dutenak.

2. Aurretik ezarritakoaz gain, ekitaldiak presentzia eta eskuragarritasuna izan 
beharko du Interneten.

3. Honako hauek ez dira diruz laguntzeko moduko egitatetzat joko:
a)  Bilerak, helburutzat merkataritza-aurkezpenak dituzten ekitaldiak, hitzaldiak edo 

publikoari irekitako hitzaldi-zikloak.
b)  Lanerako prestakuntza arautuarekin edo etengabeko prestakuntzarekin lotutako 

ekitaldiak; udako unibertsitate-ikastaroak, berezko ekitaldi akademikoak.
c)  Azterlan eta/edo ikerketa zientifikoko taldeen lan-bilerak.
d)  Alderdi politikoen biltzarrak, batzarrak eta bilerak.
e)  Edozein motatako sariak ematea baino ez diren ekitaldiak.
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f)  Herri bateko jaien barruan egindako ekitaldiak.

4. oinarria.—Dirulaguntza jaso dezaketen gastuak
1. Diruz lagundu daitezkeen gastutzat joko dira diruz lagundutako jardueraren izae-

rari zalantzarik gabe erantzuten diotenak eta 2022ko urtarrilaren 1etik 2023ko ekainaren 
30ra bitartekoak egingo direnak eta behar bezala justifikatuko dira indarrean dagoen 
araudiaren arabera.

2. Zehazki, honako hauek lagundu ahal izango dira diruz:
a)  Ekitaldia egiteko eta sustatzeko beharrezkoak diren gastuak.
b)  Lokalen edo beste edozein guneren alokairu-gastuak, betiere erakunde onura-

dunaren egoitza soziala ez badira.
c)  Ekitaldia egiteko instalazioak eta zerbitzu teknikoak muntatzeko gastuak.
d)  Ekitaldiaren publizitat eta zabalkunde-gastuak.
e)  Ekitaldia egiteko eskatzen diren aseguruak kontratatzea.
Gastu zehatz bakoitzaren kostua ezin izango da gastu horren merkatu-balioa baino 

handiagoa izan.
Dirulaguntzari buruzko oinarri-arauetan beren-beregi kontrakoa xedatu ezik, hura 

erregulatzeko arauetan zehazturiko justifikazio epea amaitu baino lehen benetan ordain-
tzen dena hartuko da egindako gastutzat».

3. Honako hauek ez dira dirulaguntza jaso dezaketen gastutzat joko:
a)  Langile-gastuak.
b)  Erakundearen lokalerako ondasunak erosteko edo konpontzeko gastuak
c)  Erakundearen mantentz. eta funtzionamendu-gastuak.
d)  Inbertsioak eta gainerako kapital-gastuak.
e)  Tributuak.
f)  Erakunde onuradunaren gastu arruntak.
Sariak, gonbidapenetako gastuak, bazkariak edo antzekoak, salbu eta diruz lagundu-

tako jarduera egiteko behar bezala justifikatuta badaude.
Eta, oro har, dirulaguntzaren xede den jarduerarekin zalantzarik gabe identifikatu ezin 

diren eta/edo diruz lagundu daitekeen gastu bakoitzerako deialdian ezarritako epean 
egiten ez diren gastu guztiak.

4. Dena dela, diruz lagun daitekeen gastuaren zenbatekoak Sektore Publikoko 
Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legeak (aurrerantzean 9/2017 Legea) kontra-
tu txikietarako ezarritako zenbatekoak gainditzen dituenean, onuradunak, gutxienez, hiru 
hornitzaile ezberdinen eskaintzak eskatu beharko ditu zerbitzua emateko edo ondasuna 
entregatzeko konpromisoa hartu aurretik, salbu eta, diruz lagundu daitezkeen gastuen 
ezaugarri bereziengatik, merkatuan ez bada nahikoa erakunderik halakorik hornitu edo 
eskaintzen duenik, edo salbu eta gastua dirulaguntza eskatu aurretik egin bada.

5. Aurkeztutako eskaintzak justifikazioan jaso beharko dira edo, hala badagokio, 
dirulaguntza eskaeran, eta haien artean aukeratzeko, eraginkortasun eta ekonomia iriz-
pideak hartuko dira kontuan, eta, proposamen ekonomiko onuragarriena aukeratzen ez 
denean, aukeraketa memoria batean justifikatu beharko da espresuki.

5. oinarria.—Dirulaguntzen zenbateko indibidualizatua
Erakunde bakoitzeko, gehienez, diruz lagun daitezkeen bi proiektu egongo dira, eta 

diruz lagun daitekeen gastuaren %70ari dagokion laguntza izango dute. Dirulaguntzaren 
zenbatekoa, erakundeko, ez da inola ere 30.000 eurotik gorakoa izango.

6. oinarria.—Aurrekontuko zuzkidura
1. Deialdi honetan 400.000 euroko laguntzak eta onurak ematen badira, honako 

aurrekontu-partida hauen kargura emango dira:
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Urtekoa / Anualidad Aurrekontuko partida / Partida Presupuestaria Zenbatekoa / Importe (€)

2022 0808/432109/44300/2020/0052 250.000,00

2022 0808/432109/44900/2020/0052 50.000,00

2022 0808/432109/45100/2020/0052 50.000,00

2022 0808/432109/432992020/0052 50.000,00

2. Aurrekontuko partidei esleitutako kopuruak gutxi gorabeherakoak dira. Onar-
tzen diren eskabideen arabera — eta erakunde onuradunen izaera juridikoak eta diruz 
lagundutako gastuen kontzeptuak askotarikoak izan daitezke—, aurrekontuko partidei 
esleitutako baliabide ekonomikoak partiden artean egokitu ahal izango dira Horretarako, 
ez da beharrezkoa izango foru-dekretu hau aldatzea, betiere partiden zenbateko osoak 
ezarritako muga gainditzen ez badu.

3. 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) 41.2. artikuluan eza-
rritakoaren arabera, eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen aldatu ahal izango 
dira aurrekontu-kredituak, Gobernu Kontseiluak onetsitako foru-dekretu baten bidez, 
kontuan izanda zein den, aurreikuspenen arabera, eskatutako dirulaguntzen zenbateko 
osoa. Hala eginez gero, eskabideak aurkezteko epea luzatu behar izango da.

4. Martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 43. artikuluan ezarritakoaren ba-
besean, aurrekontu-zuzkiduraren zenbateko osoa handitu ahal izango da, gehienez ere 
200.000 euro, bai eskuragarri dauden kredituak gehitu direnean —kreditu-zabalkuntza , 
-sorrera edo -txertatzearen 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.

5. 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

7. 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. Foru Dekretu honetan. aurreikusitako diru-laguntzek Batzordearen 2013ko aben-
duaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduan xedatutakoa bete beharko dute baldin 
eta onuradunek jarduera ekonomiko bat egiten badute, hau da, merkatu jakin batean 
ondasunak edo zerbitzuak eskaintzea. Araudi hori 2013ko abenduaren 24ko Europar 
Batasunaren Aldizkari Ofizialean argitaratu zen (352. zenbakian), eta Europar Batasu-
naren Funtzionamenduari buruzko Itunaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei 
aplikatzeari buruzkoa da.

8. oinarria.—Organo eskudunak
1. Turismo Atalak antolatu eta izapidetuko ditu espedienteak, Lurralde Lehiakorta-

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

zio-organoak eta Lehiakortasuna eta Turismoa Bultzatzeko Zuzendaritza Nagusiko titu-
larrak proposatuta.
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9. 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.
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.

10. 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)  Dirulaguntza ematea eragin zuen proiektuaren gastua ez bada xedatzen deial-
dian ezarritako epean, emandako dirulaguntza osoa galduko da.

b)  Dirulaguntza ematea eragin zuen jarduketaren gastuaren zati bat soilik xedatzen 
bada deialdian ezarritako epean, galdu egingo da xedatu ez den zatiari dagokion 
dirulaguntza, betiere xedapen partzial horrek diruz lagundutako jarduketaren hel-
burua lortzea eragozten ez badu.

c)  Jarduketa gauzatzeko epeak betetzen ez badira, jasotako zenbatekoak itzu-
li beharko dira, berandutze-interesekin batera. Hala ere, jarduketak ez badira 
amaitu epe orokorrean, baina zatiren bat epe barruan egin bada, epe barruan 
egin ez den zatiaren dirulaguntzaren zenbatekora mugatuko da itzultzeko be-
tebeharra, baldin eta gauzatze partzial horrek ez badu eragozten jarduketaren 
xedea lortzea.

d)  Ekintzak edo gastuak gauzatu edo justifikatzean ez-betetze partziala gerta-
tzen bada, itzuli beharreko zenbatekoa proportzionaltasun-irizpidearen arabe-
ra zehaztuko da, dirulaguntza ematerakoan ezarritako baldintzen entitatea eta 
ez-betetze maila kontuan hartuta.

e)  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

f)  Oinarri hauetan ezarritako gainerako betebeharrak betetzen ez badira, emandako 
dirulaguntza osorik edo zati batean galduko da, oinarrietan xedatutakoaren arabe-
ra, eta, berariazko aurreikuspenik ezean, itzuli beharreko zenbatekoa proportzio-
naltasun-irizpidearen arabera ezarriko da, ez-betetzeak lortu nahi den helbururako 
duen garrantzia eta interes publikorako duen garrantzia kontuan hartuta.
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11. oinarria.—Dirulaguntza 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.

3. Onuradunak berak bere borondatez itzuli nahi badu dirulaguntza, ordainketa-gu-
tuna erabili beharko du, Bizkaiko Foru Aldundiaren eredu ofizialaren arabera.

III. TITULUA
DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA

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

1. Dirulaguntza-programa honetan parte hartu nahi duten pertsonek konpromisoa 
hartuko dute Ekonomia Sustatzeko Sailaren bulego birtualaren bidez (http://www.bizkaia.
eus/sustapena-oficinavirtual) dirulaguntza jasotzeko eskaera formalizatzeko, dokumenta-
zioa bidaltzeko, justifikazioak egiteko, errekurtsoak jartzeko, alegazioak egiteko, dagoene-
ko 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 esku-
ratu eta erabiltzeko modua, 39/2015 Legearen 14. artikuluarekin bat etorrita.

2. Bi laguntza-eskaera aurkeztu ahal izango dira eskatzaile bakoitzeko.
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 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.Eskabideekin batera, hurrengo oinarrian adierazitako dokumentazioa aurkeztu 
behar da, bulego birtualean dagoen agiriak eransteko sistema erabilita. Era berean, es-
katutako informazioa eta zinpeko adierazpena aurkeztu beharko dira.

6. Eskaerak aurkezteko epea 2022ko maiatzaren 6ko 8:30etatik 2022ko uztailaren 
5eko 13:30ak arte izango da.

13. 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. Agiri administratibo eta tekniko hauek aurkeztu behar dira eskabideekin batera:
a)  Erakundearen legezko ordezkariaren erantzukizunpeko adierazpena, bertan ja-

sotako informazioaren egiazkotasunari buruzkoa.
b)  Minimis adierazpena legez hartara behartuta dauden erakundeentzat eskabidea 

aurkezten badute
c)  Jardueren memoria, honako hauek jasoko dituena:
    1)  Ekitaldiaren lekua, iraupena eta denboraldia.
    2)  Ekitaldiari lotutako jarduera kulturalak, gastronomikoak eta baliabide turistikoak.
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    3)  Kronograma.
    4)  Zuzenduta dagoen publikoa, parte-hartzaileen kopuruaren aurreikuspena 

eta haien tipologia (profil soziodemografikoa eta jatorria.
    5)  Inpaktu sozioekonomikoaren aurreikuspena (bai zuzena (ekitalditik kanpo 

egindako gastuak, ekitaldian parte hartzen duten tokiko enpresetan eginda-
ko gastuak,), bai zeharkakoa, zenbatekoa eurotan eta informazioa lortzeko 
erabilitako tresnak adierazita.

    6)  Tokiko/eskualdeko turismo-sektoreak ekitaldian parte hartzea.
    7)  Ekitaldia hedatzeko/sustatzeko komunikazio-plana, kostua eta kronograma 

barne.
    8)  Ekitaldiak Bizkaian, estatuan eta nazioartean izango duen oihartzun media-

tikoa, eurotan baloratuta (prentsaren lekualdaketa, inpaktua komunikabide 
tradizionalen eta sare sozialen bidez, eta abar) eta informazioa lortzeko era-
bilitako tresnak adierazita.

    9)  Ekitaldiak genero-berdintasunarekiko eta aniztasunarekiko duen sentsibilita-
tea eta konpromisoa erakusten duten ekintzen deskribapena.

    10)  Ekitaldia Garapen Jasangarriko Helburuetakoren batekin (GJH) lotzea , hel-
buru horiei lotutako helbururen bat lortzeko ekintza zehatzen bidez. https://
www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/

    11)  Ekitaldia egiten den udalerriko/udalerrietako/eskualdeko beste erakunde pu-
bliko eta pribatu batzuekin koordinatzea eta lankidetzan aritzea.

    12)  Ekitaldiaren eragin negatiboak minimizatzeko hartutako neurriak (Erronka 
Garbia metodologia edo antzekoa).

d)  Memoria ekonomikoa, egin beharreko gastuak eta finantzaketa-aurreikuspenak 
jasoko dituena, baliabide propioak eta hirugarrenen ekarpenak zehaztuta.

    Ekitaldiaren aurreko edizioak egin badira, azken edizioko datuak erantsiko dira, 
parte-hartzaileen kopurua sexuaren eta jatorriaren arabera xehatuta, bai eta era-
gin sozioekonomikoa ere

    Era berean, ekitaldia eskaera aurkeztu aurretik gauzatu bada, gertaera amaitu 
ondoren benetan lortutako datuak eta emaitzak aurkeztu beharko dira.

e)  Hartzekodun-fitxa, behar bezala betea, banku-helbideratzeari buruzko datuak ez 
badaude Bizkaiko Foru Aldundian jasoak edo bertan dauden datuak aldatu nahi 
badira

    Bai eskabidea, bai aurretik aipatutako eranskinena, Ekonomia Sustatzeko Saila-
ren bulego birtualean agertzen den eskabide eta anexo ereduen arabera auzker-
tuko dira.

4. Ekonomia Sustatzeko Sailaren kanpo sustapenerako eta turismorako Zerbi-
tzuak, Bizkaiko Elkarreragingarritasun Nodoaren bidez eta dagozkion elkarreraginga-
rritasun-zerbitzuen bidez, 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.

5. Laguntza-eskaerak berekin ekarriko du beste bitarteko batzuen bidez beste ad-
ministrazio publiko batzuetatik informazio egokia lortzeko baimena, baldin eta arrazoi 
teknikoengatik ezin bada lortu elkarreragingarritasun-zerbitzuen bidez.

6. Arrazoi teknikoak direla eta, ez bada posible informazioa zuzenean beste admi-
nistrazio batzuetatik eskuratzea, Ekonomia Sustatzeko Saileko kanpo sustapenerako 
eta turismorako Zerbitzuak izapideak egiteko beharrezkotzat jotzen dituen datuak edo 
dokumentuak eskatu ahal izango ditu.

14. 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-
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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. Instrukzio-organoak aurkezten diren eskabideak behar bezala ulertzeko eta eba-
luatzeko beharrezkotzat jotzen duen informazio osagarri guztia bildu ahal izango du.

15. oinarria.—Dirulaguntza emateko prozedura
1. Norgehiagoka da dirulaguntzak emateko erabiliko den prozedura; horretarako, 

deialdi eta hautaketa-prozedura bakarrak egingo dira.
2. Foru-dekretu honen ondorioetarako, honako hau jotzen da norgehiagoka proze-

duratzat: dirulaguntzak emateko, aurkeztu diren eskabideak konparatzea, eta, aurretik 
ezarritako ebaluazio-irizpideen arabera, lehentasun-hurrenkera ezartzea, erabilgarri da-
goen kredituaren arabera, puntuazio handiena lortu dutenei dirulaguntzak adjudikatzeko.

16. oinarria.—Eskabideak baloratzeko irizpideak
1. Eskabideak irizpide hauen arabera baloratuko dira eta ponderazio hau emango 

zaie:
a)  Ekitaldiaren garapen-denboraldia: 8 puntu, gehienez:
    1)  Ekaina-iraila eta zubiak: 3 puntu.
    2)  Apirila-maiatza-urria/azaroa: 5 puntu.
    3)  Abendua-martxoa: 8 puntu.
b)  Ekitaldia turismo handiko espazioetatik kanpo garatzea: 8 puntu, gehienez.
    1)  Bilbotik gertu, Zubi Esekia, Gaztelugatxeko Doniene: 3 puntu.
    2)  Gernikako Juntetxetik, Uribe Kostako hondartzetatik, Mundaka, Bermeo, Ba-

kio eta Lekeitioko turismo-zentroetatik gertu 5 puntu.
    3)  Bizkaiko gainerako tokiak: 8 puntu.
c)  Beste jarduera kultural, gastronomiko eta turistiko batzuk ditu lotuta: 9 puntu.
d)  Tokiko edo eskualdeko Enpresa-sektorerako negozio-aukerak sortzea, beren 

zerbitzu edo produktu salduz edo sustatuz. Gehienez 6 puntu.
    1)  Tokiko edo eskualdeko enpresen zerbitzu edo produktuak sustatzea. Gehie-

nez 4 puntu.
    2)  Tokiko edo eskualdeko enpresen zerbitzu eta produktuak merkaturatzea: 6 

puntu.
e)  Proposatutako ekitaldira bertaratuko direnen kopurua aurreikusten da, estimazio 

tekniko abalatuarekin. Gehienez, 5 puntu.
f)  Ekitaldiaren iraupena: 8 puntu, gehienez.
    1)  Hiru egun baino gehiago: 8 puntu.
    2)  2 egun: 6 puntu.
    3)  Egun 1:3 puntu.
g)  Helmugan izango duen eragin ekonomikoaren aurreikuspena, estimazio tekniko 

bermatuarekin: 6 puntu, gehienez.
h)  Ekitaldia kudeatzeak, egiteak eta antolatzeak garapen jasangarriaren helburue-

tako batean izango duen eragin positiboa. Gehienez, 12 puntu. (Jasotako alderdi 
bakoitzeko, 4 puntu).

i)  Oihartzun mediatikoa. Gehienez, 9 puntu.
    1)  Bizkaian oihartzu mediatikoa: 3 puntu.
    2)  Bizkaitik kanpoko oihartzun mediatikoa Estatu mailan: 6 puntu.
    3)  Bizkaitik kanpoko komunikabideen eragina nazioartean: 9 puntu.
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j)  Bertan bizi diren tokiko biztanleek parte hartzea: Gehienez 6.
    1)  Ekitaldia sozializatzeko eta bertan bizi diren tokiko biztanleek parte hartzeko 

neurriak jasotzen ditu: 4 puntu.
    2)  Tokiko herritarren nahasmenduak eta eragozpenak minimizatzeko neurriak 

jasotzen ditu: 2 puntu.
      Bi kasuak betetzeagatik atal honetan lortutako puntuak metagarriak dira
2. Gutxienez 37 puntu eskuratu beharko dira, jarduerak edo proiektuak laguntza 

jaso ahal izan dezan.

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

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

2. Ebazpenean, emandako laguntzen, ezetsien eta eman ez diren laguntzen ze-
rrenda jasoko da, eta, hala badagokio, horietako bakoitzari emandako puntuazioa adie-
raziko da, aurreikusitako balorazio-irizpideen eta ezesteko eta ez emateko arrazoien 
arabera.

3. 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 diru-laguntza emateko ebazpenean adieraziko da, onuradunaren 
izaeragatik hala badagokio, de minimis erregelamenduari atxikitako laguntza dela, eta 
esplizituki adieraziko da dirulaguntza gordin baliokidearen zenbatekoa.

4. Bi eskabidek edo gehiagok puntuazio bera lortzen badute eta guztiei dirulagun-
tza emateak aurrekontu-kreditua agortzen badu, horien artean banatuko da une horretan 
dagoen kredituaren zenbatekoa. Horrela eskabide bakoitzak dirulaguntzaren ehuneko 
bera lortuko luke.

5. Eskaturiko dirulaguntza eman, ezetsi edo eman ez izana adierazten duen ebaz-
pena interesdunei jakinaraziko zaie. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, eta 
jakinarazpenaren ondorioak izango ditu, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45.1.b) artiku-
luan xedatutakoaren arabera. Egoitza elektronikoan egindako agerraldiaren bidez ere 
jakinaraziko zaie interesdunei.

6. Ebazpena jakinarazi ondoren, hamar (10) eguneko epea izango dute onuradu-
nek ebazpena onartzeko, eta epe hori beren beregiko adierazpenik egin gabe igarotzen 
bada, ebazpena isilbidez onartu dela ulertuko da.

7. Ebazpena emateko eta jakinarazteko epea sei (6) hilabetekoa izango da gehie-
nez, eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik zenbatuta. Epe horretan ebazpena 
jakinarazten ez bada, eskaera ezetsitzat joko da, administrazio-isiltasuna 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 
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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 batek dirulaguntzari uko egiten badio, dirulaguntza ematen duen 
organoak erabaki dezake zerrendan hurrengo datozen eskatzaileei ematea (hurrenke-
raren 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 eskatzaileek proposamena 
onartuta, 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.—Dirulaguntza emateko ebazpena aldatzea
1. Pertsona onuradunek, diruz lagundutako jarduera egiteko epea amaitu baino 

lehen, baimena eska diezaioke Ekonomia Sustatzeko foru diputatuari, diruz lagunduta-
ko jardueraren ebazpenean aldaketak egin ahal izateko, hala nola, emandako zenbate-
koa murriztea edo jarduera osatzen ekintzak aldatzea. Aldaketa horiek baimenduko dira 
ezohiko inguruabarrak daudenean edo jarduera ondo gauzatzeko beharrezkoak dire-
nean, betiere dirulaguntzaren xedea edo helburua aldatzen ez bada eta hirugarren per-
tsonen eskubideei kalte egiten ez bazaie. Aldaketa-eskaerak diruz lagundutako jarduera 
egiteko epea amaitu baino hilabete (1) lehenago aurkeztu beharko dira gutxienez.

2. Ekonomia Sustatzeko foru diputatuak ofizioz alda dezake dirulaguntza emateko 
ebazpena, onuradunari entzunaldia eman ondoren eta funtsak aplikatu aurretik; horreta-
rako, bi baldintza hauek bete behar dira: batetik, laguntza emateko kontuan hartu ziren 
baldintzen aldaketek ezin izango dute eragotzi edo oztopatu laguntzaren bidez lortu nahi 
zen interes publikoa, eta, bestetik, ezingo zaio kalte ekonomikorik eragin onuradunari.

3. Dirulaguntzaren onuradunak, berak aurkeztutako justifikazioan, adierazten badu 
aldaketa batzuk egon direla dirulaguntza emateko kontuan hartu ziren baldintzetan, di-
rulaguntza emateko ebazpena aldatzea ekar lezaketenak, eta aldaketa horiek guztiak 
onartzeko ez bada bete aurretik bete beharreko baimen administratiboko izapidea, or-
duan, dirulaguntza eman duen organoak onartu egin dezake aurkeztutako justifikazio 
hori, betiere onartze horrek ez badie kalterik eragiten hirugarrenen eskubideei; hala ere, 
horrek ez du salbuesten pertsona onuraduna 5/2005 Foru Arauaren arabera izan ditza-
keen zehapenetatik.

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

tatea egin beharko dute. Horretarako, lagundutako jarduketen zabalkunde publikorako 
egiten dituzten material, argitalpen eta ekitaldi guztietan, jasotako laguntza aipatu behar-
ko dute eta Bizkaiko Foru Aldundiaren logotipoa jarri beharko dute, erraz ikusteko leku 
batean.

2. Erakunde onuradunak, ekitaldia egin baino gutxienez 20 egun lehenago, Lurral-
de Lehiakortasuna eta Turismoa Bultzatzeko Zuzendaritza Nagusiari jakinarazi beharko 
dizkio behin betiko programa eta haren zabalkunde-programa. Programa horrek Interne-
ten egon beharko du nahitaez, beste bitarteko batzuk erabiltzeari kalterik egin gabe.
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22. oinarria.—Jakinarazpen elektronikoa
1. Erakunde interesdunei egindako jakinarazpenak bitarteko elektronikoen bidez 

egingo dira, 39/2015 Legean aurreikusitakoaren arabera.
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 edo proiektuak 2022ko urtarrilaren 1etik 2023ko 

ekainaren 30ra bitarteko epea hasi eta amaitu beharko dira

24. oinarria.—Justifikazio-epea
1. Onuradunek aurkeztu beharko diote organo instruktoreari ezarritako baldintzak 

bete izanaren eta diru-laguntza emateko egintzan aurreikusitako helburuak lortu izana-
ren justifikazioa, ekitaldia amaitu ondorengo bi hilabeteko epean.

2. Justifikazioa egiteko epea igaro eta dagokion instrukzio-organoaren aurrean ez 
bada aurkeztu justifikaziorik, organo horrek errekerimendua egingo dio erakunde onu-
radunari, hamabost (15) egun baliodunen epean aurkez dezan, jakinarazpena egin eta 
hurrengo egunetik aurrera. Epe hori ezingo da luzatu. Justifikazioa ez bada ezarritako 
epean aurkezten, dirulaguntza itzultzea eskatuko zaio onuradunari eta, gainera, Diru-la-
guntzen Foru Arauaren 37. artikuluan eta hurrengoetan ezartzen diren gainerako eran-
tzukizunak eskatuko zaizkio.

25. 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.

2. Onuradunak diruz lagundutako jarduera azpikontratatu ahal izango du, diruz la-
gundutako jardueraren zenbatekoaren ehuneko 100 arte. Azpikontratazio-ehuneko hori 
egindako azpikontratu guztien baturaren arabera kalkulatzen da.

3. Inola ere ezingo dira azpikontratatu diruz lagundutako jardueraren kostua handi-
tu arren jarduera horri balio erantsirik ez dakarkioten jarduerak.

4. Onuradunak ezin izango du inola ere hitzartu diruz lagundutako jarduerak osorik 
edo partez egitea 5/2005 Foru Arauaren 27.7 artikuluan zehaztutako pertsona edo era-
kundeekin.
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5. 4/2005 Legean eta 4/2018 Foru Arauan aurreikusitakoaren arabera, dirulagun-
tzaren xedea gauzatzeko agintzen zaien erakundeek horietan aurreikusitako printzipio 
orokorrak eta 4/2018 Foru Arauaren 46. artikuluan jasotako betebeharrak errespetatu 
beharko dituzte.

6. Dena dela, azpikontratazioaren zenbatekoa handiagoa bada 9/2017 Legean 
kontratu txikietarako ezarritako zenbatekoak baino, onuradunak, gutxienez, hiru horni-
tzaileren eskaintzak eskatu beharko ditu zerbitzua emateko edo ondasuna entregatzeko 
konpromisoa hartu aurretik, salbu eta, gastuen ezaugarri bereziengatik, merkatuan ez 
bada nahikoa erakunderik halakorik hornitu edo eskaintzen duenik, edo salbu eta gastua 
dirulaguntza eskatu aurretik egin bada.

7. Aurkeztutako eskaintzak justifikazioan jaso beharko dira edo, hala badagokio, 
dirulaguntza eskaeran, eta haien artean aukeratzeko, eraginkortasun eta ekonomia iriz-
pideak hartuko dira kontuan, eta, proposamen ekonomiko onuragarriena aukeratzen ez 
denean, aukeraketa memoria batean justifikatu beharko da espresuki.

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

rritako baldintzak eta lortu direla dirulaguntza emateko egintzan aurreikusitako helbu-
ruak.

2. Dirulaguntzaren justifikazioa Ekonomia Sustatzeko Sailaren bulego birtualaren 
bidez izapidetu behar da.

3. Justifikazio-kontuak honako dokumentazio hau jaso behar du:
a)  Dirulaguntza ematean ezarritako baldintzak betetzen direla justifikatzen duen 

jarduketa-memoria (dirulaguntzaren hedapena, gardentasun-araudia betetzea, 
hizkuntza koofizialak erabiltzea, genero-berdintasuna, beste gizarte-politika ba-
tzuk, etab.).

    1)   Memoriak argi eta arrazoituta adierazi beharko ditu egindako jarduerak eta 
eskaeran aurkeztutako jardueren memorian adierazitako aurreikuspenei eta 
informazioari dagokienez lortutako emaitzak.

    2)  Memorian adierazitakoa betetzen dela egiaztatzen duten txostenak, adieraz-
penak eta agiriak erantsi beharko dira.

    3)  Parte-hartzaileei buruzko datua generoaren arabera bereizita aurkeztu 
beharko da.

b)  Egindako jardueren kostua frogatzen duen txosten ekonomikoa, honako hauek 
jasotzen dituena:

    1)  Diruz lagundutako proiektuari edo jarduerari egotzitako sarrera-gastuen 
egoera-orria. Justifikazio-gastuak bulego birtualaren bidez bidaltzean, siste-
mak automatikoki sortuko du diruz lagundutako proiektuaren edo jarduera-
ren gastuen zerrenda.

    2)  Aurreko 1) apartatuan aipatzen den gastuen egoera-orria osatzen duen par-
tida bakoitzeko, diruz lagundutako jardueraren gastuak eta/edo inbertsioak 
biltzen dituen zerrenda sailkatua. Zerrendan bertan, hartzekoduna eta agiria 
identifikatu behar dira, bai eta hari dagokion zenbatekoa, emate-data eta, 
hala badagokio, zenbateko hori zein egunetan ordaindu zen ere. Dirulagun-
tza hori aurrekontu baten arabera eman bada, aurrekontuan izandako desbi-
deratzeak zehaztu behar dira.

    3)  Aurreko paragrafoan aipatutako zerrendan jasotzen diren fakturak edo mer-
kataritzako trafiko juridikoan froga-balio bera duten edo eraginkortasun ad-
ministratiboa duten agiriak eta, hala badagokio, ordainketa egiaztatzeko agi-
riak. Dirulaguntza hori aurrekontu baten arabera eman bada, aurrekontuan 
izandako desbideratzeak zehaztu behar dira.

    4)  Hala badagokio, adieraziko da zer irizpide erabili diren aurreko 2) apartatuan 
adierazten diren kostu orokorrak eta/edo zeharkako kostuak banatzeko.
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    5)  Aurreko 1) apartatuan aipatzen den sarreren egoera-orria osatzen duten 
partida bakoitzeko, Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten beste di-
ru-laguntza, laguntza, sarrera edo baliabide batzuen zerrenda xehakatua, 
baita eskatzen den finantzaketa propioarena ere, bakoitzaren zenbatekoa 
eta jatorria adierazita.

    6)  5/2005 Foru Arauaren 29.3 artikulua betetzeko, onuradunak eskatu behar 
izan dituen hiru aurrekontuak.

4. Gastuak justifikatzeko, fakturak eta merkataritzako trafiko juridikoan froga-balio 
baliokidea duten edo eraginkortasun administratiboa duten gainerako dokumentuak aur-
keztu beharko dira, Ekonomia Sustatzeko Sailaren bulego birtualaren bidez aurkezteko 
aukera ematen duten formatuetan.

5. Nolanahi ere, aurkeztutako eskabidea behar bezala ulertu, ebaluatu eta jarraitze-
ko beharrezkotzat jotzen dituen agiri eta/edo informazio osagarriak eskatu ahal izango 
dizkio Ekonomia Sustatzeko Sailak erakunde eskatzaileari. Dokumentazio hori eskatzen 
zaion unean zehaztu zaion epearen barruan aurkeztu beharko du

Era berean, Ekonomia Sustatzeko Sailak bisitak eskatu ahal izango dizkio erakunde 
eskatzaileari proiektuaren barruan eta amaieran, behar bezalako jarraipena egin dezan.

27. oinarria.—Dirulaguntza ordaintzea
1. Dirulaguntzak eman eta onartu ondoren ordainduko dira, ordainketa aurreratu 

bakar baten bidez, emandako dirulaguntzaren zenbateko osoarekin eta inolako bermerik 
eskatu gabe, dirulaguntzari datxezkion jarduerak gauzatu ahal izateko beharrezko finan-
tzaketa gisa.

2. Dirulaguntza ordaindu aurretik, egiaztatuko da onuradunek egunean dituztela 
zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, eta ez direla zordunak dirulagun-
tza itzultzeagatik. Edozelan ere, egiaztatuko da onuradunak ez daudela honako kasu 
hauetan: konkurtso-deklarazioa eskatu bada; edozein prozeduratan kaudimengabe de-
klaratuak izan badira; konkurtsoan deklaratuta badaude; esku-hartze judizialen menpe 
baldin badaude; edo Lege Konkurtsalaren arabera desgaituak izan badira eta konkur-
tsoa kalifikatzeko epaian ezarritako desgaikuntza-epea artean amaitu barik badago.

3. Egindako egiaztapenen ondorioz, onuradunak zerga-betebeharrak eta Gizarte 
Segurantzarekikoak egunean ez baditu edo itzulketa-prozeduraren bat ebatzia badu, 
edo aurrez deskribatutako egoeraren bat gertatzen bada, ezingo da dirulaguntzaren or-
dainketa egin.

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

28. oinarria.—Laguntzak metatzea
1. Programa hau aplikatuz emandako dirulaguntzak Batzordearen 2013ko aben-

duaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduan (Europar Batasunaren Funtzionamen-
duari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluen aplikazioari buruzkoa) xedatutakoari 
lotuta daude.

2. 2.1.d artikuluko erakundeei ematen zazizkien dirulaguntzak de minimis laguntza-
tzat joko dira. Dirulaguntzak emandakotzat joko dira onuradunari dirulaguntza jasotzeko 
eskubide legala aitortzen zaion unean.

3. Onuradun batek guztira jaso dezakeen minimis laguntza ezin izango da 
200.000,00 eurotik gorakoa izan (garraio-sektorerako izan ezik, horrek ezin izango baitu 
100.000,00 eurotik gorakoa izan), uneko zerga-ekitaldian eta aurreko bi ekitaldietan kon-
tabilizatuta.

4. Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. ar-
tikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzko Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 
1407/2013 (EB) Erregelamendua ez betetzeak erantzukizun penala, zibila eta adminis-
tratiboa ekar diezaioke arau-hausleari.
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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.

29. 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.

2. Hala ere, ez dira bateragarriak izango helburu bererako Bizkaiko Foru Aldundiko 
edozein sailek emandako beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide ba-
tzuekin.

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. 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.

30. oinarria.—Pertsona 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, baita jarduera egin 
dela eta dirulaguntza emateko edo laguntzaz gozatu ahal izateko aintzat hartuta-
ko xedea bete dela

c)  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 sektoria-
lean ezarritakoaren arabera, eta diru-laguntzen oinarri-arauetan eskatzen diren 
kontabilitate orri eta erregistro espezifiko guztiak edukitzea, egiaztapen eta kon-
trol ahalmenen erabilera egokia bermatzeko.

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

e)  Oinarri hauetan jasotako hedapen-neurriak hartzea.
f)  Foru arau honen 33. artikuluan jasotako egoeretan jasotako funtsak itzultzea.
g)  Baldin eta dirulaguntza emateko orduan kontuan hartu diren inguruabar objekti-

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

h)  Foru Administrazioko organoek edo erakunde laguntzaileak eskatzen dieten 
laguntza eta dokumentazioa ematea, bai eta, Europar Batasuneko araudiaren 
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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 badagokio, zehapenen kalterik gabe.

i)  Emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzea lanpostuen definizio, sarbide, 
kontratazio eta iraungipenean, lanbide-sailkapenean, sustapenean, prestakun-
tzan, laneko segurtasun eta osasunean, ordainsari-politikan, erantzunkidetasu-
nean, bizitza pertsonal, lan-bizitza eta familia-bizitza 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 bermatuta.

j)  Zaintzea emakumeen eta gizonen tratamendua, protagonismoa eta balorazioa 
baliokideak izan daitezen, eta berdintasuna, presentzia orekatua, dibertsitatea, 
erantzunkidetasuna, eta generoaren rol eta identitateen aniztasuna balio dituen 
irudi bat sustatzea idatzizko zein ahozko komunikazioetan, ikonografian, publi-
zitate-ekintzetan, barruko zein kanpoko komunikazio formal eta informalean, eta 
proiektuari edo jarduerari lotutako edo proiektua edo jarduera egiteko sortutako 
materialetan.

k)  50 langiletik gorako enpresetan, egiaztatu behar da Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Legean ezarritakoarekin 
bat datorren plan bat dutela emakumeen eta gizonen berdintasunerako, eta be-
netan aplikatzen dutela.

l)  Orobat bermatu egin beharko du neurriak hartuko dituela lan-arloan emakumeen 
kontrako indarkeria prebenitzeko, hari aurre egiteko, haren jarraipena egiteko, 
hura ebaluatzeko eta desagerrarazteko, bereziki sexu-jazarpenari eta sexuan 
oinarritutako jazarpenari aurre egiteko.

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)  Diruz lagundutako jardueraren inguruko jendaurreko agerpen guztietan euskara 
erabiltzea. Era berean, onuradunek beren jardueraren berri herritarrei emateko 
erabiltzen dituzten liburuxka, kartel edo beste edozein euskarritan bi hizkuntza 
ofizialak erabili beharko dira, hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak ezartzen 
dituen maiatzaren 28ko 63/2019 Foru Dekretuaren 13.3 eta 13.4 artikuluetan 
ezarritakoarekin bat.

ñ)  Bizkaiko Gardentasunari buruzko otsailaren 17ko 1/2016 Foru Arauaren 8., 9. 
eta 10. artikuluetan gardentasunari eta publizitateari dagokie ezartzen diren be-
tebeharrak betetzea. Erakunde pribatu hauei aplikatu behar zaizkie, arau ho-
rren 2. artikuluarekin bat: aurrekontu-ekitaldian zehar Bizkaiko Foru Aldundiaren 



ee
k:

 B
AO

-2
02

2a
08

5-
(I-

39
1)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, maiatzak 05. Osteguna85. zk. 20. orr.

100.000 euroren edo gehiagoren laguntzak edo dirulaguntzak jasotzen dituzte-
nei edo haien urteko diru-sarreren %40 Aldundiaren laguntzetatik edo dirulagun-
tzetatik badator, betiere gutxienez 5.000 euro badira.

o)  BFAri aurkeztutako dokumentazioan jasotako informazio teknikoa eta grafikoa 
erabiltzeko eskubidea lagatzea, doan eta ez modu esklusiboan, edozein bitarte-
ko eta formatu bibliografikotan, ikus-entzunezkotan, informatikotan edo teknika 
erabiltzeko aukera ematen duen edozein bitarteko eta formatutan zabaltzeko 
eta/edo argitaratzeko.
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