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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2020, maiatzak 15. Ostirala91. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 34/2020 FORU DEKRETUA, maiatzaren 12koa, zei-
naren bidez aldatzen baita Bizkaiko Foru Aldundiaren 18/2020 Foru Dekretua, 
otsailaren 18koa, COVID-19a dela-eta hartu diren neurriek sortutako egoerari 
aurre egiteko, langabezian eta bazterkeria-arriskuan dauden pertsonen au-
toenplegua eta enpresen sorrera sustatzeko 2020ko ekitaldiko dirulaguntzak 
emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena eta deialdia onesten duena.

I

Pasa den urtarrilean, Munduko Osasun Erakundeak (MOE) nazioarte mailako osasun 
publikoko larrialditzat jo zuen COVID-19 koronabirusak sortutako egoera. COVID-19ak 
izan duen bilakaerak eragindako egoeraren ondorioz, osasun-arloko agintariek aparteko 
euste-neurriak hartu behar izan dituzte. Azkenik, martxoaren 11n, MOEk pandemiatzat 
jo zuen gaitza.

Europar Batasunean, estatuburuek eta gobernuburuek Kontseilu Europarraren 
ezohiko bilera bat egin zuten martxoaren 10ean, estatu kideen egoera aztertzeko, eta 
Europak ikuspegi bateratua behar duela berretsi zuten, baita beharrezkoak diren neu-
rriak hartu, eta azkar jardun behar dela ere. Ildo horretan, Europako Kontseiluak lau 
lehentasun identifikatu zituen; haien artean, ondorio sozioekonomikoei aurre egiteko 
neurriak hartzea zegoen.

Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren bidez, alarma-egoera deklaratzen 
da COVID-19ak sortutako krisi sanitarioa kudeatzeko. Hirugarren xedapen gehigarrian, 
sektore publikoko erakundeen prozedurak izapidetzeko epemugak bertan behera uzten 
dira, eta epeak eteten. Epeak etenda geratu dira alarma-egoera amaitu arte, eta eus-
te-neurriak hartu dira osasun publikoaren larrialdi-egoerari eta pandemiari aurre egiteko, 
helburua baita gizarte-inpaktua minimizatzea eta jarduera egoera sanitarioa hobetu be-
zain laster berreskuratzea.

Egoera horrek bete-betean eragiten dio otsailaren 18ko 18/2020 Foru Dekretuak 
araututako dirulaguntzen eskabideak aurkezteko baldintzei eta aurkezpen-epeei; beraz, 
dekretu hori aldatzea proposatzen da.

2. atalean —«Enpresak abian jartzeko eta sortzeko laguntzak» izendapenaren 
pean— arautzen diren laguntzak zuzenean eskatu ahal dizkiote Enplegua, Gizarte In-
klusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailari nortasun juridikoa duten enpresek, enpresa-
buru indibidual eta profesionalak barne, ondasun-erkidegoek eta sozietate zibilek, abian 
jartzeak eta funtzionamenduak jardunaren lehen urtean sortzen dizkieten gastuei aurre 
egiteko.

Hala ere, COVID-19 birusaren hedatzeak eragindako krisi ekonomikoak bete-betean 
ukitzen ditu enpresa txikien sorrera, baita enpresaburu indibidualak eta profesional auto-
nomoak, ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak ere.

Pentsatzekoa da joera horrek datozen hilabeteetan jarraituko duela, eta horregatik 
ezinbestekotzat jotzen da neurriak hartzea dekretu horren onuradunei eragin diezaie-
keen efektu negatiboa ahal den neurrian arintzeko.

Horretarako, dekretu honen bidez aldatu egin nahi dira, eta horrenbestez berranto-
latu, 18/2020 Dekretuaren baldintzak, hartzaileen eskubide eta interesak kalte daitezen 
eragozteko.

463/2020 Errege Dekretuak xedatutako epe-etenaren eta osasun-krisiak sortutako 
ziurtasunik ezaren ondorioz, aurreikusten da deialdi bat baino gehiago egin behar direla 
dekretu hau kudeatzeko, era eraginkorrean egokitu dadin ekintzaileen beharrizanetara. 
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Horregatik, bada, deialdiak egiteko bi epe edo aldi ezartzen dira 18/2020 Dekretuaren 
2. atalerako.

II

Finantza, Aurrekontu eta Ondarearen Zuzendaritza Nagusiaren 10/2020 Instruk-
zioak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeak erabat edo 
partzialki izapidetutako prozeduretako administrazio-epemugen eta -baldintzen etendu-
ra ezartzeari eta zergazkoak ez diren baliabide publikoei zerga-arloko ezohiko neurriak 
aplikatzeari dagokienez, COVID-19 koronabirusak sortutako Nazioarteko Garrantzizko 
Osasun Publikoko Larrialdia dela-eta, bigarren atalean etendura orokorreko salbuespe-
nak jasotzen ditu.

Zehazki, 2.c) atalak ezartzen du organo eskudunak erabaki ahal izango duela, arra-
zoiak emanda, osasun-larrialdiko egoerekin lotura estua duten egoerei dagozkien admi-
nistrazio-prozedurekin jarraitzea, edo interes orokorra babesteko ezinbestekoak diren 
prozedurekin jarraitzea, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren hirugarren xe-
dapen gehigarriaren 4. apartatua aplikatuz.

Eta horixe da aztertzen ari garen kasua; izan ere, aldaketa honen bidez, 1. ataleko 
ekintzen betearazpena luzatu nahi da, 2. ataleko dirulaguntzak aurkezteko epea 2020ko 
maiatzaren 18an hasi nahi da, eta, betiere, aurrekontu-partidak aukera ematen badu, 
ondorengo deialdiak egin ahal izango dira, azken xedapenetatik lehenengoan ezarrita-
koaren arabera.

III

Foru-dekretu honek bete egiten ditu erregulazio onaren printzipioak; printzipio ho-
riek Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legean aurrez ikusten dira eta Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru 
Dekretuaren 3. artikuluan jasotzen dira (foru dekretu horren bidez, Bizkaiko Foru Aldun-
dian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen da).

Horrez gainera, 2005eko otsailaren 8ko 4/2005 Legearekin eta azaroaren 19ko 
141/2013 Foru Dekretuarekin bat, genero-ikuspegia kontuan hartu da dekretua prestatu 
eta aplikatzean.

VI

Xedapen hau onesteko eskumenari dagokionez, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru 
Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 
3/1987 Foru Arauaren 17.1.4 eta 17.2 artikuluetan xedatutakoaren arabera, Bizkaiko 
Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluari dagokio eskumen hori.

Hori dela bide, Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saileko fo-
ru-diputatuaren ekimenez, eta aurrez Bizkaiko Foru Aldundiak 2020ko maiatzaren 12ko 
bileran azterturik, honako hau.

XEDATZEN DUT:

Artikulu Bakarra.— Aldatzea Bizkaiko Foru Aldundiaren otsailaren 18ko 18/2020 
Foru Dekretua, zeinaren bidez oinarri arautzaileak ezartzen bai-
tira eta deialdiak onesten langabezian eta bazterkeria-arriskuan 
dauden pertsonen artean autoenplegua eta enpresen sorrera 
sustatzeko dirulaguntzak emateko, 2020ko ekitaldian

Bizkaiko Foru Aldundiaren 18/2020 Foru Dekretua, otsailaren 18koa, zeinaren bi-
dez oinarri arautzaileak ezartzen baitira eta deialdiak onesten langabezian eta bazter-
keria-arriskuan dauden pertsonen artean autoenplegua eta enpresen sorrera sustatzeko 
dirulaguntzak emateko, 2020ko ekitaldian, honela aldatuta gelditzen da:
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Bat. Aldatu egin da azken xedapenetako lehenengoa, eta honela geratu da idatzita:
Ahalmena ematen zaio Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko 

Saileko foru diputatuari, foru dekretu hau osatu edo garatzeko beharrezkotzat jotzen di-
tuen xedapen guztiak eman ditzan, bai eta, aurrekontuko diru-baliabideak amaitu ezean, 
2. atalari dagokion bigarren deialdi bat irekitzeko ere.

Bi. Diruz lagun daitezkeen ekintzei buruzko 2. artikuluan, 1. atalean, paragrafo bat 
gehitzen da.

 «Dena dela, onartzen da prestakuntza hori online egin ahal izatea oso-osorik, guztira 
30 ordurekin».
Hiru. Diruz lagundu daitezkeen gastuei buruzko 5. artikuluaren 3. atala honela ge-

ratu da idatzita:
 «Justifikatu beharreko, diruz lagundu daitekeen gastuaren gehieneko zenbatekoa 
honela zehaztuko da: 2019ko abuztuaren 1etik 2020ko urriaren 12ra bitartean ahol-
katu eta martxan jarri diren proiektuen kopurua bider 1.500 euro».
Lau. Diruz lagundu daitekeen gauzatze-aldiari buruzko 11. artikulua honela geratu 

da idatzita:
 «Dirulaguntza jasotzen duten ekintzak 2019ko abuztuaren 1etik 2020ko urriaren 12ra 
bitarteko epearen barruan egin beharko dira.»
Bost. Erakunde onuradunei buruzko 13. artikuluko 1. ataleko b) letra a honela ge-

ratu da idatzita:
 «Bizkaiko Foru Ogasunean alta eman izana ekonomia-jardueretan, 2019ko irailaren 
17tik 2020ko urriaren 12era bitartean, bi egunok barne, eta alta hori indarrean egotea 
dirulaguntza eskatzen denean.
 Alarma-egoera indarraldian dagoela ekonomia-jardueran baja eman duten erakun-
deen kasuan, ordea, baja hori alta etengabetzat joko da.»
Sei. Erakunde onuradunei buruzko 13. artikuluko 2. ataleko a) eta b) letrak a hone-

la geratu dira idatzita:
a)  IFZ/NAN bera izanda 2020. urtean edo 2019. urteko azken seihilekoan ekono-

mia-jardueren gaineko zergan baja eman duten erakundeak, baldin badago diru-
laguntza eskatzen duen erakundearen ekonomia-jarduerako talde berean. Salbu 
eta baja hori alarma-egoera indarrean dagoela eman bada, martxoaren 14tik eta 
alarma-egoera amaitu arte.

b)  Nortasun juridikoa duen edo ez duen enpresa bateko bazkide edo erkide gisa 
parte hartu duten enpresaburu indibidualak edo profesionalak, enpresa horrek 
2020. urtean edo 2019. urteko azken seihilekoan baja eman badu dirulaguntza 
eskatzen duen enpresaburu indibiduala dagoen ekonomia-jarduerako talde be-
rean. Salbu eta baja hori alarma-egoera indarrean dagoela eman bada, martxoa-
ren 14tik eta alarma-egoera amaitu arte».

Zazpi. Sustatzaileentzako eskakizunei buruzko 14. artikuluko 2. ataleko b) letraren 
lehen paragrafoa eta 3. ataleko bigarren paragrafoa honela geratu dira idatzita:

«b)   Sustatzaileak emanda eduki behar du alta langile autonomoen araubide bere-
zian edo mutualitate baliokide batean 2019ko irailaren 17tik 2020ko urriaren 
12era bitartean, bi egunok barne.»

«3.  Horrez gain, erakunde onuradunaren sustatzaileetako batek, gutxienez, eginda 
eduki behar ditu 2. artikuluan azaldutako prestakuntza eta banakako aholkulari-
tza 2019ko abuztuaren 1etik 2020ko urriaren 12era bitartean, entitate hauetako 
batekin:

  a)  Aurreko deialdiko 1. ataleko erakunde adjudikaziodunak (hau da, apirila-
ren 2ko 34/2019 Foru Dekretuan araututako deialdia).

  b)  Foru Dekretu honetako 1. ataleko erakunde adjudikaziodunak.
  c)  Barakaldoko DEMA Enpresa Garapena.»
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Zortzi. Dirulaguntzaren kalkulu eta zenbatekoari buruzko 15. artikuluaren 5. atale-
ko a) letra honela geratu da idatzita

«a)  Jarduera ekonomikoaren kode berean (lau digituko kode numerikoa) baja hartu 
badu, langile autonomoen araubidearen kasuan, lan istripuak eta lanbide-gai-
xotasunak direla-eta edo, mutualitateen kasuan, jarduera berean, 2020. urtean 
edo 2019. urteko azken seihilekoan. Salbu eta baja hori alarma-egoera inda-
rrean dagoela eman bada, martxoaren 14tik eta alarma-egoera amaitu arte.»

Bederatzi. Diru-laguntzaren justifikazioari buruzko 19. artikuluari atal bat erantsi 
zaio:

«8.  Alarma-egoeraren indarraldiari dagokion justifikazioa, urtebeteko aldia osatze 
aldera jarduera ekonomikoan alta eman denetik, alta etengabe eta justifikatu-
tzat joko da dekretu honen ondorioetarako, erakunde onuradunak jarduera utzi 
ala ez.»

Hamar. Eskabideak aurkezteko era, leku eta epeari buruzko 20. artikuluaren 3. ata-
leko b) letra honela geratu da idatzita:

«b)  2. ataleko eskaeretarako («Enpresak abian jartzeko eta sortzeko laguntzak»), 
lehen deialdiko eskabideak aurkezteko epea 2020ko maiatzaren 18an hasiko 
da, goizeko 8:00etan, eta 2020ko ekainaren 30ean amaituko, 13:30ean.

Hamaika. 22. artikuluan, dirulaguntzak adjudikatzeari, baldintzei eta araubideari 
buruzkoan, honela idatzita gelditzen dira lehen eta bigarren paragrafoak:

 «5/2005 Foru Arauaren 20. artikuluak ezarritakoari jarraikiz, dekretu honen ondorioe-
tarako, lehia-konkurrentzia (norgehiagoka) joko da prozedura bat zeinaren bidez, di-
rulaguntzak ematerakoan, aurkeztutako eskabideak erkatzen baitira, haien artean 
hurrenkera bat ezartzeko –kontuan izanik zer balorazio-irizpide ezartzen diren deialdi 
bakoitzeko: 6. artikuluan, I. tituluaren 1. ataleko dirulaguntzetarako, eta 16. artiku-
luan, I. tituluaren 2. ataleko dirulaguntzetarako.
 2. atalaren kasuan, lehen deialdia 18/2020 Dekretuaren xedapen gehigarri bakarrean 
aipatutako aurrekontu-baliagarritasunaren gehiengoaren gainean egingo da. Ondo-
rengo deialdia erabilgarri dagoen zenbatekoarekin egingo da, hau da, aurreko deial-
dian esleitu ez den zenbatekoarekin.
 Deialdi bakoitzean, hala erabakitzen den aurrekontu-mugarekin, 16. artikuluko ba-
lorazio-irizpideak aplikatuz eskabideek lortu duten balorazio handiagoaren arabera 
esleituko da.»
Hamabi. Dirulaguntza emateari eta errekurtsoei buruzko 23. artikuluaren 1. eta 4. 

atalak honela geratu dira idatzita:
«1.  1. atalerako egindako eskaerak ebazpen bakar baten bidez ebatziko dira. 2. 

atalera egindako eskaerak deialdi bakoitzeko ebazpen baten bidez ebatziko 
dira. Delako ebazpen horretan, 5/2005 Foru Arauaren 23. artikuluari jarraituz 
adieraziko da zer harreman duten dirulaguntza ematen zaien erakunde, enpre-
sa edo pertsona eskatzaileek, eta espresuki jasota geldituko da, hala badago-
kio, gainerako eskabideen ezespena, bai eta atzera egiteagatik, eskubideari 
uko egiteagatik edo ezintasun materiala gerora sortzeagatik dirulaguntzarik 
eman ez izana.»

«4.  Posta ziurtatuz jakinaraziko da I. tituluaren 1. atalean arautzen diren laguntzen 
deialdia ebazten duen foru-agindua, 39/2015 Legearen 40.-44. artikuluetan xe-
datutakoarekin bat etorrita).

   Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuta jakinaraziko da I. tituluaren 2. atalean 
arautzen diren-laguntzen deialdi bakoitza ebazten duen foru-agindua, 39/2015 
Legearen 45. artikuluan xedatutakoari jarraituz.

   Bertan, espresuki aipatuko da foru-agindu horrek administrazio-bidea amaitzen 
duela eta haren aurka aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez daitekeela, 
Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sus-
tatzeko foru-diputatuari zuzendua, foru agindua jakinarazi eta biharamunaz 
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geroko hilabeteko (1) epean, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, bi (2) 
hilabeteko epearen barruan, era berean zenbatuta.

   Deialdi bakoitza ebazten duen foru agindua ere jakinaraziko zaie, informa-
zio-ondorioetarako, posta elektronikoz, 2. atalerako eskabidea aurkeztu duten 
enpresa eta pertsonei, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta 10 eguneko 
epearen barruan.»

AMAIERAKO XEDAPENA

Amaierako Xedapen Bakarra.—Indarrean jartzea
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean 

foru-dekretu hau.
Bilbon, 2020ko maiatzaren 12an.

Enplegua, Gizarte Inklusioa 
eta Berdintasuna, Sustatzeko foru diputatua,

TERESA LAESPADA MARTÍNEZ
Ahaldun Nagusia,

UNAI REMENTERIA MAIZ

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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