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I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA
Bizkaiko Foru Aldundia
Euskara, Kultura eta Kirol Saila
Bizkaiko Foru Aldundiaren 47/2020 FORU DEKRETUA, ekainaren 2koa. Honen bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoan, ekainaren 2koa 2020. urtean, ikerketa arkeologiko eta paleontologikoak sustatzeko foru diru-laguntzetarako
oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dituena.

Euskara, Kultura eta Kirol Sailaren helburuetako bat da gure lurraldeko ondare arkeologikoa sustatzea eta babestea.
Ildo horretan, lan handia egiten du ikerlariak sustatzeko, aztarnategi arkeologikoak
zaintzeko, zaharberrituko diren eraikin historikoak aztertu eta dokumentatzeko eta elementu horiek ezagutzera emateko. Horretarako, zenbait laguntza-lerro ditu.
Testuinguru horretan, ikerketa arkeologikoari dagokionez, arlo horretan lan egiten
dutenei laguntza ematea funtsezkoa da ondare horren balioa ezagutarazteko.
Proposatutako xedapen orokorraren gaiaren gaineko eskumena Bizkaiko Foru Aldundiari dagokio, Euskal Kultura Ondarearen 2019ko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen
arabera, zeinak 3.3.e) artikuluan ezartzen baitu foru-erakundeei dagokiela, bakoitzari
bere lurralde historikoan, euskal kultura-ondarearen kontserbazioa eta zaharberritzea
sustatzeko neurri ekonomikoak bultzatzea. Bestalde, lege horren 2.1 artikuluak xedatzen du honako hauek osatzen dutela euskal kultura-ondarea: arte, historia, arkeologia,
paleontologia, etnologia, antropologia, hizkuntza, zientzia, industria edo paisaia edo arkitektura aldetik, edo kulturaren beste edozein alderdiren aldetik, balioa duten Euskadiko
kultura-ondasun guztiek (higiezinak direla, higigarriak edo immaterialak), aintzat hartuak
izateko eta belaunaldi arteko transmisiorako interesa badute.
Bestalde, Bizkaiko Foru Aldundiaren 1998ko maiatzaren 12ko 62/1998 Foru Dekretuak Bizkaian arkeologi-jarduketak egiteko arautegia ezartzen du-arestian aipatutako
6/2019 Legeraren kontra ez dagoen guztian, horren xedapen indargabetzailearen 3.
apartatuan xedatutakoarekin bat etorriz- eta, hala, osatu egiten dute foru diru-laguntzetarako deialdi honen esparru juridikoa.
Foru Dekretu honek erregulazio onaren printzipioak betetzen ditu. Printzipio horiek
jasota daude Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko
39/2015 Legean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 3. artikuluan (dekretu horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak
egiteko prozedura arautzen da).
Foru Dekretu horretan xedatutakoa kontuan hartuta, txosten hauek eman dira Foru
Dekretu hau egin denean:
1. Proiektua sustatu duen sailaren txosten juridikoa.
2. Generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioari buruzko txostena.
3. Kontrol ekonomikoari buruzko txostena.
4. Legezkotasunari buruzko txostena.
Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen
eta Funtzionamenduari buruzko 1987ko 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 onar
ditzan. Bestalde, Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko
orokorra arautzen duen 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 16.1 artikuluak ahalmena ematen dio Bizkaiko Foru Aldundiari diru-laguntzen emakida arautuko
duten oinarriak onesteko. Eta Diru-laguntzen Erregelamendua onesten duen Bizkaiko
Foru Aldundiaren 2010eko martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 41.1 artikuluak
aukera ematen du diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia batera izapidetzeko,
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eta ezartzen du Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluari dagokiola onartzea,
egintza bakarrean.
Hori dela bide, Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatuaren ekimenez, eta
aurrez Bizkaiko Foru Aldundiak 2020ko ekainaren 2ko bileran azterturik, honako hau,
XEDATZEN DUT:

Artikulu Bakarra.—Diru-laguntza foralen oinarri arautzaileak eta deialdi publikoa
onestea
Bizkaiko Lurralde Historikoan, 2020. urtean, ikerketa arkeologiko eta paleontologikoak sustatzeko Euskara, Kultura eta Kirol Sailak emango dituen foru diru-laguntzetarako oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira. Ondoren jasotzen da oinarrien eta
deialdiaren testua.
I. TITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. oinarria.—Diru-laguntzaren xedea
1. Hauek dira Foru Dekretu honen arabera diru-laguntza jaso dezaketen jarduerak,
Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 64. artikuluaren arabera:
a)	Prospekzio arkeologikoa: ikusizko prospekzioa, prospekzio geofisikoa eta lagin
bidezko prospekzioa.
b) Zundaketa arkeologikoa.
c) Indusketa arkeologikoa.
d) Kontrol arkeologikoa.
e) Labar-artearen ikerketa.
f) Altxaeren analisi estratigrafikoa.
g) Jarduera paleontologikoak.
h)	Eta ondasun edo eremu arkeologiko zein paleontologikoetan eragina duen beste
edozein.
Diru-laguntzaren eskabidean aurkeztutako proiektuak 2020ko ekitaldiaren barruan
burutu beharko dira.
2. Foru Dekretu honen aplikazio-eremutik kanpo geratzen dira honako hauek:
a)	Bizkaiko Lurralde Historikoa gainditzen duten jarduerak.
b)	Deklaratutako eremu edo ondasun arkeologikoei edo paleontologikoei eragiten
dien edonolako obraren ondorioz, edo ustez hondar arkeologikoak egon daitezkeen aldeak, orubeak edo eraikinak ukitzen dituzten obren ondorioz, egin beharreko jarduera guztiak.
c)	Ustekabeko aurkikuntzen ondorioz egin beharreko esku-hartze arkeologikoak.
d)	Bizkaiko Foru Aldundia edo beste herri-administrazio batzuk egiten ari diren jarduerak.
3. Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak izango dira, hain zuzen ere, batere zalantzarik gabe lagundutako jardueraren izaerarekin bat datozenak, behar-beharrezkoak
direnak eta ezarritako epearen barruan egiten diren gastuak, baina diru-laguntza jaso
dezaketen gastuen eskuraketa-kostua ezin da inola ere izan merkatuko balioa baino
handiagoa.
Honako gastu hauek ez dira diru-laguntza jaso dezaketen gastuak izango:
a)	Ekipo-ondasunak erostea, baldin eta haien amortizazioa luzeagoa bada Foru
Dekretu honetan jasotzen diren jarduerak egiteko epea baino.
b)	Banku-kontuetako interes zordunak.
c)	Interesak, errekarguak eta administrazio-zehapenak eta zehapen penalak.
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d)	Prozedura judizialen gastuak.
e)	Oro har, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 29. artikuluak berariaz kanpo uzten dituenak.
4. Foru Dekretu honen helburua da eskatzaileen ekintzak lagundu eta osatzea; ez
dira inoiz finantzatuko jarduera egiteagatik sortutako gastu guztiak.
2. oinarria.—Onuradunak
1. Pertsona fisikoak bakarrik izan ahal izango dira Foru Dekretu honen onuradunak,
baina ez dira ez profesionalak ez enpresariak izan behar, diru-laguntza ematea ekarriko
duen jarduera egin beharko dute, eta, onuradun izateko, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Dekretuko 12. artikuluan ezarritako kasuetan ez egoteaz gainera, baldintza hauek bete
beharko dituzte:
a)	Diru-laguntza eskatzen bada arkeologia eta paleontologiako esku-hartze proiektu bat egiteko, proiektu horren arduradun baimenduak egin behar du eskabidea.
Era berean, diru-laguntza eskatzen bada arkeologia eta paleontologiako ikerketa
bat egiteko, ikerketaren titular nagusiak egin behar du eskabidea.
b)	Salbuespen modura, diru-laguntza eskatzen duena ez bada arkeologia eta paleontologiako esku-hartzearen zuzendaria, proiektu horri ikertzaile nagusi moduan lotuta dagoela egiaztatu beharko du.
c)	Edonola ere, eskatzaileek beti frogatu behar dute badituztela jarduera egiteko
behar diren baimenak eta lizentziak, arkeologia eta paleontologiako esku-hartzerako baimena izan ezik. Baimen hori Euskara, Kultura eta Kirol Sailak ematen
du, Euskal Kultur Ondareari buruzko 6/2019 Legeko 66.1. artikuluarekin bat, eta
eskabideak aurkezteko epea amaitu aurretik nahitaez eskatu behar da (5.2. oinarria). Diru-laguntzaren eskabideak ez dira izapidetuko aipatutako epean arkeologia eta paleontologiako esku-hartzerako baimenak eskatu ez badira.
d)	Eskatzailea ez bada esku-hartzea egin nahi den orube edo lekuaren jabea, frogatu beharko du jabeak bertan esku hartzeko baimena eman diola, eta, horretarako, Zuzenbidean onartutako edozein frogabide erabil dezake.
Eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean egiaztatu behar dira baldintzok.
Gainera, prozedura osoan zehar ere bete behar dira, harik eta diru-laguntzaren justifikazioa eman arte. Eskatzaileak deialdi honetatik kanpo geratuko dira, baldin eta aurretik
ere esku-hartze arkeologikoetarako baimenen onuradun izan badira, baina bete gabe
badituzte baimen horiek eragiten dituzten betebeharrak (txostenak, memoriak eta materialak aurkeztea).
2. Berdintasunerako eskubidea eta sexu-diskriminaziorik eza urratzeagatik administrazio-bidean, lan-arloan edo zigor-arloan zehapen irmoa izan dutenek ezin izango
dute inolako laguntza ez diru-laguntzarik eskatu ez jaso, ez eta honako hauetan ezarritako betebeharrak betetzen ez dituztenek ere: Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
otsailaren 18ko 4/2005 Legearen III. Tituluan edo Emakumeen eta Gizonen Berdintasun
Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoan edo Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru Arauan.
II. TITULUA

ARAUBIDE JURIDIKOA

Dekretu honetan aurreikusi gabeko gaietarako aplikagarriak izango dira: Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua; Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010
Foru Dekretuaren bidez onetsitako Diru-laguntzei buruzko Araudia; Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legea; Sektore
Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legea; 4/2010 Errege
Dekretua, urtarrilaren 8koa, Administrazio Elektronikoaren esparruan Elkarreraginga-
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rritasunaren Eskema Nazionala arautzen duena; 3/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren
8koa, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen duena; 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu pertsonalen babesari eta
eskubide digitalen bermeari buruzkoa, eta bere izaeragatik aplikatzekoa izan daitekeen
beste edozein arau-xedapen.
4. oinarria.—Arau-hausteak eta zehapenak
Arau-hauste eta zehapenei dagokienez, Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen 2015eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Arauaren IV. tituluan xedatutakoa ezarriko da, bai eta arau hori garatzen duen erregelamenduaren IV. tituluan xedatutakoa ere.
III. TITULUA

PROZEDURA

5. oinarria.—Eskabideak aurkezteko lekua eta epea
1. Eskabideak Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Saileko Kultura Ondarearen Zerbitzuan aurkeztu ahal izango dira (María Díaz de Haro kalea, 11, Bilbo), edo, bestela,
Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015
Legearen 16.4 artikuluak zehazten duen moduan aurkeztu ahal izango dira.
Horrez gainera, aukera egongo da eskabideak Bizkaiko Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoaren bidez aurkezteko, esteka hau jarraituz https://www.ebizkaia.eus/eu/hasiera
2. Eskabideak aurkezteko hogei egun naturaleko epea izango da, Foru Dekretu
hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik zenbatuta.
6. oinarria.—Eskabidearekin batera erantsi behar diren agiriak
1. Aurrez aurreko eskabideak I. inprimakian jaso den eredu ofizialaren arabera aurkeztu beharko dira (E-1 eredua), bai eta II. inprimakian (E-3 eredua) ere, guztiak behar
bezala beteta. Eredu ofiziala interesdunen eskura dago http://www.bizkaia.eus//kulturadirulaguntzak web orrian.
Bizkaiko Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoaren bidez aurkeztuz gero, 39/2015
Legearen 66.6 artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita, betetzeko eta egoitzan aurkezteko dauden eredu berezien araberako eskabideak erabili beharko dira.
2. Kasu bietan, eskabideekin batera dokumentazio orokorra eta hurrengo ataletan
eskatutako dokumentazio berezia aurkeztu beharko da, eskatzaileak berak edo eskatzailearen ordezkariak sinatuta.
a)	Eskatzailearen nortasun-agiri nazionalaren fotokopia.
b)	Interesdunak legezko nahiz borondatezko ordezkari bidez jarduten duenean, ordezkapena egiaztatu beharko da, Zuzenbidean onartzen den edozein frogabide
erabilita.
c)	Bankuko helbideratze fitxa, alta eman edo aldaketaren bat egin nahi den kasuetan bakarrik.
		Aurreko a), b) eta c) ataletan aipatutako dokumentazioa aurkeztu beharko da
baldin eta ez bada aurretiaz aurkeztu foru aldundi honetako Kultura Ondarearen
Zerbitzuan, eta ez bada aldaketarik egon azken hiru urteetan; izan ere, kasu
horretan, zehaztu beharko da zein egunetan aurkeztu zen.
d)	Edonola ere, eskatzaileek beti frogatu behar dute eskaerak aurkezteko epea
amaitu aurretik badituztela jarduera egiteko indarrean dagoen araudiaren arabera behar diren baimenak eta lizentziak, arkeologia eta paleontologiako esku-hartzerako baimena izan ezik. Baimen hori Euskara, Kultura eta Kirol Sailak ematen
du, Euskal Kultur Ondareari buruzko 6/2019 Legeko 66.1. artikuluarekin bat, eta
eskabideak aurkezteko epea amaitu aurretik eskatuta dagoela frogatu behar da.
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e)	Esku-hartzea gauzatzeko jabeak emandako baimena, eskatzailea ez bada esku-hartzea egin nahi den orube edo lekuaren jabea.
f)	Eskatzailea Bizkaian erroldatuta ez badago, zerga-betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria, eta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta
emanda ez dagoela egiaztatzen duen agiria. Bi egiaztagiriak ogasun eskudunak
emandakoak izan behar dira.
g)	Jardueren proiektua: diru-laguntzaren xede den jarduerari buruzko txostena eta
hura burutzeko egutegia. Horrekin batera, beren-beregi adierazi behar dira jarduera aurrera eramateko proiektu globalaren faseak.
h)	Esku-hartzearen arduradunaren edo ikertzaile nagusiaren curriculum vitae.
i)	Eskatzaileak aurretik egin dituen esku-hartzeetan lortutako material arkeologikoak Arkeologi Museoan gordailuan uzteko akten kopia, bai esku-hartzea egingo
den aztarnategian lortutakoei dagokiena, bai zuzendari edo eskatzailea titularra
dela Bizkaiko Lurralde Historikoan egindako gainerako guztiena.
j)	Memoria, non dokumentu bidez justifikatuko diren Foru Dekretu honen 9. oinarrian adierazitako ebaluatzeko irizpideak. Halaber, jardueraren aurrekontua
zehaztuko da eta, gutxienez, alderdi hauek izango ditu:
		 1)	2020ko ekitaldian garatuko den proiektu-fasearen kostu osoa (zuzendaritzak
egindako koordinazio-, azterketa- eta interpretazio-prozesuen ondoriozkoa
barne).
		 2) Diru-laguntzaren xede diren kontzeptuen kostu zehatza.
		 3)	Kopuru hori ehunekotan zenbat den 2020ko ekitaldiko aurrekontuaren barruan.
		 4)	Hurrengo urteetan egingo direla-eta, Foru Dekretu honek arautzen dituen
diru-laguntzen xede ez diren proiektu-faseen gutxi gorabeherako kostua.
Era berean, eskatzailearen jaiotza-data ere adierazi behar da, gazteriaren arloko estatistikak egiteko erabiltzeko.
3. Interesdun bakoitzeko eskabide bakarra onartuko da, eta eskabide bakoitzean
ikerketa arkeologiko edo paleontologikorako proiektu bakarra aurkeztu behar da. Eskabide bat baino gehiago aurkeztuz gero, egindako azkena hartuko da baliozkotzat.
4. Bizkaiko Foru Aldundiak egiaztatu egingo ditu eskabidearen sinatzailearen identitateari buruzko datuak.
Halaber, Bizkaiko Foru Aldundiak eskatzailearen banku-kontuaren titulartasun-datuak, egiaztatuko ditu, betiere eskatzaileek berariaz uko egiten ez badiote horri.
Datu horiek eskuratzeko modua bat etorriko da Datu pertsonalen tratamenduari eta
datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduan
(EB) eta erregelamendu hori garatzen duen araudian ezarritakoarekin, baita abenduaren
5eko 3/2018 Lege Organikoan eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei
eta DBEB sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean ezarritakoarekin.
Halaber, eskabidea sinatuta baimena ematen zaio Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara,
Kultura eta Kirol Foru Sailari Ogasunaren eta Gizarte Segurantzaren ziurtagiriak eskatzeko, Diru-laguntzei buruzko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 21.3 artikuluan
ezarritako ondorioetarako, baita pertsona hori EJZn alta emanda ez dagoela egiaztatzen
duen ziurtagiria eskatzeko ere, dekretu honetan ezarritakoaren arabera, betiere eskatzailea Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatuta badago. Bizkaiko Lurralde Historikotik
kanpo erroldatutako eskatzaileek dagokien Ogasuneko ziurtagiria ekarri beharko dute,
baita pertsona hori Ogasun horretan EJZan alta emanda ez dagoela egiaztatzen duen
ziurtagiria ere, dekretu honetan ezarritakoaren arabera.
7. oinarria.—Eskabideak zuzentzea eta hobetzea
1. Eskabideak behar bezala beteta ez badaude, edo Foru Dekretu honetan eskatutako agirietakoren bat ez badute, orduan agindeia egingo zaio eskatzaileari, hamar
(10) egun balioduneko epean akatsa zuzendu edo beharrezko agiriak aurkez ditzan,
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eta ohartaraziko zaio horrela egin ezean eskabidean atzera egindakotzat joko dela eta,
behin ebazpena emanda, eskabidea artxibatu egingo dela.
2. Edonola ere, Euskara, Kultura eta Kirol Foru Sailak aurkezten diren eskabideak
behar bezala ulertzeko eta ebaluatzeko beharrezkotzat jotzen duen informazio osagarri
guztia eskatu ahal izango du.
8. oinarria.—Diru-laguntza emateko prozedura
Diru-laguntza hauek norgehiagoka sistemaren bidez emango dira, hau da, epaimahai
kalifikatzaile bat eratuko da eta aurkeztutako eskabideak alderatuko ditu, 9. oinarrian ezarritako ebaluazio-irizpideak kontuan hartuta, eskabideen arteko lehentasun-hurrenkera
ezartzeko. Foru diru-laguntzak puntuaziorik altuenak lortu dituztenei emateko proposamena aurkeztuko du, betiere aurrekontu-partidan ezarritako zenbatekoa muga izanik.
9. oinarria.—Diru-laguntzak ebaluatzeko irizpideak
1. Foru Dekretu honek azaltzen dituen diru-laguntzak norgehiagoka sistema bidez
emango direnez lehentasun-ordena ezartzeko, epaimahai kalifikatzaileak honako irizpide hauek eta haien haztapena hartuko ditu kontuan. Gehienez ere 100 puntu emango
dira, honela:
a)	Proiektuari dagokionez (gehienez ere, 30 puntu):
		 1)	Esku-hartzeak ondare arkeologikoaren ikuspegitik duen kalitatea eta interesa. Horregatik, gehienez 20 puntu emango da.
			Gehienez emango diren 20 puntu horietan, jardueren proiektu hauek joko
dira interes handiagokotzat: dagoeneko martxan dauden beste jarduera batzuei gainjartzen ez zaizkienak eta ikerketa arkeologikoaren barruan antzeko
ekarpen bibliografikoak edo dokumentuak dituzten gai-eremuak aztertzen ez
dituztenak.
			
Beraz, haztapen hau ezartzen da:
			
— 20 puntu: interes eta kalitate gorena.
			
— 10 puntu: interes eta kalitate nabaria.
			
— 0 puntu: interes eta kalitate gutxi.
		 2)	Egingo den ikerketa-proiektu orokorraren plangintza egokia aurkeztea, helburuak eta faseak ondo definituta, eta, bereziki, 2020ko esku-hartzeari dagokionez. Ematekoa den puntuazio osotik 10 puntu emango dira gehienez:
			 — 10 puntu: osorik planifikatutako proiektuak badira, helburuak eta lan-faseak zehaztuta dituztenak, eta, gainera, 2020ko ekitaldirako programa
zehatza eta xehakatua aurkezten badute.
			 — 5 puntu: proiektu zehatzak badira 2020. urteko kanpainari dagokionez,
baina zehaztu gabeak, aldiz, proiektu osoari dagokionez.
			 — 0 puntu: helburuak, faseak eta egutegia gutxi definituta dituzten proiektuak badira.
b)	Jardungo duen taldeari dagokionez (gehienez ere, 50 puntu):
		 1)	Proiektuaren zuzendaritza zientifikoaren kaudimen teknikoa. Hori ebaluatzeko, diru-laguntza eskatzen den proiektu zein aldi historikoari lotuta egindako argitalpenak eta zuzendutako indusketa-lanak zenbatuko dira (40 puntu
gehienez):
			
—L
 an arkeologikoen zuzendaritza-lanei, gehienez, 15 puntu emango zaizkie, hain zuzen ere, esku-hartze arkeologikoen kanpaina bakoitzeko puntu 1 emango da.
			
—D
 iru-laguntzaren xede den gaiari buruzko aldizkari eta liburuetako artikuluei, gehienez, 15 puntu emango zaizkie, hain zuzen ere, 20 orrialdeko
puntu 1 emango zaie.
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— Biltzarretara edo jardunaldietara joateagatik, baldin eta bertan komunikazio bat aurkeztu bada, edo gaiari lotutako ikastaroak emateagatik, gehienez, 10 puntu emango dira: komunikazio bakoitzeko, puntu 1, eta bost
ordutik gorako ikastaro bakoitzeko, berriz, 2.
		 2)	Taldearen kaudimen teknikoa eta antolaketakoa. Atal honetan kontuan hartuko da taldeak espezialista egokiak izatea proiektatu den esku-hartzerako,
baita erakunde zientifiko baten babesa izatea ere (10 puntu, gehienez):
			
— 10 puntu: erakunde zientifiko baten (unibertsitatea edo ikerketa-zentroa)
babesa izanez gero, eta aztarnategiaren arazoei aurre egiteko beharrezkoa den diziplina anitzeko taldea izanez gero.
			
— 5 puntu: bietako bat bakarrik izanez gero: edo talde egokia edo erakunde
zientifiko baten babesa.
			 — 0 puntu: Gutxi definituta badago edo ez badu erakunde zientifiko baten
babes zientifikoa, ez eta aztarnategiaren arazoei aurre egiteko beharrezkoa den diziplina anitzeko lantalde bat ere.
c)	Finantzabideei dagokienez (gehienez ere, 20 puntu):
		 1)	Aurrekontuak proiektuari dagokionez duen koherentzia. Honako hau ebaluatuko da: aurrekontuak kontuan hartu behar du Foru Dekretu honen babesean 2020ko ekitaldirako eskatutako diru-laguntzaren xede den proiektuaren
fasea, bai eta haren fase guztien aurrekontu-balioespena ere. Ematekoa den
puntuazio osotik 10 emango dira gehienez:
			
—1
 0 puntu: aurrekontu egokiak eta zehatzak dituzten proiektuak, bai 2020an
egitekoa den faserako, bai esku-hartze orokorraren gainerako faseetarako.
			
— 5 puntu: 2020ko kanpainarako aurrekontu egokiak eta zehatzak dituzten
proiektuak, baina aurrekontu anbiguoak edo osatu gabeak dituztenak, aldiz, esku-hartze orokorraren gainerako faseetarako, fase horietako gastuaren estimazio koherentea ez izateagatik.
			
— 0 puntu: aurrekontua gutxi azalduta duten proiektuak badira, edo, gehiegikeria edo gabeziagatik, esku-hartzea burutzeko aurrekontu desegokiak
dituzten proiektuak badira.
		 2)	Finantzabide osagarriak egotea: Ematekoa den puntuazio osotik 10 emango
dira gehienez:
			
— 10 puntu: 2020.urtean egingo den faserako aurkeztutako aurrekontuaren
%50 baino gehiago estaltzeko finantzabideak dituztela justifikatzen duten
proiektuak.
			
— 5 puntu: 2020. urtean egingo den faserako aurkeztutako aurrekontuaren
%50eraino edo gutxiago estaltzeko finantzabideak dituztela justifikatzen
duten proiektuak.
			
— 0 puntu: 2020. urtean egingo den faserako finantzabide osagarririk ez duten aurrekontuetako proiektuak.
2. Epaimahai kalifikatzailearen iritziz gutxienez 70 puntu lortzen ez dituzten proposamenak ezetsi geratuko dira.
3. Diru-laguntzaren zenbatekoa zehaztuko da, hain zuzen ere, aurkeztutako proiektuak 2020. urterako duen aurrekontuaren arabera, BEZa kenduta. Ez dira bakarrik kontuan hartu beharko landa-lanen eta laborategiko lanen (inbentarioak, etab.) ondoriozko
gastuak; izan ere, zuzendaritzak egindako koordinazio-, azterketa- edo interpretazio-lanen ondoriozkoak ere kontuan hartu behar dira.
4. Proiektua eta aurrekontua benetan diru-laguntza jaso dezaketen jarduerei dagozkiela egiaztatu ondoren, edo, behar izanez gero, zenbatzekoak ez diren gastuak eta
gaindikinak kendu eta gero, diru-laguntzaren zenbatekoa zehaztuko da. Horretarako,
epaimahaiak eskabideen hurrenkera finkatuko du, eta diru-laguntzak honela emango
dira: puntuazio altuagoa lortu duten eskabideek diru-laguntzaren portzentaje handiagoa
izango dute.
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Diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa aurkeztutako proiektuaren aurrekontu araztuaren %90 izango da, ezin finantza daitezkeen kontzeptuen arazketak egin ondoren,
eta inola ere ez da izango hogei mila (20.000) euroko zenbatekoa edo onuradunak eskatutako zenbatekoa baino handiagoa.
10. oinarria.—Aholkularitza
Foru Dekretu hau dela-eta sortutako zalantza edo kontsulta guztiak argitzeko beharrezkoa den laguntza teknikoa edo aholkularitza eskainiko ditu Euskara, Kultura eta Kirol foru sailako Kultura Ondarearen Zerbitzuak. Horretarako interesdunen eskura dago
http://www.bizkaia.eus/laguntzaileOndarea web orrian.
11. oinarria.—Epaimahai kalifikatzailea.
1. Aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzeko, epaimahai kalifikatzaile bat
eratuko da. Epaimahaikideak Euskara, Kultura eta Kirol foru diputatuak izendatuko ditu,
foru agindu bidez. Izendapen hori egiteko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
ekainaren 20ko 4/2018 Foru Arauaren 44. artikuluan ezarritakoa beteko da.
2. Epaimahai kalifikatzaileak, diru-laguntzak emateko irizpideak kontuan hartuta,
ebazpen-proposamena aurkeztuko dio Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatuari, behin betiko ebazpena eman dezan.
1. Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra
arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 22.4 artikuluan xedatutakoa betez,
deialdi honetan, interesdunei ez zaie, lehenbizi behin-behineko ebazpen-proposamena
eman, eta, gero, entzunaldiaren izapidea eskainiko, zeren interesdunek ekarri dituzten
egitateak, alegazioak eta frogak besterik ez baitira jaso eta kontuan hartuko prozeduran.
2. Deialdia ebatzi baino lehen, Kultura Ondarearen Zerbitzuak egiaztatuko du eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela. Halaber, egiaztatuko du ez direla zordun dirulaguntza itzuli behar dutela-eta. Aurreko guztia
egiaztatu ondoren, eskatzaileren batek betebehar horietako bat, edozein, ez duela betetzen ikusten bada, errekerimendua egingo zaio hamar (10) eguneko epean egoera
hori erregulariza dezan. Hori egiten ez badu, eskabidean atzera egindakotzat joko dela
ohartaraziko zaio, behin ebazpena emanda.
3. Ebazpena emateko eta jakinarazteko epea bost (5) hilabetekoa izango da, eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik hasita, eta, edozein kasutan, deialdia 2020.
urtean ebatzi behar da.
Euskara, Kultura eta Kirol foru diputatuak emango du ebazpena, Epaimahai Kalifikatzaileak proposamena eginda.
Epe hori eskabideari buruzko ebazpen adierazirik eman gabe igarotzen bada, eskabidea ezetsitzat joko da; hala ere, ebazpen adierazia geroago ere eman ahal izango da.
4. Deialdi hau ebazteko ematen den foru agindua deialdi publiko honen interesdunei jakinaraziko zaie; horretarako, iragarkia argitaratuko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.
Interesdunei posta ziurtatu bidez ere bidaliko zaie jakinarazpena, salbu eskabidea Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu dutenei, egoitza elektronikoan agertzeko sistemaren bidez jakinaraziko baitzaie.
Ebazpenean, berariaz azalduko da foru agindu horrek administrazio-bidea amaitzen
duela eta haren aurka berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal diola interesdunak Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatuari, foru agindua jakinarazi eta hurrengo egunetik hilabete (1) pasatu baino lehen, edo, bestela, Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakeela, era berean zenbatutako bi (2) hilabeteko
epea pasatu baino lehen.
13. oinarria.—Bateragarritasuna beste diru-laguntza batzuekin
1. Foru Dekretu honetako diru-laguntzak bateragarriak izango dira xede bereko
bestelako diru-laguntza, laguntza, sarrera edo baliabideekin, berdin dio estatuko, Eu-
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ropar Batasuneko edo nazioarteko erakundeetako administrazioetatik nahiz erakunde
publiko edo pribatuetatik datozen.
2. Diru-laguntza emateko kontuan hartu diren inguruabarretakoren bat aldatzen
bada, eta betiere aldi berean udalerrietako, autonomia-erkidegoetako, estatuko edo nazioarteko beste administrazio edo erakunde publiko batek emandako beste diru-laguntza, laguntza, sarrera edo baliabideren bat lortzen bada, gerta liteke diru-laguntza emateko ebazpena aldatzea, zeren Foru Dekretu honen bitartez araututako diru-laguntzen
zenbatekoa, bakarrik zein beste diru-laguntza edo laguntza batzuekin bat eginda, inolaz
ere ezin baita izan onuradunak egin beharreko jardueraren kostua baino handiagoa.
IV. TITULUA

DIRU-LAGUNTZAREN KUDEAKETA ETA JUSTIFIKAZIOA

14. oinarria.—Diru-laguntza ordaintzea
1. Deialdi hau ebazten duen foru agindua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta handik 10 egun baliodunera onuradunak ez badio berariaz eta idatziz eskaerari uko
egiten, ulertuko da onuradunak onartu egin duela.
Deialdi honen ebazpena dela-eta onuradunen batek uko egiten badio emandako diru-laguntzari, horrek ez du berekin ekarriko ebazpenean jasota dauden eta onuradunei
jakinarazi zaizkien diru-laguntzen zenbatekoak handitzea.
Diru-laguntza emateari buruzko iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu
ondoren 10 egun igaro eta berehala, Aldundiko Kultura Ondarearen Zerbitzuak diru-laguntzari dagokion zenbatekoaren ordainketa izapidetuko du Ogasun eta Finantzen Foru
Sailean, eta onuradunei ez zaie horretarako inolako bermerik eskatuko.
2. Diru-laguntzen ordainketa egin baino lehen, onuradunek zerga betebeharrak eta
Gizarte Segurantzarekikoak eguneraturik dituztela egiaztatuko da. Halaber, egiaztatuko
da ez direla zordun dirulaguntza itzuli behar dutela-eta.
Aurrekoak egiaztatu ondoren, ikusten bada onuradunetariko baten batek ez dituela
betebehar horietako batzuk betetzen, agindeia egingo zaio 10 eguneko epean egoera
hori erregulariza dezan, eta ohartaraziko zaio egoera erregularizatu ezean galdu egingo
duela emandako diru-laguntzarako eskubidea.
15. oinarria.—Diru-laguntza onuradunaren borondatez itzultzea
1. Martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 76. artikuluan xedatutakoaren arabera (dekretu horren bidez, Diru-laguntzen Erregelamendua onesten da, Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren
31ko 5/2005 Foru Araua garatzen duena), onuradunak bere ekimenez itzuli ahal izango du
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntza, foru erakundeak eskatu gabe.
Halakoetan, diru-laguntza benetan itzultzen den arte sortutako berandutze-interesak
kalkulatuko ditu Bizkaiko Foru Aldundiak, aipatutako 76. artikuluan eta 5/2005 Foru Arauko 34. artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita.
2. Onuradunak berak eskatuta foru diru-laguntza itzultzeko ordainketa-gutun bat
erabili behar da. Ordainketa-gutun hori Kultura Ondarearen Zerbitzuko bulegoetan izapidetuko da, onuradunak eskaera aurkeztu eta gero. Ordainketa-gutun horretan honako
hauek adierazi behar dira: itzuli beharreko zenbatekoa (printzipala eta berandutze-interesak), ereduaren kodea eta diru-sarreraren zergatia, itzuli behar den diru-laguntzari
erreferentzia eginda.
3. Diru-laguntzaren onuradunak finantza-erakunde batean ordainketa egin ondoren, ordainketaren kopia edo diru-sarreraren frogagiria bidali beharko dio diru-laguntzaren kudeaketaz arduratzen den Euskara, Kultura eta Kirol Saileko Kultura Ondarearen
Zerbitzuari.
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16. oinarria.—Justifikazioa egiteko epea eta era
Foru Dekretu honen bitartez araututako diru-laguntzen onuradunek honako konpromiso hauek hartuko dituzte:
1. Jarduera osoa 2020ko ekitaldian egitea.
2. Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez
onetsitako Diru-laguntzei buruzko Erregelamenduaren 57. artikuluarekin bat etorrita, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Sailari justifikatzea jarduerak egin direla,
diru-laguntza emateko oinarrizkoak izan ziren baldintzak bete direla eta diruz lagundutako proiektuaren zenbatekoa gastua jarduerari aplikatu zaiola. Horretarako agiri hauek
aurkeztu beharko dira Kultura Ondarearen Zerbitzuan (María Días de Haro, 11, Bilbo),
edo Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez, 2021eko martxoaren 1a
(egun hori barne) baino lehen:
a)	Diruz lagundutako jardueren nondik norakoei buruzko memoria, bertan honako
hauek zehaztuta: jarduerak noraino burutu diren, bete diren jarduerak, bai eta
diruz lagundutako proiekturako erabili diren giza baliabideak eta baliabide materialak ere.
b)	Egindako jardueren kostua justifikatzen duen txosten ekonomikoa, honako alderdi hauek jasotzen dituena:
		 1)	Proiektuari egotzitako sarreren eta gastuen egoera-orria, dagoen ereduaren
araberakoa.
		 2)	Gastu-partida bakoitzean, diru-laguntza jaso duen jardueraren gastuen zerrenda, dagoen ereduaren araberakoa.
		 3)	Gastuen frogagiriak edo haien fotokopiak; frogagiri horiek aurrekontu araztuaren kontzeptuei buruzkoak izango dira. Aurkeztuko diren frogagiri eta
faktura guztien zerrenda ordenatua ere ekarri beharko da, zenbatekoa eta
aurrekontuaren zein atali dagokien zehaztuta.
		 4)	Diruz lagundutako jarduera finantzatzen duten diru-laguntzen, laguntzen, sarreren edo baliabideen xehetasuna, eta, hala bada, finantzaketa propioarena
ere bai. Xehetasun hori dagoen ereduaren arabera egingo da.
		 5)	Diruz lagundutako gastuaren aurrekontua justifikatzeko, 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 29.3 artikuluan xedatutakoaren arabera,
foru diru-laguntzaren erakunde onuradunak egiaztagiriak aurkeztu behar
ditu, gutxienez hiru hornitzailek egin dizkioten eskaintzak justifikatzeko, baldin eta administrazio-kontrataziorako araudian kontratu txikirako ezarritako
zenbatekoak gainditzen badira, salbu eta kontratuaren ezaugarri bereziak
direla-eta merkatuan ez badago halakorik egin dezakeen erakunde nahikorik
edo gastua eskabidea aurkeztu aurretik egin bada.
			
Aurkezten diren eskaintzen artean aukeratzeko, efizientzia- eta ekonomia-irizpideen arabera jokatuko da. Hala, proposamen ekonomikorik onena
aukeratzen ez denean, beren-beregi justifikatu beharko da inguruabar hori,
memoria baten bidez.
c)	Diruz lagundutako proiektua gauzatzeko, erakusteko edo jendearen eskura jartzeko prestatutako esku-egitarauak, kartelak, argazkiak, argitalpenak, ikus-entzunezko eta informatikako materialak, baita beste edozein motatako agiri grafiko
ere; haietan, erraz ikusteko eran agertu behar da jarduera horretarako Bizkaiko
Foru Aldundiak diru-laguntza eman duela. Ildo horretan, Bizkaiko Foru Aldundiaren erakunde-elementuak sartuko dira material horietan, Foru Dekretu honen 17.
oinarriaren e) letran ezarritakoarekin bat etorrita. Betebehar hori laguntza eman
zaiela jakinarazi ondoren egindako jarduerei bakarrik dagokie.
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17. oinarria.—Diru-laguntzaren onuradunaren beste betebehar batzuk
Onuradunak betebehar hauek ere izango ditu:
a)	Diru-laguntza emateko orduan kontuan izan den edozein alderdi objektibo edo
subjektibok aldaketarik izan badu, Euskara, Kultura eta Kirol Sailari jakinaraztea,
Foru Aldundiko Kultura Ondarearen Zerbitzuaren bidez.
b)	Euskara, Kultura eta Kirol Sailari, Foru Aldundiko Kultura Ondarearen Zerbitzuaren bidez, esku-hartzearen hasiera eta amaierako eguna jakinaraztea, eta funtzioak edo kontrol ahalmenak egiteko eta diruz lagundutako esku-hartzea jarraitu
eta ikertzeko modua erraztea.
c)	Euskara, Kultura eta Kirol Foru Sailari laguntzea, hala eskatzen bazaio, eta erakundearen gaineko edozein informazio ematea (azterlanak, inkestak, datu estatistikoak, etab.).
d)	Euskara, Kultura eta Kirol Foru Sailak, Ogasun eta Finantzen Foru Sailak eta Herri
Kontuen Euskal Epaitegiak egiten dituzten egiaztapen-jardueren menpe jartzea.
e)	Arkeologia edo paleontologiako esku-hartze prozesu osoan zehar, diru-laguntza
eman ondoren editatutako material guztietan eta jendaurreko agerpen guztietan,
Bizkaiko Foru Aldundiaren babesa agerrarazi beharko da; horretarako, Bizkaiko
Foru Aldundiaren erakunde-irudian ezarritako elementuak baliatuko dira, eta logotipoaren aldamenean esaldi hau agertuko da hitzez hitz:
		«Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako ekintza/Actividad subvencionada por la
Diputación Foral de Bizkaia».
		Jarduerak justifikatzeko memorian, argazki bidez edo beste erreprodukzio-bide
baten bidez egiaztatu beharko da nola zabaldu den publikoki Bizkaiko Foru Aldundiak diruz lagundutako esku-hartzeari emandako laguntza.
f)	Onuradunak dohainik eta esklusibitaterik gabe laga behar dio Bizkaiko Foru Aldundiari onuradunak berak aurkeztutako dokumentazioan dagoen informazio
tekniko eta grafikoa erabiltzeko eskubidea, informazio hori zabaltzeko edo/eta
argitaratzeko, edozein baliabide edo formatu bibliografiko, ikus-entzunezko edo
informatiko erabiliz edo teknikaren erabilerak ahalbidetzen duen beste edozein
erabiliz.
g)	Deialdi honi dagokionez, foru diru-laguntza baten onuradunek bete egin behar
dituzte maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 27. artikuluan eta martxoaren 23ko
34/2010 Foru Dekretuko 53. artikuluan azpikontratazioa dela-eta zehazten diren
betekizunak eta debekuak. Gehienez ere, diruz lagundutako jardueraren zenbatekoaren %90 azpikontratatu ahal izango da.
h)	Diruz lagundutako proiektua gauzatzen den bitartean, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako 2018ko ekainaren 20ko 4/2018 Foru Arauaren 3 artikuluak.
jasotzen dituen printzipio nagusiak gordetzea, eta bereziki ez erabiltzea hizkera
sexistarik dokumentuetan, ikus-entzunezkoetan eta gisakoetan (idatzizkoetan
zein digitaletan).
i)	Bizkaiko Foru Administrazioak emandako diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 13. artikuluan eta Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez onetsi
den Diru-laguntzen Erregelamenduko 54. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako
gainerakoak.
1. Jasotako diru-laguntza eta dagozkion berandutze-interesak itzuli beharko dira,
baldin eta ez badira betetzen aurreko oinarrietan, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 33. artikuluan edo foru arau hori garatzen duen Erregelamenduan jasotako betebeharretariko bat edo batzuk. Besteak beste, honelakorik gertatzen bada:
a)	Justifikatu beharra betetzen ez bada.
b)	Diru-laguntzaren helburua betetzen ez bada.

eek: BAO-2020a117-(I-381)
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c)	Diru-laguntza justifikatzen ez bada edo, Foru Dekretu honetan ezarritakoaren arabera, nahiko edo behar bezala justifikatzen ez bada, justifikatu ez den diru-laguntzaren zatia eta sortutako berandutze-interesak itzuli beharko dira, Bizkaiko Foru
Aldundiko Kultura Ondarearen Zerbitzuak horretarako eskaera egin ondoren.
d)	Proiektua egiteko epea betetzen ez badu, jasotako diru-kopurua eta sortutako
berandutze-interesak itzuli beharko ditu erakunde onuradunak, Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Ondarearen Zerbitzuak horretarako eskaera egin ondoren.
e)	Onuradunak diru-laguntza lortu badu, nahiz eta horretarako baldintzak bete ez.
f)	Ezarrita dauden kontrol-jarduerak egiten utzi ez bada edo kontrol horiek egiteko
eragozpenak jarri badira.
g)	Foru Dekretu honetan ezarritako gainerako kasuak betetzen ez badira
2. Diru-laguntza jaso duen jardueraren kostua baino finantziazio gehiago jasotzen
bada, diru-laguntza itzuli beharko da.
19. oinarria.—Aurrekontuko partida
1. Deialdi honetako diru-laguntzak emateko 2020. urtean indarrean dagoen aurrekontu muga jarraian azaltzen diren zenbatekoek zehaztuko dute:
— Laurogei mila euro (80.000,00 euro), 2020ko ekitaldiko 0404 G / 336107 / 46999 /
0000 – 2007 / 0156 aurrekontu-partidaren kargura.
2. Eskaera guztiak ebatzi ondoren, diru-laguntzetarako guztira emandako diru kopurua aurrekontu-muga baino txikiagoa balitz, gastu-baimena deuseztatzea tramitatuko
litzateke, soberan den zenbatekoan.
AZKEN XEDAPENAK

Amaierako Lehen Xedapena.—Arauak emateko gaikuntza
Ahalmena ematen zaio Euskara, Kultura eta Kirol foru diputatuari, Foru Dekretu honetan xedatutakoa ondoen garatzeko beharrezkoak diren xedapen guztiak eman ditzan.
Amaierako Bigarren Xedapena.—Indarrean jartzea
Foru Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko
da indarrean.
Bilbon, 2020ko ekainaren 2an.
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatua,
LOREA BILBAO IBARRA

eek: BAO-2020a117-(I-381)
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I. Inprim akia / Formulario I

Kultura Ondarearen Zerbitzua
Servicio de Patrimonio Cultural

Diru-laguntzarako eskabidea

2020ko Ikerketa Arkeologiko eta Paleontologikorako
Diru-laguntzak

BFAren 47/2020 FD
DF de DFB 47/2020

Erregistro zk./
Nº de registro

!

!
!

!

!

ESKATZAILEAREN DATUAK

1

/

N.A.N./D.N.I.

Deiturak eta Izena / Apellidos y nombre

Sexua / Sexo

Helbidea (kalea, plaza...) / Domicilio (calle, plaza, etc.)

�
�

E1
Data / Fecha

Solicitud de subvención

Subvenciones Investigación Arqueológica y
Paleontológica 2020

!

13. orr.

DATOS DE LA SOLICITANTE

1

Gizona / Hombre
Emakumea / Mujer

Etxe zk. /
N.º casa

Eskailera /
Escalera

Lurraldea / Territorio

Solairua /
Piso

Atea / Puerta

2

Udalerria / Municipio

Telefonoa / Teléfono

Sakelakoa / Móvil

Posta elektronikoa / Correo electrónico

Faxa / Fax

Web orria / Página web

ORDEZKARIAREN DATUAK
IFZ / NIF

P K / C. P.

3

/

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Deiturak eta izena edo Izen soziala / Apellidos y nombre o Razón Social

3

4

Eskatzailearekiko harremana / Relación con la solicitante
Telefonoa / Teléfono

Sakelakoa / Móvil

Faxa / Fax

Posta elektronikoa / Correo electrónico

BANKA HELBIDERAKETAREN DATUAK / DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Kontu korrontearen jabearen izen-deiturak / Nombre y apellidos de la persona titular de la cuenta

IBAN

Erakundea / Entidad

Sukurtsalaren zk. /
Sucursal nº

1

KD / DC

Kontuaren zk. / Nº de cuenta

1

Eskatzailearen datuak: Eskabidea aurkezten duen pertsona ez bada
proiektua egin behar duena, haren datuak adierazi behar dira
“Ordezkariaren datuak” atalean.

Datos de la solicitante: En caso de que la persona que presenta la
solicitud no coincida con la persona que desarrolla el proyecto, debe
rellenar sus datos en “Datos de la persona representante”.

2

2

Lurralde Historikoa (Bizkaia, Gipuzkoa, Araba) edo probintzia /
autonomia-erkidegoa / estatua; kasuan-kasuan dagokiona.
3

Territorio Histórico (Bizkaia, Gipuzkoa, Araba-Alava) o provincia /
comunidad autónoma / estado, en su caso.
3

Ordezkaria dagoenean soilik bete behar da atal hau, eta adierazi
behar da eskatzailearekin zein harreman daukan.

Sólo debe rellenar este apartado si existe dicha figura, indicando su
relación con la Persona solicitante.

4

4

Izen-abizenak, pertsona fisiko bat bada, edo, izen soziala, erakunde bat
bada.

Nombre y apellidos en caso de que se trate de una persona física, o
Razón Social en caso de una entidad.

eek: BAO-2020a117-(I-381)
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PROIEKTUAREN DATUAK / DATOS DEL PROYECTO
Proiektua/Proyecto
Proiektuaren zenbatekoa / Importe proyecto

Eskatutako kopurua / Cantidad solicitada

Eskatzailearen ekarpena / Aportación Solicitante

AURREKONTU BANATUTA / PRESUPUESTO DESGLOSADO
SARRERAK / INGRESOS
1.

ESKATZAILEAREN EKARPENA / APORTACIÓN DE LA SOLICITANTE

2.

DIRU-LAGUNTZA PUBLIKOAK / SUBVENCIONES PÚBLICAS

€

Estatua / Estado

€

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco

€

Udalak / Ayuntamientos

€

Beste batzuk / Otros

€

3.

ERAKUNDE PRIBATUEN EKARPENAK / APORTACIONES DE ENTIDADES PRIVADAS

€

4.

JARDUERAREN SARRERAK / INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD

€

5.

BESTE SARRERA BATZUK / OTROS INGRESOS

€

6.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN DEIALDI HONETAN ESKATUTAKO DIRU-LAGUNTZA / SUBVENCIÓN SOLICITADA A ESTA
CONVOCATORIA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

€

GUZTIRA / TOTAL
1. Fondo propioak eta abar sartuko dira.
2. Atal bakoitzean, guztira jasotako diru-laguntzen kopurua adieraziko da.
3. Guztira jasotako ekarpenen kopurua adieraziko da.
4. Hauek adieraziko dira: Inskripzioak, salmentaren ondoriozko sarrerak,
katalogoen salmenta, publizitatea ...
5. Aurreko ataletan katalogatu ezin diren sarrerak.

€
1. Se incluirán: fondos propios, etc.
2. En cada apartado se consignará el total de las subvenciones recibidas.
3. Se consignará el total de las subvenciones recibidas.
4. Se incluirán : inscripciones, ingresos por ventas, venta de catálogos, publicidad …
5. Ingresos no catalogables en los demás apartados.

GASTUAK / GASTOS
LANGILEEN GASTUAK / GASTOS DE PERSONAL

2.

KANPOKO ZERBITZUAK / SERVICIOS EXTERIORES

3.

€

a) Garraioak / Transportes

€

b) Kanpoko kontratazioak / Contrataciones externas

€

c) Kanpoko beste zerbitzu batzuk / Otros servicios exteriores

€

BESTE BATZUK / OTROS

€

GUZTIRA / TOTAL

€

1. Hauek adieraziko dira: langile propioen soldatak, karga sozialak eta abar.

1. Se incluirán: Salarios, cargas sociales, etc. del personal propio.

2. c) Komunikazio-gastuak: telefonoa, faxa, mezularitza ....

2. c) Gastos de comunicación: teléfono, fax, mensajería …

3. Aurreko ataletan katalogatu ezin diren gastuak

3. Gastos no catalogables en los demás apartados

eek: BAO-2020a117-(I-381)
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DATUAK BABESTEKO INFORMAZIOA
(DATU PERTSONALEN BABESTEARI BURUZKO 2016/679 ERREGELAMENDUA [EB])/ 3/2018 L. O. DATU PERTSONALEN BABESARI ETA
ESKUBIDE DIGITALEN BERMEA)

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
(REGLAMENTO (UE) 2016/679 DE PROTECCIÓN DE DATOS) y LOPD Y GARANTÍA DE DERECHOS DIGITALES 3/2018

Tratamenduaren arduraduna eta kontaktazeko

Responsable del tratamiento y contacto

Kultura Zuzendaritza Nagusia

Dirección General de Cultura

Recalde zumarkalea 30 2, 48009 Bilbao

C/ Alameda Recalde, 30 2º, 48009 Bilbao

Tratamenduaren helburua

Finalidad del tratamiento

Tratamendu honen helburua da, interesdunek foru
dekretu hau jarraituz aurkeztutako diru-laguntza
eskaerak kudeatzea.

La finalidad del tratamiento es gestionar las solicitudes
de subvención presentadas por las interesadas, al
amparo de este Decreto Foral.

Interesdunaren eskubideak

Derechos de la persona interesada

Interesdunak tratamenduaren arduradunaren aurrean
balia ditzake bere datuetan sartu, datuok zuzendu,
aurkaratu, ezabatu edo haien tratamendua mugatzeko
eskubidea, eta erabaki indibidual automatizatuen
helburu ez izan; horretarako, idazki bat Lege
Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu
Babesa Bideratzeko Atalari bidalita, helbide honetara:

La persona interesada puede ejercer ante el
Responsable de tratamiento sus derechos de acceso,
rectificación, oposición, supresión, limitación del
tratamiento y no ser objeto de decisiones individuales
automatizadas, mediante escrito dirigido a la Sección
de Asesoramiento Jurídico, Seguridad de la
Información y Protección de Datos en:

• Bizkaiko Foru Aldundiaren Erregistro Nagusia.
(Erregistroa eta Herritarreganako Laguntza
Bideratzeko Bulegoa, Laguntza: Diputazio kalea 748009 Bilbo)

• Registro Central de la Diputación Foral de Bizkaia
(Oficina de Registro y Atención Ciudadana
Laguntza: C/ Diputación 7- 48008 Bilbao)

• BilboBizkaiko Foru Aldundiaren
laguntzeko eskualde-bulegoak

• Oficinas Comarcales de Atención Ciudadana de la
Diputación Foral de Bizkaia

• Bizkaiko Foru Aldundiko sailetako erregistro
nagusiak

• Registros Generales Departamentales
Diputación Foral de Bizkaia

• 39/2015 Legean aurreikusitako tokiak

• Lugares previstos en la Ley 39/2015

de

la

Horrez gainera, interesdunak eskubidea du kontrolagintaritzari erreklamazioa jartzeko (hau da, Datuak
Babesteko Euskal Bulegoari).

La persona interesada dispone igualmente del derecho a
reclamar ante la autoridad de control pertinente
(Agencia Vasca de Protección de Datos).

Datuak Babesteko ordezkaria kontaktu datuak

Contacto de la persona delegada de Protección
de Datos

Lege Aholkularitza, Informazio Segurtasuna eta Datu
Babesa Bideratzeko Atalaren Burua (Bizkaiko Foru
Aldundiko Herri Administraziorako eta Erakunde
Harremanetarako Saila).

Jefatura de la Sección de Asesoramiento Jurídico,
Seguridad de la Información y Protección de Datos
(Departamento de Administración Pública y Relaciones
Institucionales).

eek: BAO-2020a117-(I-381)
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DATUAK BABESTEKO INFORMAZIOA
(DATU PERTSONALEN BABESTEARI BURUZKO 2016/679 ERREGELAMENDUA [EB])/ 3/2018 L. O. DATU PERTSONALEN BABESARI ETA
ESKUBIDE DIGITALEN BERMEA)

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Gran Via, 25 – 48009 Bilbo

Gran Vía, 25 – 48009 Bilbao

Tratamenduaren legitimazioa

Legitimación del tratamiento

Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019
Legearen 3.3. e) artikuluan.

La Ley 6/2019, de 9 de mayo, del Patrimonio Cultural
Vasco, en su artículo 3.3.e).

Datuen hartzaileak

Personas destinatarias de los datos

Datu pertsonalak ez zaie hirugarrenei lagako.

Los datos personales no serán cedidos a terceros.

Datuak gordetzeko epea

Plazo de conservación de los datos

Prozedura izapidetzeko beharrezkoa den denbora eta
tratamenduaren
ondorioz
gerta
litezkeen
erantzukizunen preskripzio-epea amaitzea.

Tiempo necesario para la tramitación del procedimiento
y cumplimiento del plazo de prescripción de posibles
responsabilidades que deriven del tratamiento.

Interesdunen kategorien deskribapena

Descripción de las categorías de personas
interesadas

Profesionalak edo enpresariak ez diren pertsona
fisikoak.

Personas físicas que no tengan la condición de
empresarias o profesionales

Segurtasuneko
neurri
teknikoen
eta
antolakuntzako neurrien deskribapen orokorra

Descripción general de las medidas técnicas y
organizativas de seguridad

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasuneko
neurriak ezartzea, Administrazio Elektronikoaren
esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen
duen 3/2010 Errege Dekretuak xedadtutakoari jarraiki.

Categorización de sistemas de información y aplicación
de medidas de seguridad de acuerdo al Real Decreto
3/2010, del Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica.

eek: BAO-2020a117-(I-381)
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DIRU-LAGUNTZA ONARTZEKO SINADURA ETA BALDINTZAK / FIRMA Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

Eskabide hau sinatuta baimena ematen zaio Euskara eta
Kulturako Foru Sailari Ogasunaren eta Gizarte
Segurantzaren ziurtagiriak eskatzeko, Diru-laguntzei
buruzko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 21.3
artikuluan ezarritako ondorioetarako; baita eta Jarduera
Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda ez dagoela
egiaztatzen duen agiria eskatzeko ere, dekretu honek
araututakoaren arabera. Horretarako, onuradunak
Bizkaiko Lurralde Historikoan egon behar du erroldatuta.

La firma de la presente solicitud conllevará la autorización al
Departamento Foral de Euskera y Cultura de la Diputación Foral de
Bizkaia para recabar los certificados de Hacienda y Seguridad Social
a los efectos previstos en el artículo 21.3 de la Norma Foral 5/2005
de 31 de mayo, General de Subvenciones, así como el certificado
acreditativo de no estar la persona dada de alta en el I.A.E. en los
términos regulados en el presente Decreto, siempre y cuando se
encuentre empadronado en el Territorio Histórico de Bizkaia.

� Eskatzaileak adierazten du ez dagoela onuraduna � La solicitante declara no estar incursa en las prohibiciones para
izateko ezein debekutan sartuta. Debeku horiek
maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauko 12. artikuluko 2.
eta 3. puntuetan daude zehaztuta.

obtener la condición de beneficiaria, señaladas en los
apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Norma Foral 5/2005, de
31 de mayo

� Eskatzaileak adierazi du ez duela zehapen irmorik izan � La solicitante declara que no ha sido sancionada en firme en vía
administrazio-bidean, edo lan-arloan edo zigor-arloan,
berdintasunerako eskubidea eta sexu-diskriminaziorik
eza urratzeagatik, eta betetzen dituela ondoreetarako
aplikatzekoa den arautegian berdintasunari buruz
ezarritako betebeharrak.

administrativa, laboral o penal por vulneración del derecho a la
igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, así como
que cumple con las obligaciones establecidas en materia de
igualdad en la normativa aplicable al efecto.

� Eskatzaileak adierazten du proiektu hau egiteko ez � La solicitante declara no tener ni haber solicitado ninguna otra
diola beste diru-laguntzarik eskatu beste erakunde
publiko edo pribatu bati.

subvención económica a entidades públicas o privadas para la
realización de este proyecto.

� Eskatzaileak adierazten du proiektu hau egiteko ez � La solicitante declara haber solicitado o haber recibido alguna
duela eskatu edo jaso inolako diru-laguntzarik
aurkeztutako aurrekontuko SARRERAK kapituluko 2.
atalean
agertzen
diren
entitate
eta/edo
erakundeetatik.

Bilbo, 2020ko ……………………… ren ………....a

subvención para la realización de este proyecto a los
organismos y/o entidades que figuran en el apartado 2 del
capítulo de INGRESOS del Presupuesto presentado.

Bilbao, a…………. de ……………….………………. de 2020
Sinadura / Firma

eek: BAO-2020a117-(I-381)
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II. Inprimakia
Formulario II

Kultura Ondarearen Zerbitzua
Servicio de Patrimonio Cultural

2020ko Ikerketa Arkeologiko eta Paleontologikorako
Diru-laguntzak

Diru-laguntzarako eskabidea

Subvenciones Investigación Arqueológica y
Paleontológica 2020

Solicitud de subvención

18. orr.

E3
Data / Fecha
Erregistro zk./
Nº de registro

BFAren 47/2020 FD
DF de DFB 47/2020

!

!
!

!

!

1

ERANTSITAKO DOKUMENTAZIO OROKORRA / DOCUMENTACIÓN GENERAL ADJUNTADA

1

(Dekretuko 6 oinarriaren 2. zenbakia / Base 6 , apartado 2 del Decreto)

�
�

Eskatzailearen NANaren fotokopia
Fotocopia del DNI de la persona solicitante
Banka Helbideraketaren fitxa

2

Ficha de domiciliación bancaria

2

Ahalordearen ziurtagiria

Non aurkeztu zen / Dónde se presentó

Data / Fecha

3

Acreditación de la representación

3

Markatu eskabidearekin aurkezten diren agiri orokorrei dagozkien
laukitxoak.

1

1

Hori guztia, dokumentazioa ez bada aurretiaz aurkeztu foru aldundi
honetako Zerbitzu honetan, eta ez bada aldaketarik egon azken hiru
urteetan

Todo ello salvo que dicha documentación hubiera sido aportada con
anterioridad en este Servicio de esta Institución Foral y no hubiera sufrido
modificación durante los tres últimos años.

2

Aurreko deialdietan aurkeztu den ez beste banku-kontu bat eman
bada, IV. inprimakia-E5 ekarriko da.

2

3

3

Ordezkaria dagoenean, bakarrik

1

1

Marcar las casillas de los documentos de índole general que se adjuntan al
formulario de solicitud.

En caso de haber facilitado una cuenta bancaria diferente a las de
convocatorias anteriores, se presentará el formulario IV-E5.
Solamente cuando exista representante

eek: BAO-2020a117-(I-381)
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19. orr.

ERANTSITAKO DOKUMENTAZIO ESPEZIFIKOA / DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA ADJUNTADA
(Dekretuko 6. oinarriaren 2. atala / Base 6 , apartado 2 del Decreto)

�

Esku-hartzea egin ahal izateko behar diren eskuespenak, lizentziak eta baimen eskaera lortu dituela egiaztatzeko agiria, eta 6/2019
Legearen 66.1. artikuluan ezarritako eskaera baimena
Autorizaciones, licencias y permisos necesarios para llevar a cabo la intervención, así como la solicitud de autorización del artículo
66.1 de la Ley 6/2019

�
�

Esku-hartzea gauzatzeko jabeak emandako baimena
Autorización de la persona titular para llevar a cabo la intervención
Zerga-betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria, eta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda ez dagoela egiaztatzen
1
duen agiria
1

Certificado acreditativo de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, así como de no estar dado de alta en el I.A.E. .
2

�

Jardueren proiektua

�

Esku-hartzearen zuzendariaren edo ikertzaile nagusiaren curriculum vitae

�

Proyecto de actividades

2

Curriculum vitae de la persona directora de la intervención o investigadora principal.
Proiektuaren zuzendariak edo eskatzaileak aurretik egin dituen esku-hartzeetan lortutako material arkeologikoak Arkeologi
Museoan gordailuan uzteko akten kopia, bai esku-hartzea egingo den aztarnategian lortutakoei dagokiena, bai zuzendari edo
eskatzailea titularra dela Bizkaiko Lurralde Historikoan egindako gainerako guztiena.
Copia de las actas de depósito en el Arkeologi Museoa de los materiales arqueológicos procedentes de intervenciones anteriores realizadas por
la persona solicitante, tanto en el yacimiento donde se proyecta intervenir, como en otros del Territorio Histórico de Bizkaia del que haya sido
titular.

�
1

6. oinarriaren 2. j) puntuan proposatzen diren alderdiak jasotzen dituen memoria.
Memoria recogiendo los extremos propuestos en la base 6 apartado 2 j)
1.

Eskatzailea Bizkaian erroldatuta ez badago

2

Jardueraren memoria zehaztua, zein proiektu mota den jasotzen
duena (prospekzioa, zundaketa, ikerketak, arkeologi kontrola edo
indusketa; proiektu orokorraren egutegia eta faseak sartu behar dira.

DATU ESPEZIFIKOAK /

Cuando la persona solicitante no esté empadronada en Bizkaia

2

Memoria detallada de la actividad, en la que se indique el tipo de proyecto
(prospección, sondeo, estudios, control arqueológico o excavación),
incluyendo calendario y fases del proyecto global.

DATOS ESPECIFICOS

Dekretuko 6. oinarriaren 2. zenbakia/Base 6 apartado 2 del Decreto
Jaiotza-data, gazteriaren arloan estatistika egiten erabiltzeko

eek: BAO-2020a117-(I-381)

Fecha de nacimiento, a efectos estadísticos en materia de juventud

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
117. zk.

2020, ekainak 22. Astelehena

Kultura Ondarearen Zerbitzua
Servicio de Patrimonio Cultural

2020ko Ikerketa Arkeologiko eta Paleontologikorako Dirulaguntzak
Subvenciones Investigación Arqueológica y
Paleontológica 2020

20. orr.

III. Inprim akia
Formulario III

E4

Diru-laguntzaren zuriketa
Justificación de subvención

Data / Fecha

BFAren 47/2020 FD
DF de DFB 47/2020

BAO

Erregistro zk./
Nº de registro

!

ESKATZAILEAREN
DATUAK / DATOS DE LA SOLICITANTE
!
N.A.N./D.N.I.

Deiturak eta Izena / Apellidos y nombre

PROIEKTUAREN DATUAK / DATOS DEL PROYECTO
Proiektua/Proyecto

Jasotako kopurua / Cantidad recibida

Hasierako aurrekontua / Presupuesto inicial

Betearazitako aurrekontua / Presupuesto ejecutado

BETEARAZITAKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO EJECUTADO
SARRERAK / INGRESOS
1.

ESKATZAILEAREN EKARPENA / APORTACIÓN DE LA SOLICITANTE

2.

DIRU-LAGUNTZA PUBLIKOAK / SUBVENCIONES PÚBLICAS

!

Dekretu honetan emandako diru-laguntza / Subvención concedida en este Decreto

!

Estatua / Estado

!

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco

!

Udalak / Ayuntamientos

!

Beste batzuk / Otros

!

3.

ERAKUNDE PRIBATUEN EKARPENAK / APORTACIONES DE ENTIDADES PRIVADAS

!

4.

JARDUERAREN SARRERAK / INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD

!

5.

BESTE SARRERA BATZUK / OTROS INGRESOS

!

GUZTIRA / TOTAL

!

GASTUAK / GASTOS
LANGILEEN GASTUAK / GASTOS DE PERSONAL

2.

KANPOKO ZERBITZUAK / SERVICIOS EXTERIORES

3.

!

a) Garraioak / Transportes

!

b) Kanpoko kontratazioak / Contrataciones externas

!

c) Kanpoko beste zerbitzu batzuk / Otros servicios exteriores

!

BESTE BATZUK / OTROS

!

GUZTIRA / TOTAL

!

eek: BAO-2020a117-(I-381)

1.

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
117. zk.

2020, ekainak 22. Astelehena

BAO

21. orr.

PERTSONAL-GASTUAK / GASTOS DE PERSONAL

Periodo

Langilearen identifikazio
klabea (zenbakia, kodea…)

Urteko soldata
gordina

Clave identificación del
trabajador (número, código…)

Sueldos y S. bruto
año

Proiektura bideratutako gastuak
Enpresaren
kargurako G. Seg.
S.S. cargo empresa año

%

Bideratutako gastua guztira
Total gasto imputado

Gastos imputados al proyecto
Enpresaren
kargurako G. Seg.
S.S. cargo Esa.

Soldata gordina
Salario bruto

eek: BAO-2020a117-(I-381)

Aldia

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
117. zk.

2020, ekainak 22. Astelehena

1

GASTUEN BANAKAPENA / DESGLOSE DE GASTOS

BAO

22. orr.

1

Gastua / Gasto :
Faktura zk.
Nº factura

Hornitzailea / Proveedor

1

Inprimaki
honetako
“Betearazitako
aurrekontua”
taulan,
zenbatekoren batekin agertzen den gastu-sailkapen bakoitzeko fitxa
bana bete (pertsonal-gastuak izan ezik)

Bilbo, 2021eko …………………………… ren .…..a

Fakturaren data
Fecha Factura

Fakturaren
zenbatekoa
Importe Factura

1

Rellenar una ficha por cada clasificación de gasto que figure con algún
importe en la tabla “Presupuesto Ejecutado” del presente formulario
(excepto gastos de personal)

Bilbao, a .…. de ……….…………………. de 2021
Sinadura / Firma
eek: BAO-2020a117-(I-381)

Kontzeptua / Concepto

BAO

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
117. zk.

2020, ekainak 22. Astelehena

23. orr.

E5
Banka Helbideraketaren fitxa /

Data / Fecha

IV. Inprim akia /
Formulario IV

Ficha de domiciliación bancaria

Erregistro zk./
Nº de registro

Hartzekodunak bete beharreko datuak / Datos a cumplimentar por la parte acreedora
Izena eta abizen bi edo sozietatearen izena / Nombre y dos apellidos o Razón Social
Helbidea / Domicilio
Herria / Población

Probintzia / Provincia

NAN - IFZ / DNI -NIF

PK / CP

Telefonoa / Teléfono

Faxa / Fax

e-mail
(tokia / lugar)

(urtea / año)

(hila / mes)

(eguna / día)

n, 20
(e)ko
k
Hartzekodun edo ahaldunaren sinadura, / Firma de la parte acreedora o apoderada,

Banka helbideratzeak / Domiciliaciones bancarias
Jarraian aipatuko den kontua badagoela ziurtatzen dugu, eta titularra goian adierazitakoa dela.

Herria / Población

IBAN kodea / Código IBAN
Probintzia / Provincia

(tokia / lugar)

(urtea / año)
(hila / mes)
n, 20
(e)ko
k
Sinadura eta banketxearen zigilua, / Firma y sello de la entidad bancaria,

PK / CP
(eguna / día)

DATUAK BABESTEKO INFORMAZIOA

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

(DATU PERTSONALEN BABESTEARI BURUZKO 2016/679
ERREGELAMENDUA [EB])

(REGLAMENTO (UE) 2016/679 DE PROTECCIÓN DE DATOS)

Tratamenduaren arduraduna: Finantza, Aurrekontu eta Ondarearen
Ogasuneko zuzendari nagusia.

Responsable del tratamiento: Director general de Finanzas, Presupuestos y
Patrimonio.

Tratamenduaren Arduraduna kontaktatzeko: Basurtuko Kaputxinoen Bidea,
2. Zk.a, 48013 Bilbao.

Contacto del responsable del tratamiento: Calle Capuchinos de Basurto, 2
48013 Bilbao.

Datuak Babesteko ordezkaria kontaktu datuak: Lege Aholkularitza,
Informazio Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atala-Kale Nagusia,
25- 48009 Bilbao.

Contacto de la persona delegada de Protección de Datos: Sección de
Asesoramiento Jurídico de la Información y Protección de Datos – Gran Vía,
25-48009 Bilbao.

* e-mail: dpo@bizkaia.eus

* e-mail: dpo@bizkaia.eus

Tratamenduaren helburua: Ordainketen aplikazioa, Bizkaiko Foru Aldundiko
Jarduera multzoak bere ordainketa-betebeharrak betetzearen inguruan
ulertzea.

Finalidad del tratamiento: La aplicación de los pagos, entendiendo por tal el
conjunto de actividades de la Diputación Foral de Bizkaia relacionadas con el
cumplimiento de sus obligaciones de pago.

Tratamenduaren legitimazioa: Ordainketa-betebeharrak kudeatzeko eta
kontrolatzeko interesa publikoaren egitekoa.

Legitimación del tratamiento: Misión realizada en interés público para la
gestión y control de las obligaciones de pago.

Datuen hartzaikeak: Datu pertsonalak foru-aginduei, Bilboko Markataritza,
Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganberari, Eusko Jaurlaritzako sailei,
Gizarte Segurentzaren Diruziantza Nagusiari, udalei eta veste herri
administrazio batzuei utzi ahal izango zaizkia, Bizkaiko Lurralde Historikoko
ZFAOen ezarritakoaren arabera.

Destinatarios de los datos: Los datos personales podrán ser cedidos a
Diputaciones Forales, Cámaras de Comercio, Industria, servicios y
Navegación de Bilbao; Departamentos del Gobierno Vasco, Tesorería
General de la Seguridad Social, Ayuntamientos y otras administraciones
públicas, de acuerdo con lo establecido en la NFGT del THB.

Datuak gordetzeko epea: Datu pertsonalak tratatzeko xedea betetzeko
behar dena.

Conservación de los datos: Tiempo necesario para los fines del tratamiento
de los datos personales.

Interesadunen eskubideak: interesadunak bere datuak atzitu ahal izango
ditu; eskatu datuak zuzentzea, ezabatzea edo haien tratamendua murriztea;
edo datuen tratamenduari aurka egin. Eskubideok erabiltzeko, idazki bat
bidaliko dio tratamenduaren arduradunari, 39/1015 Legeak, urriaren 1ekoak.

Derechos de la persona interesada: La persona interesada podrá acceder a
sus datos; solicitar su rectificación, su supresión o la limitación de su
tratamiento; y oponerse a este. Para ejercerlos, enviará un escrito a la
persona responsable del tratamiento a través de cualquiera de las formas
establecidas en el art. 16.4 de la Lay 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA

eek: BAO-2020a117-(I-381)

1
Certificamos la existencia de la cuenta a continuación referenciada, cuyo titular es la arriba indicada.
Helbideratu nahi duzun finantza erakundearen izena:
Nombre de la entidad financiera en la que desea domiciliar:
BIC

