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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENAREN ETA 
FORU ADMINISTRAZIOAREN SAILA

132/2016 Foru Agindua, apirilaren 5ekoa,onartzen duena Arabako eskulangintza sektorearen 
jarduerarako laguntzen deialdia

Azken urteotan Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritzatik hainbat 
ekintza eta ekimen babestu nahi izan da, eta haien alde egin; hain zuzen ere, enplegua sortzea, 
prestakuntza, turismoa eta merkataritza sustatzea eta artisau-jarduera helburu duten ekintzak 
eta ekimenak babestu eta haien alde egin nahi izan da. Hori guztia Arabako Lurralde Historikoko 
ekonomia jarduera sustatzeko.

Abenduaren 31ko 51/2013 Foru Dekretuaren bidez Arabako eskulangintza sektorea arautu 
zen eta ezarri zen dirulaguntzak eman ahalko zela artisauei eta/edo artisau enpresei, beren 
egitura edo beren errentagarritasun, kudeaketa nahiz lehiakortasun baldintzak hobetzea xede 
duten jardueretarako.

Arabako Foru Aldundiaren Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Admi-
nistrazioaren Sailak era integral eta dinamikoan hartzen du eskulangintza, hau da, sorkuntza, 
ekoizpena eta banaketa garatu behar dituen jarduera bat bezala, ohiko nahiz egungo ikuspun-
tuetatik, ekonomia, gizarte eta kultura alderdiak bateratuz. Gainera, sail horrek eta sektoreak 
berak konpromisoa dute haren ikusgaitasuna sustatzeko, profesionaltasun, prestigio eta kali-
tatezko ingurune batean kokatzeko, eta haren bideragarritasun ekonomikoa garatzeko.

Hori guztietarako, Dekretu horren 6. artikulua aplikatuz eta Sailaren helburuak betetze aldera, 
Arabako Foru Aldundiko Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Adminis-
trazioaren Sailak komenigarritzat jotzen du Arabako eskulangintza sektoreko jarduerarako 
laguntzen deialdia egitea une honetan. Programa hori ez da jarduera bakartu bat, ezpada Ara-
bako Lurralde Historikoko ekonomia sustapenaren politikaren esparruan kokatutako jarduera.

Horregatik, eta dagozkidan eskumenez baliatuz,

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Arabako eskulangintza sektorearen jarduerarako laguntzen deialdia onartzea 
2016ko ekitaldirako. Deialdia Foru Agindu honi erantsi zaio.

Bigarrena. Foru Agindu honek arautzen dituen dirulaguntzak Arabako Foru Aldundiaren 
2016ko aurrekontuko 30.5.02.36.02.479.00.03 partidaren kargura ordainduko dira, eta zenbate-
koa 30.000,00 euro izango da. Xedapen erreferentzia: 105-1354/000.

Hirugarrena. Ebazpen honek administrazio bidea agortu du. Beraren aurka, Herri Adminis-
trazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 
30/1992 Legearen 116. artikuluarekin bat etorriz, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez 
dakioke Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko 
foru diputatuari, erabaki hau jakinarazi eta biharamunetik hilabete igaro baino lehen, edo, 
bestela, zuzenean aurkaratu daiteke administrazioarekiko auzietarako jurisdikzioaren aurrean, 
erabaki hau jakinarazi eta biharamunetik bi hilabete igaro baino lehen.
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Laugarrena. Deialdi hau ALHAOn argitaratuko da, eta argitaratu eta hurrengo egunetik 
aurrera izango du indarra.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko apirilaren 5a

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta 
Foru Administrazioaren saileko foru diputatua
CRISTINA GONZÁLEZ CALVAR. ENPLEGU

Merkataritza eta Turismo Sustapenaren zuzendaria
JUAN FELIPE GARCÍA MIRAVALLES

ERANSKINA

2016ko ARABAKO ESKULANGINTZA SEKTOREA DIRUZ LAGUNTZEKO DEIALDIA

1. artikulua. Xedea

Deialdi honen xedea da arabako eskulangintza babestea eta sektorearen jarduera produk-
tiboa bultzatzea, dirulaguntzak emanez, lehiaren araubideari jarraituz.

2. artikulua. Aurrekontu partida eta gehieneko zenbateko osoa

Foru Agindu honek arautzen dituen dirulaguntzak Arabako Foru Aldundiaren 2016ko aurre-
kontuko 30.5.02.36.02.479.00.03 partidaren kargura ordainduko dira, eta zenbatekoa 30.000,00 
euro izango da. Xedapen erreferentzia: 105-1354/000.

3. artikulua. Onuradunak

3.1. Artisauak, artisautzako enpresa eta elkarteak, eta sektorea ordezkatzen duten gaine-
rako erakundeak, Arabako Lurralde Historikoan erroldatuta egotea edo zerga egoitza eta/edo 
soziala izatea frogatzen badute, , Arabako Eskulangintzaren Erregistro Orokorrean inskribaturik 
badaude.

3.2. Ezin izango dituzte dirulaguntza hauek eskuratu Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 
38/2003 lege Orokorrak IV. Tituluan aipatzen dituen arau hausteengatik zigorrik izan dutenek 
edo/eta aipatutako Legean ezarritako debekuan eragina izaten dutenek. Ezta emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasunaren arloan arau-hausteak egiten dituztenek ere, otsailaren 18ko 
4/2005 Legean, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoan, xedatutakoa betez.

3.3. Onuradunek egunean izan beharko dituzte Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko 
betebeharrak, 58/2004 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera, bai dirulaguntza emateko ebaz-
penaren aurretik, bai dirulaguntza jasotzeko unean.

Enpresak Gizarte Segurantzako inolako erregimenetan kotizaziorako kontu koderik esleituta 
ez badu, enpresako bazkide guztiek Gizarte Segurantzarekin egunean egon beharko dute.

3.4. Beren-beregi baztertuko dira Arabako Foru Aldundiaren 2016ko ekitaldirako aurrekon-
tuan Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritzaren dirulaguntza izendu-
nen bat jaso duten eskatzaileak (esleitzeko garaian hitzarmena izenpetuta egon edo ez), baita 
laguntza lerro honetako lehenagoko deialdien bidez emandako dirulaguntzak ezarritako epean 
egin edo justifikatu ez dituztenak ere, salbu eta baldintza hori ez betetzeko arrazoiak nahikoa 
justifikatuta badaude Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zerbitzuaren iritziz.

4. artikulua. Dirulaguntza jaso dezaketen gastuak

4.1. Diruz lagundu ahal izango dira zalantzarik gabe proiektuak martxan ipintzen laguntzen 
duten gastuak, beharrezkoak badira, ezarritako epearen barruan egiten badira eta ondoko jar-
dun lerroen barruan sartzen badira:
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1) Eskulangintza jarduerarekin zerikusia duen informatika ekipamendua eta softwarea eros-
tea.

Diruz laguntzekoa izan dadin, onuradunak justifikatu egin beharko du artisautza jarduerak 
dakarren balio erantsia; eta hiru urtean behin ordenagailu bat erosteko dirulaguntza baino ez 
da emango.

2) Prestakuntza ikastaroetako matrikularen kostua, eta ikastaroa egiteko ezinbesteko material 
didaktikoaren gastuak.

Diruz laguntzekoak izan daitezen, zuzeneko eragina izan beharko dute onuradunaren eta 
haren langileen enpresa jardueraren hobekuntzan; inguruabar horrek Enplegu, Merkataritza 
eta Turismo Sustapenaren Zerbitzuaren iritziz behar adina justifikatuta egon beharko du.

3) Sustapenerako materialak argitaratu eta prestatzea, esaterako katalogoak, liburuxkak edo 
antzekoak. Kanpoan utziko dira artisautzako produktuari edo lantegiari ez dagozkion publizitate 
edo sustapen material guztiak.

4) Web orriak ezartzea eta birdiseinatzea. Jarduketa lerro honetan sartuko dira hasierako 
gastuak, hots, diseinua, sorrera itzulpena eta domeinuaren kontratazioa, baita online salmentara 
egokitzearen gastuak ere. Mantentze gastuak eta gisakoak ez dira diruz laguntzekoak.

5) Arabako Lurralde Historikoan zein Arabako Lurralde Historikotik kanpo egiten diren 
eskulangintza azoketan edo antzeko lehiaketetan (arte galeriak e.a.) parte hartzea. Hor sartuko 
dira inskripzioa egiteko, lekua alokatzeko, standa muntatzeko gastuak, materiala bidaltzea eta 
standaren kontsumo elektrikoa.

Material bidalketa norbere ibilgailuaz egiten bada, km-ko 0,29 euroko kalte ordaina emango 
da joan-etorriagatik (bidesari gastuak ere onartuko dira).

Atzerrian egiten diren azoketan, horrez gainera ostatu gastuak ere diruz lagunduko dira, 
egiaz gastatu eta egiaztatutako kopuruaz. Horren zenbatekoa ezin daiteke gau bakoitzeko 80 
euro baino handiagoa izan.

6) Onuradunaren artisautza jarduera hobeto kudeatzeko eta negozioaren irudia edota jar-
dueraren bideragarritasuna hobetzeko kanpo aholkularitza.

Diruz laguntzeko gastua izan dadin, ez da izango behar enpresa jarduerari berari dagozkion 
lanetarako, adibidez kontabilitaterako edo Administrazioarekiko kudeaketetarako.

7) Coworking elkarte eredupeko artisau lantegietarako ibilgetuen alokatze gastuak, baldin 
eta lantokia partekatzen duten artisauen artean bi edo gehiago izena emanda badaude Arabako 
Artisauen Erregistro Orokorrean.

Gastu hau diruz lagundu ahal izateko, eskaera egiteko garaian adierazi beharko dira lantokia 
konpartitzen duten eskulangileen izena, abizenak eta NANa.

Arabako Eskulangintza Erregistro Orokorrean erroldaturik dagoen eskulangile bakar batek 
aurkeztu ahal izango du dirulaguntza eskaera.

8) Soil-soilik eskatzailea sektoreko elkarte edo erakunde adierazgarriren bat izanez gero, 
diruz laguntzekoa izango da, halaber, artisau ikastun eta hasiberrien kolektiboarentzat beren 
beregi jarduerak antolatzea.

9) Ikastun edo artisau hasiberriak kontratatzeko gastu orokorra (soldata eta Gizarte 
Segurantzaren kostua barne).

Diruz laguntzekoa izan dadin, gutxienez 6 hilabeterako kontratua egin behar da, gutxienez 
eguneko lanaldi erdiko dedikazioarekin eta kontratua artisauak berak lehendik kontratatu ez 
duen pertsona bati egingo zaio.
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Ikastun edo artisau hasiberriak kontratua hutsaltzen badu bera kontratatu duen onuradu-
narekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik, onuradun horrek, laguntza eskuratu ahal izateko, 
lanpostu hutsa bete beharko du, prestakuntzako beste kontratu bat eginez, gutxienez 6 hila-
beterako.

Edonola ere, dirulaguntzaren kasuan kasuko sortzapena lan kontratua formalizatzen eta 
aurkezten denean gertatuko da.

Betiere jarduketa behar adina justifikatuko da eta beharrezkoa izango da, eta bat etorri be-
harko du, Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zerbitzuaren iritziz, eskatzailearen 
artisautza jardueraren garapenarekin.

Honako hauek, besteak beste, ez dira diruz laguntzeko gastuak izango:

— Kanpo garraioaren elementuak.

— Altzariak.

— Prestakuntza ikastaroetara joatea, horiek antolatzeko dirulaguntza jasotzen bada foru 
agindu honen babesean.

— Komunikabideetan publizitatea jartzea.

— Web ostatatze edo hosting-a eta mantentze kostuak.

— Finantza gastuak.

— Balio erantsiaren gaineko zerga (BEZ) eta zeharkako beste zergak, salbu eta aitorpenean 
BEZa kendu ezin duten onuradunen kasuan; horrelakoetan BEZa gastutzat hartu ahalko da.

— Pertsona edo entitate eskatzaileari lotutako enpresa edo pertsonen bitartez egindako 
gastuak.

— Inoiz ez dira diruz laguntzekoak izango bidaia, ostatu eta mantenu gastuak.

— Aldizkakoak edo errepikariak diren gastuak gizarte sareetan edukiak sortzeko.

— Materialen gastuak lokala egokitzeko.

— Dirulaguntzaren xede den jarduerarekin zalantzarik gabe lotu ezin diren edota deialdi 
bakoitzean ezarritako epean egiten ez diren gastuak.

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zerbitzuak gastu aurrekontuari gehiegizkoa 
irizten badio antzeko gastuen batez besteko kostuaren aldean, zentzuzko eta neurrizkotzat jotzen 
duen gastuaren zenbatekoraino murriztu ahal izango du dirulaguntza jaso dezakeen oinarria.

4.2. Diruz lagundu daitekeen aurrekontuaren ehuneko 100eraino azpikontratatzea 
baimentzen da, azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren, dirulaguntzenaren, 29. artikuluan 
ezarritako betekizunak betez gero.

5. artikulua. Jarduerak egiteko epea eta aplikazio eremua

5.1. Deialdi honetako onuradunek Arabako Lurralde Historikoan kokatu beharko dituzte diruz 
lagundutako jardueren emaitzak.

Diruz lagundu ahal izango dira:

— 2016. urtean hasitako jardueretatik, 2016ko abenduaren 14ra arte (egun hori barne) egiten 
direnak.

— 2015ean hasitako jardueretatik, onuradunak 2016ean edo 2015ko azken hiruhilekoan 
ordaintzen dituenak, programa honetan bertan eta urte berean diruz lagundu ez diren proiek-
tuetan, eta 2016ko abenduaren 14era arte (egun hori barne) egiten direnak, baldin eta ez badira 
diruz lagundu lehenagoko deialdietan.
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— 2015eko azken hiruhilekoan egindako azoketan parte hartzea ere diruz lagundu ahal 
izango da, ordainketa lehenago egin den arren, aurrerakin moduan, eta betiere aurreko deial-
dietan ez badute dirulaguntzarik jaso.

6. artikulua. Dirulaguntzen zenbatekoak eta mugak

6.1. Foru Agindu honen babesean egiten diren eskaerei dagokien dirulaguntza zehazteko 
kontuan hartu beharko dira dirulaguntzaren gehieneko portzentajeak eta gehieneko zenbateko 
absolutuak, deialdi honen eranskinean ageri direnak.

6.2. Nolanahi ere, dirulaguntza gehienez 4.000,00 eurokoa izango da banako artisauentzat 
eta gehienez 6.000,00 eurokoa artisautzako enpresa eta elkarteentzat eta deialdi honen 3. arti-
kuluan ezarritako betekizunak betetzen dituzten gainerako entitate adierazgarrientzat.

6.3. Laguntza eskatzen duena Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren 
Zuzendaritzaren beste laguntza programa batzuetan laguntza baten onuraduna izan bada 
programa honen kontura onartutako proiektuen antzeko beste batzuetarako, diruz lagundu 
daitekeen oinarria egokitu egingo da, arautegi honetan ezarritako gehieneko dirulaguntza ez 
gainditzeko.

6.4. Eskaerak dirulaguntza jaso ahal izan dezan, proposatutako dirulaguntzaren gutxieneko 
zenbateko hau ezartzen da, esleipena egiten den unerako: 300,00 euro.

7. artikulua. Prozedura bideratzeko eskumena duten organoak

7.1. Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zerbitzuak bideratuko du prozedura.

7.2. Balorazio Batzordea honela osatuko da:

— Batzordeburua: Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren zuzendaria edo hark 
eskuordetzen duen pertsona.

— Mahaikidea: Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zerbitzuko burua edo hark 
eskuordetzen duen pertsona.

— Idazkaria Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zerbitzuko teknikari bat.

8. artikulua. Eskabideak aurkezteko epea eta modua

8.1. Eskaerak Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira (Probintzia 
plaza 5, 01001 Gasteiz), edo itundutako udalen erregistro orokorretan, eta Enplegu, Merkataritza 
eta Turismo Sustapenaren Zerbitzuari zuzendu behar zaizkio (Arabako Foru Aldundiaren Ekono-
mia Sustapenaren Zuzendaritza). Hori guztia, kalterik egin gabe azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 
38.4 artikuluan ezarritakoari.

8.2. Eskaerak aurkezteko epea laguntza hauen indarra izatean hasiko da eta argitaratzen den 
egunetik 20 egun natural igarotakoan amaituko da.

8.3. Foru Agindu honetan araututako laguntzarako eskabideak egiteko erabili behar di-
ren ereduak eskuragarri daude Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zerbitzuan 
– Probintzia plaza 5, 1. solairua, 01001 Gasteiz – eta Arabako Foru Aldundiaren web gunean. 
Behar bezala eta osorik beteta aurkeztu behar dira, eta agiri hauek erantsi behar zaizkie:

1. NANaren fotokopia eta Arabako Lurralde Historikoko errolda agiria, 2016an eguneratua, 
banako artisauen kasuan.

2. IFZren fotokopia, artisautzako enpresa eta elkarteen eta sektoreko gainerako erakunde 
adierazgarrien kasuan.

3. Gizarte Segurantzarekin zorrik ez dela egiaztatzen duen Gizarte Segurantzaren egiazta-
giria. Egiaztagiri horren ordez, berariaz baimena eman ahal izango zaio organo kudeatzaileari 
administrazio eskudunek datu horiek zuzenen alga diezazkioten.
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4. Eskatutako dirulaguntzaren xede diren jarduerak deskribatzeko memoria. Bertan datu 
hauek jarriko dira, besteak beste:

— Azoketan parte hartzeko jardueretarako: azoka bakoitzaren izena, lekua, egunak, eta 
azokan parte hartzearen helburuak.

— Sustapen materialak argitaratzeko jardueretarako, argitaratutako katalogoaren, liburu-
xkaren edo sustapen materialaren ale bat aurkeztu beharko da.

— Prestakuntza jardueretarako: jasotako prestakuntza jardueraren izena eta edukia, zentro 
antolatzailea, lekua, egunak, iraupena eta helburuak.

5. Aurrekontua, eskatutako dirulaguntzaren xede diren jarduera moten arabera xehakatuta.

6. Lana egingo duen edo egin duen kanpoko profesionalaren edo hornitzailearen 
eskaintzaren fotokopia (proformako edo behin betiko fakturak, kanpoko aurrekontua edo, ha-
lakorik balego, kontratu sinatua).

7. Eskatutako 3 eskaintzen fotokopiak, aholkularitzako edo laguntza teknikoko enpresei 
18.000,00 euroko edo gehiagoko zerbitzuak eskatu bazaizkie. Horrekin batera, hautatu den 
eskaintza ez bada eskaintzarik merkeena, hura aukeratu izanaren arrazoia. Proiektua gauzatzen 
hasitakoan, diruz lagundutako ekintzaren baten benetako gastuak 18.000,00 euroko muga 
gainditzen badu, nahiz eta hura onartu zenean zenbatekoa txikiagoa izan, hiru eskaintza aur-
keztu beharko dira.

8. Langile berriak kontratatzeko planteamendua.

9. Hala badagokio, “coworking” edo antzeko ereduren batean lantokia konpartitzen duten 
eskulangileen izena, abizenak eta NANa, eskaera aurkezten duenaren datuak barne.

10. Erantzukizunpeko aitorpena, egiaztatzen duena deialdi honetako 3. artikuluan ezarritako 
baldintzak betetzen direla.

9. artikulua. Dirulaguntzak emateko irizpide objektiboak

9.1. Irizpide objektibo hauek erabiliko dira, azkenean onartzen diren eskaeretatik dirulaguntza 
zeintzuei emango zaien erabakitzeko:

1) Enpresaren lehiakortasunaren hobekuntza.

Irizpide hau ebaluatzerakoan kontuan hartuko dira honako emaitza hauek ahalbidetzen 
dituzten jarduketak: produktuaren berrikuntza, bereizketa, kalitatea areagotzea eta enpresa-
ren kudeaketan eta IKTen erabileran hobekuntzak egitea, irudia, marka, komunikazioa eta 
bezeroentzako arreta hobetzea, merkatuak handitzea, Arabako eskulangintza beste merkatu 
batzuetan hedatzea…

2) Enpresaren konpromisoa artisautzako jarduerari eusteko.

Irizpide hau ebaluatzerakoan kontuan hartuko dira honako inguruabar hauek: enpresa 
berriak abian jartzea, bokazio berriak sustatzea, galtzeko zorian edo oso murriztuta dau-
den eskulangintzako jarduerei eustea, jardueran lanean emandako urteak, etengabeko 
prestakuntza…

3) Erakundearen konpromisoa ingurumenarekiko, proposatutako jardueraren ingurumen 
eragin positiboa, eta erakundearen konpromisoa berdintasuna sustatzeko.

Irizpide hau ebaluatzerakoan kontuan hartuko dira erakunde eskatzaileak aurkezten dituen 
ingurumen ziurtagiri indardunak, aurreikusitako jardueraren ingurumen eragin positiboa eta, 
halaber, arloko erakunde publiko eskudunek emandako bestelako sari eta diplomak.

4) Proiektuaren eraginaren zenbaterainokoa.
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Irizpide hau baloratzerakoan kontuan hartuko dira proiektuari lotutako lanaldi osoko lanpos-
tuen sorrera eta fakturazioaren gehikuntza.

Honela haztatuko dira irizpideak:

— 1. irizpidea: 40 puntu

— 2. irizpidea: 40 puntu

— 3. irizpidea: 10 puntu

— 4. irizpidea: 10 puntu

9.2. Onuradunak hautatzeko eta bakoitzari dagokion zenbatekoa zehazteko, martxoaren 
15eko Diputatuen Kontseiluaren 26/2016 Foru Dekretuak seigarren oinarrian ezarritakoari ja-
rraituko zaio.

10. artikulua. Ebazteko eta jakinarazteko epea

10.1. Balorazio batzordeak aztertu egingo ditu jasotako eskaerak, eta dokumentazioa oso-
rik ez badago edo nahasteko bidea ematen badu, interesdunari errekerimendua egingo dio 
akatsak konpondu edo behar diren argibideak eman ditzan hamar egun balioduneko epean, 
errekerimendua jakinarazten denetik hasita, eta ohartaraziko dio hori egin ezean eskaera bertan 
behera utzitzat joko dela.

10.2. Organo eskudunak, Balorazio Batzordearen proposamenez, bidezko deritzon ebazpena 
emango du. Ebazteko epea martxoaren 15eko Diputatuen Kontseiluaren 26/2016 Foru Dekre-
tuaren seigarren oinarrian ezarritakoaren arabera arautuko da.

10.3. Ebazpenak gutun zirtatuaren bidez jakinaraziko dira. Edonola ere, Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 
Legeak, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen bidez aldatuak, 59. Artikuluan ezartzen duen moduan 
jokatuko da.

10.4. Ebazpen honek administrazio bidea agortu du. Beraren aurka, Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 
Legearen 116. artikuluarekin bat etorriz, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke 
Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko foru di-
putatuari, erabaki hau jakinarazi eta biharamunetik hilabete igaro baino lehen, edo, bestela, 
zuzenean aurkaratu daiteke administrazioarekiko auzietarako jurisdikzioaren aurrean, erabaki 
hau jakinarazi eta biharamunetik bi hilabete igaro baino lehen.

11. artikulua. Onuradunen betebeharrak

11.1. Laguntza lerro honen kontura finantzatzen diren jarduketetan Arabako Foru Aldundiaren 
babesa agerrarazi beharko da leku nabarmenean.

11.2. Dirulaguntzaren xedearekin zerikusia duten komunikazio, publizitate eta zabalkunde 
ekintza guztiak, ekitaldi publiko nahiz pribatuak, aurkezpen, amaiera ekitaldi eta antzekoak aldez 
aurretik Arabako Foru Aldundiarekin adostu beharko dira, bere irudi korporatiboaren inguruan 
berak ezartzen dituen jarraibideei jarraituko zaie, eta bi hizkuntza ofizialak erabiliko dira, herri-
tarrek hizkuntza aukeratzeko duten eskubidea modu eraginkorrean bermatuz.

12. artikulua. Dirulaguntzen justifikazioa eta ordainketa

12.1. Dirulaguntzen likidazioa kasuan kasuko administrazio ebazpenean adierazten den 
bezala egingo da, bertan zehazten diren betekizun eta baldintza guztiak bete ondoren.

12.2. Arabako Foru Aldundiak dirulaguntzaren zenbateko justifikatua ordaintzeko betebeha-
rra onartzeko, onuradunak ondoko agiriak aurkeztu beharko ditu 2016ko abenduaren 14a baino 
lehen (egun hori barne):
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— Eskatutako dirulaguntzaren xede izandako jarduketetatik azkenean benetan egin direnak 
deskribatzeko memoria; bertan jasoko dira, besteak beste, 8.3 artikuluko 4. puntuan ageri di-
ren datuak, eta, horiekin batera, eskabidean aurreikusitakoa azkenean zenbateraino bete den, 
zer nolako desbideratzeak izan diren, halakorik bada, eta zergatik gertatu diren azaltzen duen 
idazkia.

— Dirulaguntzaren xede den jarduera mota bakoitzagatik aurkeztutako faktura guztien ze-
rrenda xehakatu, ordenatu eta zenbakitua.

— Fakturak eta gainerako frogagiri baliokideak (jatorrizko agiriak edo fotokopia konpultsa-
tuak).

— Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten bestelako sarrera edo dirulaguntzen xehe-
tasunak, zenbatekoa eta jatorria adieraziz, bai eta halakorik izan ez bada ere; kasu horretan, 
memorian espresuki eta markatuta aipatu behar da.

— Enplegu bulegoan erregistratutako lan kontratuaren kopia (kontratazio berrietarako soi-
lik) eta, horri erantsita, kontrataturiko pertsonaren NANaren kopia, Gizarte Segurantzako alta 
agiriaren kopia, baita lehenengo hilabete osoko nomina ere.

— Hiru eskaintzak eta, eskaintzarik merkeena aukeratu ez bada, horren arrazoiak azaltzen di-
tuen justifikazio txostena (bakar-bakarrik partidaren batek eskaera egiteko garaian hiru eskaintza 
aurkeztera behartzen ez bazuen eta geroago benetako gastuak ezarritako 18.000,00 euroko 
mugara heldu edo hortik gorakoak izan badira).

Profesionalek luzatutako fakturen kasuan, onuradunak pertsona fisikoen errentaren gaineko 
zergaren kontura egin behar diren atxikipenen zenbatekoa ordaindu beharko du. Kasu horretan, 
justifikatu beharreko ordainketa egin beharra onartuko da eta Arabako Foru Aldundiaren ardura 
izango da ordainketa horiek egiaztatzea eta justifikazio txostena egitea. Baldin eta, dirulaguntza 
ordaindu eta gero, egiaztatzen bada ez direla sartu egin beharreko atxikipenak, eskatuko da 
dirulaguntza itzultzeko eta hari dagozkion interesak ordaintzeko.

12.3. Arabako Foru Aldundiak zenbateko justifikatua ordain dezan, aldez aurretik onuradu-
nak, 2017ko irailaren 29era arteko epean (egun hori barne), Enplegu, Merkataritza eta Turismo 
Sustapenaren Zerbitzuan fakturen ordainketaren frogagiriak aurkeztu beharko ditu, eta horien 
zenbatekoa, gutxienez, dirulaguntza jaso dezakeen oinarriaren bestekoa izan beharko da. For-
matu hauetako edozein erabili ahalko du horretarako:

— Jatorrizko banku ziurtagiria, izenpetuta edota bankuaren zigilua jarrita, ondoko datuak 
zehazten dituena: ordaintzailea, zenbatekoa, data eta ordainketaren edo transferentziaren 
hartzailea.

— Jatorrizko ziurtagiria, faktura jaulki duenak sinatuta edota zigilatuta, ondoko datuak ze-
hazten dituena: fakturaren zenbakia, zenbatekoa eta ordainketa data.

— Transferentzia telematikoen aginduak, ordainketa edo transferentzia egin duen bankuaren 
zigilua jarrita.

— Posta arruntez jasotako banku laburpenak, jatorrizkoak.

— Posta elektronikoz jasotako banku laburpenak, ordainketa edo transferentzia egin duen 
bankuaren zigilua jarrita.

— Posta Kontratazio berririk izan baldin bada, nominak ordaindu izanaren froga-agiriarekin 
batera, ondoko hauek ere erantsi beharko dira:

• Diruz laguntzeko diren nomina guztien kopia.

• Gizarte Segurantzaren aplikazioaren bitartez sortutako TC1 agiria, jatorrizkoa zein kopia 
(baita konpultsatu gabe ere), eta ordaindu dela frogatzen duen banku laburpena.
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• Gizarte Segurantzaren aplikazioaren bitartez sortutako TC2 agiria, jatorrizkoa zein kopia 
(baita konpultsatu gabe ere).

— Diruz lagundutako jarduera zehazten duten erosketa edo zerbitzuen tiketak edo ordaina-
giriak, bidezko kopurua ordaindu dela frogatzen dutenak.

12.4. Arau orokor gisa, ordainketen frogagiriak jatorrizkoak izango dira, edo bestela fotoko-
pia konpultsatuak, eta ez da onartuko eskudirutan 2.500,00 euro baino gehiago edo, atzerriko 
dirutan, diru kopuru baliokidea baino gehiago ordaintzerik, urriaren 29ko 7/2012 Legearen 7. 
artikuluan ezarritakoarekin bat.

12.5. Ordainketak arintzeko, unean unerako jarritako epemugak baino lehenago aurkeztu 
ahal izango dira agiriak.

12.6. Justifikatutako gastuak, guztira, diruz lagundu daitekeen aurrekontua adinakoak izan 
beharko dira, gutxienez. Diruz lagundu daitekeen aurrekontu horretara iritsi ezean, dirulaguntza 
proportzioan murriztuko da, eta dagokion kopurua baliogabetuko da.

12.7. Hasieran onartutako diruz lagundu daitekeen aurrekontuaren mugarekin, dirulaguntza 
jaso dezaketen kontzeptu eta zenbatekoetan aldaketak onartu ahalko dira, dirulaguntza ja-
soko zuen kontzepturen bat egin gabe geratu bada ere. Betiere desbideratze horiek Enplegu, 
Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zerbitzuaren oniritzia beharko dute, salbu eta 
funtsezko aldaketak egiten direnean, halakoei Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren 
Zuzendaritzak eman beharko baitie oniritzia.

12.8. Aurreko lerroaldeetan aipatutako agiriak, dirulaguntza ordaintzeko betebeharra 
onartzeko aurkeztu behar direnak zein hura kobratzeko aurkeztu behar direnak, Arabako Foru 
Aldundiaren Erregistro Orokorrean aurkeztu ahalko dira (Probintzia plaza 5, 01001 Gasteiz) edo 
bestela, itundutako udalen erregistro orokorretan. Hori guztia, kalterik egin gabe azaroaren 26ko 
30/1992 Legeak 38.4 artikuluan ezarritakoari.

12.9. Epe horiek igaro eta dirulaguntza ordaintzeko betebeharra onartzeko zein dirulaguntza 
ordaintzeko aurkeztu beharreko agiriak aurkeztu ez badira, edo aurkeztu beharreko guztia aur-
keztu ez bada, dirulaguntza gutxitu edo baliogabe utziko da, kasu bakoitzari dagokionaren 
arabera.

12.10. Onuradunek gastuen justifikazioak aurkeztu ondoren, Enplegu, Merkataritza eta Tu-
rismo Sustapenaren Zerbitzuak in situ egin ahalko ditu bisitak, diruz lagundutako jarduketak be-
netan egin direla egiaztatzeko. Bisiten kopurua eskura dauden baliabideen araberakoa izango da.

13. artikulua. Dirulaguntzen bateragarritasuna

Diputatuen Kontseiluak oinarri orokorrak onartzeko martxoaren 15ean emandako 26/2016 
Foru Dekretuko hamahirugarren oinarrian ezarritakoa aplikatuko da. Gainera, jarduketek jaso 
ditzaketen beste laguntzak, edozein izanda ere laguntza mota eta hura ematen duen organoa 
edo administrazioa, bateragarriak izango dira Foru Agindu honetako laguntzekin, baldin eta, 
bai osotara bai diruz lagundutako jarduera bakoitzean, laguntzen baturak ez badu gainditzen 
diruz lagundutako jardueraren kostua.

14. artikulua. Garapena

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko 
foru diputatuari ahalmena ematen zaio Foru Agindu hau behar bezala garatu, aplikatu eta 
interpretatzeko behar diren xedapen guztiak eman ditzan. Ildo horretatik, datuak zinezkoak di-
rela eta deialdi hauetan araututakoa betetzen dela egiaztatzeko ekintzak egin ahal izango ditu. 
Horretarako, onuradunak behartuta daude Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren 
eta Foru Administrazioaren Sailak eskatzen dizkien egindako jarduerei buruzko datu eta agiriak 
aurkeztera. Era berean, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailak, Kontuen Epaitegiak edo beste 
organo eskudun batzuek eskatutako informazioa ere emango dute.
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15. artikulua. Errekurtsoak

Deialdi honen aurka eta deialdi honi darizkion administrazio egintzen aurka errekurtsoak 
aurkeztu ahal izango dira, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Proze-
dura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak ezartzen duen moduan eta kasuetan.

16. artikulua. Azken klausula

Foru Agindu honetan ezarritako prozedura martxoaren 15eko Diputatuen Kontseiluaren 
26/2016 Foru Dekretuaren bidez, onartutako oinarri orokorretan ezarritakoaren mendean dago, 
bai eta Arabako Lurralde Historikoko Dirulaguntza eta Transferentziei buruzko otsailaren 7ko 
3/1997 Foru Arauak dirulaguntzei dagokienez emandako xedapenen eta Dirulaguntzei buruzko 
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege 
Orokorraren Araudia onartu zuen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren, 2012ko Au-
rrekontua Betearazteko abenduaren 17ko 17/2011 Foru Araua, Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea (urtarrilaren 13ko 4/1999 Le-
geak emandako idazketa), 78/2012 Foru Dekretua, abenduaren 28ko Diputatuen Kontseiluarena 
eta dirulaguntzei buruz geroago eman diren gainerako xedapenen mendean ere.



2016ko apirilaren 18a, astelehena  •  43 zk. 

11/11

2016-01216

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

ERANSKINA

JARDUERA
DIRU LAGUNTZAREN 

GEHIENEKO 
EHUNEKOA

GEHIENEKO
DIRU-LAGUNTZA 

(EURO)

— Informatika ekipamendua eta softwareako kostua 50 1.000,00

— Prestakuntza ikastaroetan parte hartzea

80 1.000,00• Matrikularen kostua eta material didaktikoa

— Web orriak ezartzeko eta eguneratzeko kostua 50 2.000,00

— Promoziorako materialak lantzea eta editatzea 50 2.000,00

— Arabako Lurralde Historikoan azoketan parte hartzea 80 2.000,00

— Arabako Lurralde Historikotik kanpo egiten diren azoketan parte hartzea 70 2000,00

— Ikastun edo artisau hasiberriak kontratatzea

70 1.500,00
• Ikastun edo artisau hasiberriak kontratatzeko gastu osoa, baldin eta sei 
hilabete edo gehiagorako hartzen badira

— Kanpoko aholkularitzaren kontratatzea

50 5.000,00• Kontratazio-kostua

Ibilgetuen alokatze gastuak (coworking) 50 300euros/mes

— Artisautza ikasten ari direnentzako edo artisau hasiberrientzako 
jarduerak antolatzea 80 3.000,00
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