
ee
k:

 B
AO

-2
02

0a
11

6-
(I-

39
4)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2020, ekainak 19. Ostirala116. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Ekonomia Sustatzeko Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 58/2020 FORU DEKRETUA, ekainaren 16koa, 
2020ko ekitaldian, Artisautza Sustatzeko Programaren oinarri arautzaileak 
eta deialdia onartzen dituena.

Ekonomia Sustatzeko Saila Bizkaiko gizartearen eta sare ekonomikoaren zerbitzura 
dagoen tresna bat da, helburu hauek dituena: sustatzea Bizkaia lurralde berritzaile, ta-
lentudun, erakargarri, konektatu eta orekatu gisa finka dadin, eta bermatzea etorkizune-
ko Bizkaiaren identitatea izan dadila kalitateko enplegua sortu eta mantentzeko ahalmen 
handia eta iraun dezala Europako abangoardia ekonomiko eta sozialean. Horrez gaine-
ra, Ekonomia Sustatzeko Sailak lan egiten du Bizkaiaren kanpoko irudia indartzeko eta 
Bizkaiko estrategia turistikoa diseinatu eta garatzeko.

Besteak beste, honako arlo hauek dagozkio Ekonomia Sustatzeko Sailari: artisau-
tza-sektoreari buruzko programak eta jarduketak garatzea, eta Bizkaiko artisautza sus-
tatzea.

Artisautza sustatuz, areagotu egin nahi da arlo horretaz jendeak duen iritzia, eta gure 
gizartearen ongizate kultural, sozial eta ekonomikoan oro har duen balioa ikusarazi.

Era berean, Bizkaiko artisautzaren sektorea indartu nahi da, jarduera profesional 
gisa, artisau-lanen kalitatea bultzatuz eta ikuspegi berritzaileak sustatuz, trebetasun eta 
negozio-eredu berrien bitartez. 

Horrez gainera, gaur egun, arreta berezia jarri behar dugu COVID-19ak sortutako 
krisiaren ondorioetan, krisiak sektore ekonomiko guztiei eragin baitie. Bereziki, merka-
taritzarekin eta turismoarekin lotutako jarduerak egiten dituzten autonomoei, eta bere 
salmentak, funtsean, jende asko biltzen duten azoka eta jardueren bitartez egiten dituz-
tenei.

Horregatik guztiagatik, Bizkaiko Foru Aldundiak, Ekonomia Sustatzeko Sailaren bitar-
tez, artisautza sustatzeko programa aurkezten du. 2020ko ekitaldirako, programa horrek 
badu kapitulu bat COVID-19ak sortutako egoera arintzen laguntzeko berariazko neurriak 
jasotzen dituena.

Aldi berean, lehen bezala eutsiko zaie artisau-enpresentzako eta artisautza-elkar-
teentzako laguntzei, sektorea dinamizatzeko eta bultzatzeko.

Bizkaiko Lurralde Historikoko foru erakundeen hautapen, antolaketa, araubide eta 
jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 39.k artikuluak dio foru di-
putatuei dagokiela Foru Aldundiari proposatzea sail bakoitzaren berezko gaietako foru 
dekretuen proiektuak, berak onets ditzan.

Hortaz, 2020ko ekitaldiari dagokionez, artisautza-sektorea sustatzeko laguntzen 
araudia eman behar da; hau da, laguntzen oinarri arautzaileei eta deialdiari dagokiena.

Foru dekretu honetan, genero-ikuspegia jasotzen da, bai hura prestatzeko orduan bai 
haren aplikazioan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 
Foru Arauan (aurrerantzean 4/2018 Foru Araua) ezarritakoarekin bat. Gainera, kontuan 
hartu da 4/2018 Foru Arauaren 25. artikuluan eta Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren 
19ko 141/2013 Foru Dekretuan xedatutakoa; izan ere, haren bidez, generoaren eragi-
naren aurretiazko ebaluazioa egiteko jarraibideak ezartzen dira; ebaluazio hori Ema-
kumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean (aurrerantzean 
4/2005 Legea) dago aurrez ikusita. Ildo horretan, tramitazioan, foru dekretu horren 2. 
artikuluan aipatzen den txostena sartu da, hau da, generoaren eraginaren aurretiazko 
ebaluazioari buruzkoa.
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Horrez gainera, dekretu honen garapenean gizarte-neurriak ezarri dira, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren otsailaren 27ko 16/2018 Foru Dekretuan ezarritakoa kontuan hartuta. Foru 
dekretu horren bidez, batetik, Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru 
Dekretuaren bidez onartutako Diru-laguntzen Erregelamendua aldatzen da, Foru Admi-
nistrazioak emaniko diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatza-
ren 31ko 5/2005 Foru Araua garatzen duena; eta, bestetik, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
diru-laguntzetarako prozeduretan klausula sozialak, ingurumenekoak eta beste politika 
publiko batzuei buruzkoak sartzeko gida onartzen da.

Halaber, izapidetzean printzipio hauekin bat jarduten da: beharrezkotasuna eta era-
ginkortasuna, proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa, gardentasuna, lastertasuna eta 
efizientzia, eta kontuak ematea. Izan ere, hala ezartzen du Bizkaiko Foru Aldundiaren ur-
tarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuak —haren bidez, Bizkaiko Foru Aldundian xedapen 
orokorrak egiteko prozedura arautzen da— 3. artikuluan, eta Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 129. artikuluan.

Foru-dekretu hau presazko izapidetzearen bidez izapidetzen da, Bizkaiko Foru Al-
dundiaren 2017ko urtarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuarekin bat, oinarri duelarik Biz-
kaiko Foru Aldundiaren 2020/04/21eko Gobernu Kontseiluaren 2020ko apirilaren 21eko 
Erabakia (gai-zerrendaz kanpoko A gaia), zeinaren bidez deklaratzen baita presaz izapi-
detzekoak direla COVID-19ak eragindako krisi sanitarioari eta ekonomikoari aurre egite-
ko neurriak, diru-laguntzak eta laguntzak arautzen dituzten xedapen orokorrak.

Horrenbestez, Ekonomia Sustatzeko foru diputatuak proposatuta eta Bizkaiko Foru 
Aldundiak 2020ko ekainaren 16ko bileran eztabaidatu eta onetsi ondoren, honako hau

XEDATU DA:
I. TITULUA

DEKRETUAREN XEDEA

1. artikulua.—Dekretuaren xedea
Dekretu honen bitartez, Bizkaiko Foru Aldundiak laguntza batzuk ezartzen eta arau-

tzen ditu, Bizkaiko artisautzaren sektorea dinamizatu eta dinamizatzeko. Horrekin bate-
ra, berariazko neurri batzuk ezartzen dira, 1. kapituluan, Covid-19ak eragindako krisiari 
aurre egiteko.

Hala, dekretu honetan ezarritako neurrien bitartez, honako helburu hauek lortu nahi 
dira:

—  Artisautza-enpresak eta haien produktuak sustatzea.
—  Ikuspegi berritzaileak sustatzea, trebetasun eta negozio-eredu berriak garatuz. 
—  Artisautza-enpresen sorkuntza bultzatzea.
—  Artisauen trebakuntza-maila hobetzea.
—  COVID-19aren krisiak Bizkaiko artisautzaren sektorean eragindako inpaktua 

arintzea.
—  Enpresen elkartegintza bultzatzea.
Helburu horiek guztiak gauzatzeko prozesuan, emakumeen eta gizonen arteko ber-

dintasuna sustatzea sartuko da, helburu guztien zeharkako arlo gisa eta berdintasuna 
bera ere helburu dela, eta sustatuko da sexuen araberako rolak ezabatzea.

Artisautza Sustatzeko Programa hiru jarduera-arlo hauen bitartez gauzatuko da:
—  1. arloa: COVID-19aren krisiaren ondoren artisau-enpresei laguntzeko neurriak.
—  2. arloa: artisautza-enpresek beren lehiakortasuna sendotzeko eginiko jarduketak.
—  3. arloa: toki-erakundeek eta artisautza-elkarteek bultzaturiko jarduketak.
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II. TITULUA
JARDUKETA- ARLOAK

I. KAPITULUA
1. ARLOA: COVID-19AREN KRISIAREN ONDOREN  

ARTISAU-ENPRESEI LAGUNTZEKO NEURRIAK

2. artikulua.—Helburua
Arlo honen bitartez, Bizkaiko artisautza sendotu nahi da, eta COVID-19 gaitzak era-

gindako krisia arindu.

3. artikulua.—Entitate onuradunak
Foru dekretu honetako 1. arloan adierazitako diru-laguntzak jaso ahal izango dituzte 

nortasun juridikoa duten artisautza-enpresek eta norbanako artisauek edo ondasun-erki-
degoetan eratutakoek. Horretarako, honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

a)  Zerga-egoitza eta sozietate-egoitza Bizkaian izatea.
b)  Ekoizpen-gunea Bizkaiko Lurralde Historikoan kokaturik egotea.
c)  Bizkaiko Lurralde Historikoko Artisautzako Entitateen Erregistroan inskribatuta 

egotea Bizkaiko Aldizkari Ofizialean deialdi hau argitaratzen denean.
d)  Ekonomi Jardueren gaineko Zergan eurei dagokien epigrafean alta emanda ego-

tea, betiere Bizkaiko Artisauen Erregistroan alta emandako jarduerarekin zeriku-
sia duen artisautza-jardueran.

e)  Sexuaren ziozko bereizkeria dela eta, inoiz zehapenik jaso gabe egotea.
f)  Ez egotea Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 12. artikuluak ezartzen dituen 

inguruabarretako baten ere.
g)  Zerga-betebeharretan eta Gizarte Segurantzarekikoetan beteta izatea, baita di-

ru-laguntzak itzultzeagatiko betebeharretan ere ordainketak egunean edukitzea.

4. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezakeen egitatea
Arlo honetan diruz lagundu daitekeen egitatea erakunde onuradunen jarduera profe-

sionalaren egitura- eta funtzionamendu-gastuak dira.

5. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak
Deialdi honetarako, artisautza-jarduera profesionala mantentzeko egiten diren gastu 

arruntak joko dira jarduera profesionalaren egitura- eta funtzionamendu-gastutzat: Gi-
zarte Segurantza, autonomo-kuotak, argia, telefonoa, Internet, artisautza-elkarteetako 
partaidetza-kuota, aseguruak eta jarduerako maileguen interesak.

Kasu guztietan, gastua behar beste justifikatuta egon beharko da, eta beharrezkoa 
eta koherentea izango da, enpresaren artisautza-jardueraren garapenari dagokionez, 
Ekonomia Sustatzeko Sailaren aburuz. 

Arlo honetan hurrengo gastuok, berriz, ezin izango dituzte diru-laguntza hauek jaso:
—  Bigarren arloan diruz lagundu daitekeen gastuetariko edozein.
—  Zergak eta tasak, BEZa barne (baita BEZa berreskura ezin daitekeen kasuetan 

ere).
—  Enpresa eskatzaileari lotutako enpresa edota pertsonen bidez egindako gastuak.
—  Diru-laguntzaren xedeko jarduerarekin inolako zalantzarik gabe identifika ezin dai-

tezkeen gastuak edota deialdi bakoitzean ezarritako epearen barruan egin ez diren 
gastu guztiak.

6. artikulua.—Egiteko epeak
Erakunde onuradunek dekretu honen 1. arloaren babespean eginiko gastuak 2020ren 

zehar izan beharko dira.
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7. artikulua.—Laguntzen zenbatekoa
Dirulaguntza jaso dezakeen gastu aurkeztu eta onartuaren %100eraino hel daiteke 

dirulaguntzaren zenbatekoa, eta, gehienez ere, 1.500,00 eurora hel daiteke erakunde 
onuradun bakoitzeko.

8. artikulua.—Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak
Eskabidearekin batera, arlo honen onurei heldu nahi dieten enpresek honako agiriak 

bidali behar dizkiote Ekonomia Sustatzeko Sailari:
—  Eskabidea bera, dekretu honen 34. artikuluan ezarritakoaren arabera.
—  Hartzekodunaren fitxa, behar bezala beteta, baldin eta bankuko helbideratzea al-

datu nahi bada, Bizkaiko Foru Aldundiak eskura duen informazioa aldatzeko (hala 
badagokio).

9. artikulua.—Gastuaren justifikazioa
Diru-laguntzen pertsona zein enpresa onuradunek gastua justifikatu beharko dute  

2021eko otsailaren 28a baino lehen. Horretarako, dekretu honen 52. artikuluan ezarrita 
dagoen legez, agiri hauek aurkeztuko dituzte:

—  Eragindako gastuen fakturak, emandako laguntzaren guztizko zenbatekoarekin.
—  Aipatutako fakturen ordainketen frogagiriak.

II. KAPITULUA
2. ARLOA: ARTISAUEN ENPRESEK BEREN  

LEHIAKORTASUNA SENDOTZEKO GARATUTAKO JARDUERAK

10. artikulua.—Helburuak
Arlo honen bitartez, egun dauden artisautza-enpresen lehiakortasuna eta garapena 

bultzatzearen alde egiten da, bai eta gure Lurraldean enpresa berriak sustatzearen alde 
ere.

11. artikulua.—Entitate onuradunak
Foru dekretu honetako 2. arloan adierazitako diru-laguntzak jaso ahal izango dituzte 

nortasun juridikoa duten artisautza-enpresek eta norbanako artisauek edo ondasun-erki-
degoetan eratutakoek. Horretarako, honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

a)  Zerga-egoitza eta sozietate-egoitza Bizkaian izatea.
b)  Ekoizpen-gunea Bizkaiko Lurralde Historikoan kokaturik egotea.
c)  Bizkaiko Lurralde Historikoko Artisautzako Entitateen Erregistroan inskribatuta 

egotea Bizkaiko Aldizkari Ofizialean deialdi hau argitaratzen denean.
d)  Ekonomi Jardueren gaineko Zergan eurei dagokien epigrafean alta emanda ego-

tea, betiere Bizkaiko Artisauen Erregistroan alta emandako jarduerarekin zeriku-
sia duen artisautza-jardueran.

e)  Sexuaren ziozko bereizkeria dela eta, inoiz zehapenik jaso gabe egotea.
f)  Ez egotea Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 12. artikuluak ezartzen dituen 

inguruabarretako baten ere.
g)  Zerga-betebeharretan eta Gizarte Segurantzarekikoetan beteta izatea, baita di-

ru-laguntzak itzultzeagatiko betebeharretan ere ordainketak egunean edukitzea.

12. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezakeen egitatea
Hurrengo egitateok dira diru-laguntza hauek jaso ditzaketenak:
a)  Artisautza-lantegiak ezarri, zabaldu edo eraldatzea.
b)  Makineria, lanabesak, ekipamendu informatikoa eta ekoizpena eta salmenta 

osasun- eta higiene-baldintza egokietan egingo dela bermatzeko beharrezkoak 
izan daitezkeen bitartekoak.
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c)  Prestakuntza ikastaroetan parte hartzea; bereziki, interneten erabilerari eta sare 
sozialei buruzkoak.

d)  Sustapen-kanala eta online-salmenta ezartzea.
e)  Merkataritza sustapeneko materialak prestatzea.
f)  Azoketan parte hartzea.
g)  Enpresaren kudeaketa edota bideragarritasuna hobetzeko kanpoko aholkularitza.
h)  Artisautza-lantegia alokatzea.
Diruz laguntzekoak diren egintza horiek garatzeko prozesuan, emakumeen eta gizo-

nen arteko berdintasuna sustatzea sartuko da, helburu guztien zeharkako arlo gisa eta 
berdintasuna bera ere helburu dela. Hori gauzatzeko aukerak izango dira: parte-hartze 
paritarioa sustatzea, azoketan eta beste ekintza batzuetan genero ikuspuntua ezartzea, 
hizkuntza eta irudiak modu ez-sexista batean erabiltzea, eta abar.

13. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak
Diru-laguntza jaso dezakeen jardueraren oinarria zenbatzeko orduan, enpresa eska-

tzaileak aurkeztu duen jardueraren aurrekontuari begiratuko zaio —gastu-kontzeptuen 
arabera zehaztuta.

Bereziki, honako gastu hauek dira diru-laguntzak jaso ditzaketenak:
a)  Artisautza-lantegien ezarketa, zabalkuntza edo eraldaketa.
   Lokala artisautza-jarduerara garatzeko egokitzeko obrak egiteko kostua.
   Diru-laguntza jasotzeko aukera izateko, eduki behar dira lokal horri dagokion jar-

duera egiten hasteko aurretiazko komunikazioa, obren aurretiazko komunikazioa 
edo, hala badagokio, obra lizentzia, eta, era berean, enpresaren aktiboan egon 
beharko da, diru-laguntza eman den egunetik gutxienez bi urteko epean.

   Diru-laguntzaren xedetzat hartuko dira produktibitatea, segurtasuna eta inguru-
men-baldintzak hobetzeko egokitzapen-lanak. 

   Erreformak egiten diren lokalak tailerra eta etxebizitza edo saltokia badira, edo 
onuraren bat dakarten ikastaroak emateko erabiltzen badira, tailerraren metro 
karratuen kopuruari dagokion portzentajearen arabera onartuko da gastua.

   Diru-laguntza jasotzeko aukera izateko, enpresak kontzeptu honengatik diru-la-
guntza jaso badu hiru urte baino gutxiagoko epean, Ekonomia Sustatzeko Saila-
ren aburuz nahikoa arrazoi egon beharko da lokala aldatzeko edota eraldatzeko.

b)  Makineria, lanabesak, ekipamendu informatikoa eta ekoizpena eta salmenta 
osasun- eta higiene-baldintza egokietan egingo dela bermatzeko beharrezkoak 
izan daitezkeen bitartekoak:

  b.1)  Honakoon eskuratze-kostua: makineria, lanabesak, ekipamendu informa-
tikoa eta ekoizpena eta salmenta osasun- eta higiene-baldintza egokietan 
egingo dela bermatzeko beharrezkoak izan daitezkeen bitartekoak:

    Diru-laguntza jasotzeko aukera izateko, lanabes guztiok artisautza-jardue-
rari ematen dioten balio erantsia justifikatu beharko du enpresak.

  b.2) Informatikako ekipamendua eskuratzeko kostua:
    Diru-laguntza jasotzeko aukera izateko, ekipamendu horrek artisautza-jar-

duerari ematen dion balio erantsia justifikatu beharko du enpresak. Era 
berean, enpresaren aktiboan egon beharko da, diru-laguntza eman den 
egunetik gutxienez bi urteko epean. Horretarako, produktua erosteko fak-
turan agertzen den egunaren hurrengoan hasiko da epea zenbatzen.

    Bi urterik behin ordenagailu bat erostea bakarrik lagunduko da diruz.
    Software-lizentziei dagokienez, urtebeteko zenbatekoaren arabera lagun-

duko dira diruz. Lizentzia-kopurua enpresako langile-kopuruaren adinakoa 
izango da gehienez ere.
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c)  Prestakuntza-ikastaroetako matrikularen kostua. Prestakuntza-ikastaroetan par-
te hartzea; bereziki, Internet eta sare sozialen erabilerari buruzkoetan.

   Diru-laguntza jasotzeko aukera izateko, ikastaro horiek eragina izan behar dute 
enpresa-jardueraren hobekuntzan behar bezala justifikatuta; ikastaron barruan 
sartzen dira tresna teknologikoen erabilera merkataritzan sustatzekoak, ohiko 
baliabideen zein sare sozialen bidez, bai eta antzeko gaiak dituzten ikastaroak 
ere.

d) Sustapen-kanala eta online-salmenta ezartzea.
   Artisau-jarduerari buruzko web-orri bat egitea eta eguneratzea, sare sozialetan 

parte hartzea barne, eta online salmentako web-ean sartzea
   Era berean, atal honetan sartzen da honako hauetan integratzea ere: sare so-

zialetan, hirugarrenen atarietan edo baterako sustapenean eta merkaturatzean 
diharduten Interneteko plataforma elkartuetan

   Diru-laguntza jasotzeko aukera izateko, Bizkaiko Foru Aldundiaren logotipoa 
eduki beharko dute ondo ikusteko moduko leku baten. 

   Gainera, kontuan hartuko da, nahitaez, bi hizkuntza ofizialen erabilera orekatua.
   Kontzeptu honetan kontuan hartuko da hizkera ez-sexista erabiltzea.
e) Sustapen-materiala egiteko kostua.
   Diru-laguntza jasotzeko aukera izateko, materialek Bizkaiko Foru Aldundiaren 

logotipoa jarri beharko dute, erraz ikusteko leku batean.
   Gainera, bi hizkuntza ofizialen erabilera orekatua eta hizkera ez sexistaren era-

bilera hartu beharko da kontuan.
f) Azoketan parte hartzeko lurzoruaren eta standaren alokairua.
   Diru-laguntza jasotzeko aukera izateko, beharrezkoa izango da azokak Bizkaiko 

Lurralde Historikotik kanpo egitea, gutxienez bi egun irautea, edota BECeko egu-
tegi ofizialaren barruan egotea, Ekonomia Sustatzeko Sailak berak antolatutako 
azokak direnean izan ezik. Gainera, Bizkaiko Foru Aldundiaren logotipoa ondo 
ikusteko moduko leku baten jarri behar da.

   Gainera, diru laguntza jasotzeko, azokaren xede nagusia artisautza izan behar 
da.

g)  Enpresaren kudeaketa edota bideragarritasuna hobetzeko kanpoko aholkularitza.
i) Lantegia lonja edo lokal baten instalatzeko alokairuko gastuak.
   Artisautza-erregistroan 2019an edo 2020an lehen aldiz inskribatuta dauden arti-

sau-enpresentzat, diruz lagundu ahal izango dira 2020ko artisau-tailerraren alo-
kairu-errentak. Bigarren kasuan, izena eman osteko hilabeteak bakarrik.

   Bizkaiko Lurralde Historikoko Artisautzako Erakundeen Erregistroan 2017a bai-
no lehenago inskribatutako artisautza-enpresen kasuan, diruz lagun daitezkeen 
gastutzat joko dira 2020ko alokairu-gastuak, baldin eta erakundea lokal berri ba-
tera aldatu bada, lehenago erabilitako lokalak tailer gisa erabiltzeko baldintza 
teknikoak edo edukierari dagozkionak betetzeari utzi diolako.

Diru-laguntza jasotzeko aukera izateko, lokalak eskrituran agertu behar du beste hi-
giezinetatik bakartu eta bereizitako ondasun legez, eta haren xedea ezin izango da etxe-
bizitza-erabilera izan. Salbuespena izango da lokal handiago baten zati bat alokatzen 
bada eta bertan egiten diren jardueren multzoak artisautza-izaera badu.

Arlo honetan hurrengo gastuok, berriz, ezin izango dituzte diru-laguntza hauek jaso:
—  Garraio-gastuak.
—  Enbalaje gastuak.
—  Materiala postontzietara sartzeko lanak.
—  Erakusleihoetako apaingarriak.
—  Altzariak, salbu eta ezinbesteko elementuren bat bada jarduera segurtasun- eta hi-

giene-baldintzetan egiten dela bermatzeko, Covid-19 gaitzaren ondorioz eskatzen 
diren baldintzen arabera.
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—  Argazki-kamerak eta telefonia mugikorreko gailuak erostea.
—  Dekretu honek diruz lagunduta antolatzen diren prestakuntza ikastaroetara joatea.
—  Leasinga, behin haren jatorrizko urteko deialdian jasota egon eta diruz lagun dai-

tekeen baliorik handiena lortutakoan.
—  Finantza-gastuak.
—  Zergak eta tasak, BEZa barne (baita BEZa berreskura ezin daitekeen kasuetan ere).
—  Enpresa eskatzaileari lotutako enpresa edota pertsonen bidez egindako gastuak.
—  Diru-laguntzaren xedeko jarduerarekin inolako zalantzarik gabe identifika ezin dai-

tezkeen gastuak edota deialdi bakoitzean ezarritako epearen barruan egin ez diren 
gastu guztiak.

14. artikulua.—Jarduerak egiteko epeak
Artisau-enpresek dekretu honen babesean garatutako jarduerak, 2. arloari dagoz-

kionak, 2020an hasi eta amaitu beharko dira, c) eta f) apartatuak izan ezik, horien epea 
2019ko maiatzaren 14tik 2020ko abenduaren 31ra bitartekoa izango baita.

Froga-balio baliokidea duten faktura edota dokumentuen datak izan beharko du jar-
duerak egiteko ezarritako tarte beretakoa, hau da, artikulu honetan ezarritako tarteetan 
jarri beharko zaie data.

15. artikulua.—Laguntzen zenbatekoa
Diru-laguntza zehazteko, betiere dekretu honen 2. arloaren arabera artisautza-enpre-

sek egiten dituzten eskabideei dagokiena, kontuan hartu beharko dira diru-laguntzaren 
gehieneko portzentajeak eta artikulu honetan ezartzen diren gehieneko muga absolutuak.

Jarduketa / Actuación
Dirulaguntzaren 
gehieneko %a 
% máximo de 
subvención

Gehieneko 
erabateko diru-

laguntza (eurotan) 
Subvención 

máxima por hecho 
subvencionable 

(euros)

a)  Artisautza-lantegiak ezartzea, zabaltzea edo eraldatzea / Im-
plantación, ampliación o reforma de talleres artesanos. 50 5.000

b)  Makineria, lanabesak edota tresna informatiko eskuratzeko 
kostua / Coste de adquisición de maquinaria, utillaje y/o equi-
pamiento informático.

  Berriak / Nuevos. 50
9.000

  Erabiliak / Usados. 25

c)  Prestakuntza osagarriko ikastaroetan parte hartzea: Matriku-
laren kostua / Participación en cursos de formación comple-
mentaria: Coste de matrícula.

90 1.200

d)  Enpresaren web orria egiteko eta eguneratzeko kostua / Cos-
te de elaboración y actualización de la página web de la em-
presa, incluyendo participación en redes sociales.

50 2.500

e)  Merkataritzako sustapen-materialak egiteko kostua / Coste 
de elaboración de materiales de promoción comercial 50 500

f)  Azoketan parte hartzea: Lurzorua eta standa alokatzeko 
kostua / Participación en ferias: Coste de alquiler de suelo y 
stand.

90 2.500

g)  Kanpoko aholkularitza kontratatzea / Contratación de consul-
toría externa. 50 5.000

h)  Artisautza-lantegia alokatzea: Lantegia lonja edo lokal baten 
jartzeko alokairuko gastuak / Alquiler de taller artesano: Gas-
tos de alquiler por la instalación de sus talleres en lonja o 
local.

50 6.000
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Horrez gain, arlo honetako gehieneko diru-laguntza 10. 000 eurokoa izango da enti-
tate onuradun eta deialdi bakoitzeko.

16. artikulua.—Balorazio-irizpideak
Arloari dagozkion diru-laguntzak emango zaizkie eskabideei, baldin eta baloraziorik 

onena jaso badute onuradun izateko baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen duten en-
presen artetik. Horretarako, honako irizpide hauek erabiliko dira:

1.  Enpresaren lehiakortasuna hobetzea: Irizpide hau ebaluatzeko, jarduerak bere 
horretan jarraitzea ahalbidetzen duten eta honako hauek egiteko aukera ematen 
duten jarduketak hartuko dira kontuan: produktuan berrikuntzak ezartzea, beste 
produktuetatik bereiztea, kalitatea handitzea, enpresen kudeaketan hobekuntzak 
sartzea, IKTak erabiltzea, irudia, marka, komunikazioa eta bezeroentzako arreta 
hobetzea, merkatuak hedatzea, Bizkaiko artisautza beste merkatu batzuetara 
zabaltzea…

2.  Enpresaren konpromisoa, artisautza-jarduerari eustearekikoa: Irizpide hau eba-
luatzeko, honakoak hartuko dira kontuan: enpresa berriak martxan jartzea, za-
letasun berriak sustatzea, galtzeko arriskua duten edo ordezkapen urria duten 
artisautza-jarduerei eustea, jardunean lortutako esperientzia-urteak, etengabeko 
prestakuntza ematea…

3.  Entitateak ingurumenarekiko duen konpromisoa, proposatutako jarduerak ingu-
rumenean duen eragin positiboa eta entitateak berdintasuna sustatzeko duen 
konpromisoa: Irizpide hori ebaluatzeko, kontuan hartuko dira erakunde eskatzai-
leak egiaztatzen dituen indarreko ingurumen-ziurtagiriak, aurreikusitako jardue-
rak ingurumenean duen eragin positiboa, eta erakunde publiko eskudun batek 
emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzearekin, euskararen sustapena-
rekin eta enpresa erantzukizun sozialekoarekin lotuta emandako aitorpenak eta/
edo diplomak

4.  Proiektuaren eragin maila: Irizpide hau ebaluatzeko, alderdi hauek hartuko dira 
kontuan: Bizkaiko artisauen eta haien hornitzaileen arteko sinergiak sortzeko 
erabilitako ekintzak; eta Bizkaiko artisautzaren ikusgarritasuna erraztekoak, bai 
turismoari begira, bai beste merkatu batzuei begirako proiekzioarekin loturik.

Irizpide horiek honela haztatuko dira:
—  1. irizpidea: 50 puntu.
—  2. irizpidea: 30 puntu.
—  3. irizpidea: 10 puntu.
—  4. irizpidea: 10 puntu.

17. artikulua.—Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak
Eskabidearekin batera, arlo honen onurei heldu nahi dieten enpresek honako agiriak 

bidali behar dizkiote Ekonomia Sustatzeko Sailari:
—  Eskabidea bera, dekretu honen 34. artikuluan ezarritakoaren arabera.
—  Proposatutako jarduerari buruzko memoria, web orrian eta Ekonomia Sustatzeko 

Saileko bulegoetan dauden ereduaren arabera, entitatearen legezko ordezkariak, 
behar besteko ahala daukanak, behar bezala beteta eta sinatuta.

—  Hartzekodunaren fitxa, behar bezala beteta, baldin eta bankuko helbideratzea al-
datu nahi bada, Bizkaiko Foru Aldundiak eskura duen informazioa aldatzeko (hala 
badagokio).

—  Ingurumeneko ziurtagiria (hala badagokio).
—  Genero berdintasuneko ziurtagiria (hala badagokio).
—  Enpresa erantzukizun sozialeko ziurtagiria (hala badagokio).
—  Beste ziurtagiri batzuk (hala badagokio).
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18. artikulua.—Gastuaren justifikazioa
Diru-laguntzen pertsona zein enpresa onuradunek gastua justifikatu beharko dute  

2021eko otsailaren 28a baino lehen. Horretarako, dekretu honen 52. artikuluan ezarrita 
dagoen legez, agiri hauek aurkeztuko dituzte:

—  Justifikazioaren txostena, webgunean dagoen ereduaren araberakoa; bertan la-
bur-laburrean deskribatuko da diru-laguntzaren bidez egin den jarduera, eta azal-
duko da zer garrantzi duen artisautza-enpresarentzat, erakunde eskatzailea or-
dezkatzen duen pertsonak bete eta sinatutakoa.

—  Egindako gastuen fakturak.
—  Fakturen ordainketen frogagiriak
—  Hala dagokionean, honako hauen kopia: jarduera egiten hasi aurretiazko komu-

nikazioa, obren edo, hala badagokio, obra-lizentziaren aurretiazko komunikazioa, 
alokairu-kontratua, hizkuntza ofizial bietako web-orriaren helbidea, egindako ikas-
taroen edo/eta bisitatutako azoken liburuxka eskaneatua, kanpoko profesionaleki-
ko kontratua eta egindako azterketa…

—  Hala badagokio, sustapen-jarduketaren memoria, atdeseratako materiala eta zabal-
kunde eta sustapeneko-jardueren plana. Haien ordez, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
logoa jasotzen dela egiaztatzeko argazki edo artxibo eskaneatu bat onartuko da.

—  Diru-laguntza emateko ebazpenean beren-beregi aurkezteko eskatzen dena.
Diru-laguntzaren oinarriaren %100 justifikatu beharko da, Bizkaiko Foru Aldundiak 

emandako diru-laguntzaren zenbatekoaz gain, Foru Administrazioak ematen dituen di-
ru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru 
Arauaren arabera.

Ekonomia Sustatzeko Sailak enpresa eskatzaileari eskatu ahal izango dizkio berak 
beharrezkotzat jotzen dituen agiri edota informazio osagarriak, aurkeztutako eskabidea 
ondo ulertu eta ebaluatzeko eta haren jarraipena egin ahal izateko.

III. KAPITULUA
3. ARLOA, TOKIKO ENTITATEEK ETA ARTISAUTZA-  

ELKARTEEK BULTZATURIKO JARDUERAK

19. artikulua.—Helburuak
Arlo honen bidez, sektorearen posizionamendua eta lehiakortasuna hobetzeko jar-

duerak sustatzearen aldeko apustua egiten da, bai eta Bizkaiko artisau-ekoizpenari ba-
lioa ematearen aldekoa ere. Era berean, Covid-19 gaitzak ekarritako krisiaren ondorioak 
arintzea da asmoa.

20. artikulua.—Entitate onuradunak
Arlo honetan azaldutako onuren jasotzaileak izan ahalko dira:
1. Bizkaiko Lurralde Historikoko toki-erakundeak eta artisautza-elkarteak:
   Foru dekretu honetako 3. arloan adierazitako diru-laguntzak jaso ahal izango di-

tuzte Bizkaiko Lurralde Historikoko toki-erakundeek eta nortasun juridikoa duten 
artisautza-elkarteek. Horretarako, honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

  a)  Zerga-egoitza eta sozietate-egoitza Bizkaian izatea.
  b)  Bizkaiko Lurralde Historikoko Artisautzako Entitateen Erregistroan artisau-

tza-elkarte lez inskribatuta egotea, salbu eta toki-erakundeak eta haien enti-
tate autonomiadunak.

  c)  Sexuaren ziozko bereizkeria dela eta, inoiz zehapenik jaso gabe egotea.
  d)  Ez egotea Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 12. artikuluak ezartzen di-

tuen inguruabarretako baten ere.
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  e)  Zerga-betebeharretan eta Gizarte Segurantzarekikoetan beteta izatea, baita 
diru-laguntzak itzultzeagatiko betebeharretan ere ordainketak egunean edu-
kitzea.

21. artikulua.—Diruz lagun daitekeen egitatea
Hurrengo egitateok dira diru-laguntza hauek jaso ditzaketenak:
a)  Artisautza-enpresentzako trebakuntza-jarduerak antolatzea.
b)  Sektorearentzat interesgarritzat jotzen diren artisautza-azokak antolatzea Bizkai-

ko Lurralde Historikoan, Covid 19k sortutako egoerak eskatzen dituen segurta-
sun eta higiene baldintzen arabera.

c)  Bizkaiko artisautza zabaldu eta sustatzeko jarduketak.
d)  Sektorearen kudeaketa eta lehiakortasuna hobetzeko jarduketak.
Diruz laguntzekoak diren egintza horiek garatzeko prozesuan, emakumeen eta gizo-

nen arteko berdintasuna sustatzea sartuko da, helburu guztien zeharkako arlo gisa eta 
berdintasuna bera ere helburu dela. Hori gauzatzeko aukerak izango dira: parte-hartze 
paritarioa sustatzea, azoketan eta beste ekintza batzuetan genero ikuspuntua ezartzea, 
hizkuntza eta irudiak modu ez-sexista batean erabiltzea, eta abar.

22. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak
Diru-laguntza jaso dezakeen jardueraren oinarria zenbatzeko orduan, enpresa eska-

tzaileak aurkeztu duen jardueraren aurrekontuari begiratuko zaio —gastu-kontzeptuen 
arabera zehaztuta.

Zergei dagokienez, diruz laguntzeko moduko gastuak izango dira diru-laguntzaren 
pertsona onuradunak horiek benetan ordaintzen dituenean. Ez dira inola ere diruz lagun-
tzeko moduko gastuak izango zeharkako zergak, horiek berreskuratzeko edo konpen-
tsatzeko modukoak direnean, ez eta errentaren gaineko zerga pertsonalak ere, hau da, 
Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen 
duen 5/2005 Foru Arauaren 29.8. artikuluak ezartzen duenaren arabera.

Bereziki, honako gastu hauek dira diru-laguntzak jaso ditzaketenak:
a)  Artisau-enpresentzako prestakuntza-ikastaroak ematetik eratorritako gastuak; 

bereziki, Internet eta sare sozialak erabiltzeari buruzko ikastaroak, artisau-pro-
duktuak sustatzeko eta saltzeko nahiz negozioek digitalizazioan aurrera egiteko 
baliatzen direlarik (irakasleak, ikastaroa sustatzeko materiala, beharrezko mate-
rial didaktikoa).

   Diru-laguntza jasotzeko aukera izateko, ikastaroek Bizkaiko artisautza-enpresen-
tzat izan beharko dute, baina beste lurralde eta erkidego batzuetako artisauak 
ere jaso ahal izango dute prestakuntza. Era berean, entitate antolatzailekoak ez 
diren langile profesionalekin lankidetzan egin ahal dira ikastaroak.

   Ikastaroaren gastua txikiagoa izango da Bizkaiko artisautza-enpresentzat beste 
lurralde edo erkidego batzuetatik etorritako artisauentzat baino.

b)  Sektorearentzat intereseko diren artisautza-azokak Bizkaian antolatzearen zioz-
ko gastuak, azokak bi egun irauten badu gutxienez.

   Diru-laguntza jasotzeko aukera izateko, 2 egunez iraun beharko dute gutxie-
nez. gainera, Bizkaiko artisauen erregistroan azaltzen diren artisautza-enpresa 
guztiei helarazi beharko zaie azokan parte hartzeari buruzko informazioa, posta 
elektronikoaren bitartez; betiere, beste jakinarazpen-bide batzuk erabil daitezke.

   Horrez gain, egiaztatu beharko da parte hartzen duten artisauen %50etik gora 
bizkaitarrak direla, salbu eta azokan parte hartzeko eskaera egiten duten artisau 
bizkaitarren kopurua ez bada ehuneko horretara heltzen; kasu horretan, behar 
bezala justifikatuko da hala dela.

   Bizkaiko Artisautzako Enpresen Erregistroan inskribatuta dauden artisautza-en-
presek azoketan aurkeztu behar dituzte jarduerari dagozkion produktuak.
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   Bizkaiko artisauentzako standaren kostuak txikiagoa izan beharko du beste lu-
rralde edo erkidego batzuetatik etorritako artisauentzakoarena baino.

   Era berean, enpresa parte-hartzaile guztiek, azoka egiten denean, eurei dagoz-
kien erregistroetan alta emanda egon beharko dute; hori ez ezik, erregistro ho-
rietan daudela frogatu beharko dute ziurtagiri bidez. Hala ere, enpresa parte-har-
tzaileak jarduera garatzen duen lekuan erregistrorik ez badago, orduan egiaztatu 
beharko du data horretan Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren epigrafean 
alta emanda dagoela. Halaber, azokan parte hartu ahal izango dute artisau-
tza-produktuak egiten badakitela erakusten duten Bizkaiko pertsonek, Bizkaiko 
Artisauen Erregistroan alta emanda egon ez arren, baldin eta galtzeko arriskua 
duten artisautza-ofizioetako bat egiten badute eta azokan parte hartuko duten 
denboraren zati bat ofizio hori erakusteko erabiltzen badute.

   Nolanahi ere, partaidetza hau baimenduko da: Bizkaiko Lurralde Historikoko Ar-
tisautzako Entitateen Erregistroa arautzen duen apirilaren 8ko 46/2014 Foru De-
kretua garatzeko 3564/2014 Foru Aginduan artisautza-lanbidetzat jotzen ez diren 
lanbideei dagokien partaidetza osoaren % 15etik beherako partaidetza.

   Entitate eskatzaileak ziurtatu beharko du Bizkaiko Artisauen Erregistroan inskriba-
tuta dauden Bizkaiko artisautza-enpresak, azokara joaten direnean, standean eta 
ondo ikusteko moduko lekuren baten, Bizkaiko Foru Aldundiaren logotipoa dutela. 

c) Bizkaiko artisautzaren berri zabaltzeko eta hura sustatzeko jardueren gastuak.
   Atal honetan sartzen dira Bizkaiko artisautzaren berri zabaltzeko eta hura susta-

tzeko jarduerek eragindako gastuak. Baita, Bizkaian artisautza sustatzeko beste 
entitate batzuekin batera proiektuak egiteak eragindako gastuak ere, baldin eta 
artisautzaren bideragarritasuna aztertzeko, artisautza merkaturatzeko edota arti-
sautza balorizatzeko badira.

   Diru-laguntza jasotzeko aukera izateko, Bizkaiko Foru Aldundiaren logotipoa 
eduki beharko dute. Horretarako.

   Gainera, kontuan hartuko da, nahitaez, bi hizkuntza ofizialen erabilera orekatua.
d)  Artisauen elkarteek sektorearen kudeaketa eta lehiakortasuna hobetzeko egin-

dako gastuak, bai eta COVID-19 gaitzak eragindako egoeran jarduera eta enple-
gua mantentzeko aholkularitza- eta laguntza-gastuak ere.

   Hurrengoek ez dute diru-laguntzarik jasoko: dekretu honetako beste edozein 
kontzepturengatik banaka diru-laguntza jaso dezaketen jarduerak, berbarako, 
prestakuntza-jarduerak, ibilgetuak eskuratzea, ekipamendua…

   Artisautza-azoken arloan emandako sariei dagokienez edo Bizkaiko artisautza-
ren berri zabaltzeko eta hura sustatzeko jarduerei dagokienez, eta halakoetan 
diru-laguntzak jaso ahal izateko modukoak izateko, atxikipena eginda eduki 
beharko da Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudia onesten 
duen apirilaren 8ko 47/2014 Foru Dekretuan eta Sozietateen gaineko Zergaren 
Araudia onesten duen abenduaren 23ko 203/2013 Foru Dekretuan xedatutakoa-
ren arabera.

   Kasu guztietan, jarduketa behar beste justifikatuta egon beharko da, eta beha-
rrezkoa eta koherentea izango da, enpresaren artisautza-jardueraren garapenari 
dagokionez, Ekonomia Sustatzeko Sailaren aburuz.

Hurrengo gastuok, berriz, ezin izango dituzte diru-laguntza hauek jaso:
—  Eskatzaileari lotutako beste pertsonen bidez egindako gastuak.
—  Diru-laguntzaren xedeko jarduerarekin inolako zalantzarik gabe identifika ezin dai-

tezkeen gastuak edota deialdian ezarritako epearen barruan egin ez diren gastu 
guztiak.

—  Ospakizunek, agapeek edo sustapen-jaiek eragindako gastuak.
—  Elkartearen edo toki erakundearen barruko edo kanpoko pertsonalaren gastua, 

proiektuan onartutako kanpoko gastuaren %20tik gorakoa bada.
—  Elkarteen edo toki erakundeen telefonia-gastuak edo ohiko funtzionamenduari da-

gozkion beste hornidura batzuen gastuak.
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23. artikulua.—Proiektuak egiteko epeak
Dekretu honen 3. arloaren babesean toki-erakundeek eta elkarteek garatuko dituzten 

jarduerek 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera hasi beharko dute eta 2021eko urtarrilaren 31 
baino lehen amaitu.

24. artikulua.—Laguntzen zenbatekoa
Diru-laguntza zehazteko, betiere dekretu honen 3. arloaren arabera Tokiko entitateek 

eta artisautza-elkarteek egiten dituzten eskabideei dagokiena, kontuan hartu beharko 
dira diru-laguntzaren gehieneko portzentajeak eta artikulu honetan ezartzen diren gehie-
neko muga absolutuak.

Jarduketa / Actuación
Dirulaguntzaren 
gehieneko %a 
% máximo de 
subvención

Gehieneko eraba-
teko diru-laguntza 

(eurotan) 
Subvención 

máxima por hecho 
subvencionable 

(euros)

a)  Artisautza-enpresentzako trebakuntza-jarduerei dagozkie-
nak: Gastua, antolatutako ikastaro bakoitzeko / Actividades 
de formación, dirigidas a empresas artesanas: Gasto por cur-
so organizado.

75 20.000

b)  Bizkaiko Lurralde Historikoan artisautza-azoka interesgarriak 
antolatzeari dagozkionak / Organización en el Territorio His-
tórico de Bizkaia de ferias de artesanía, consideradas de in-
terés para el sector.

  Azoka antolatzeko kostua, 7 eguneko edo gutxiagoko azoka 
bada / Coste de organización de feria con duración inferior o 
igual a 7 días.

50

35.000

  Azoka antolatzeko kostua, 7 egun baino gehiagoko azoka 
bada / Coste de organización de feria con duración superior 
a 7 días.

45.000

c)  Bizkaiko artisautza zabaldu eta sustatzea: Bizkaiko artisaut-
za sustatzeko eta haren berri zabaltzeko gastuak / Difusión y 
promoción de la artesanía de Bizkaia: Gastos para la promo-
ción y difusión de la artesanía de Bizkaia.

75 25.000

d)  Sektorearen kudeaketa eta lehiakortasuna hobetzeko jar-
duketak: Artisautza-sektorearen kudeaketa eta lehiakortasu-
na hobetzeko jardueren kostua / Actuaciones para la mejora 
de la gestión y de la competitividad del sector: Coste de ac-
tuaciones para la mejora de la gestión y la competitividad del 
sector artesanal.

50 15.000

25. artikulua.—Balorazio-irizpideak
3. arloari dagozkion diru-laguntzak emango zaizkie eskabideei, baldin eta balorazio-

rik onena jaso badute onuradun izateko baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen duten 
elkarteen eta toki-erakundeen artetik. Horretarako, honako irizpide hauek erabiliko dira:

1.  Artisautza-sektorearen sustapena hobetzea: Irizpide hau ebaluatzeko, honakoak 
hartuko dira kontuan: artisautza sakatu, zabaldu eta sustatzen dituzten jardu-
ketak egitea, bai eta haien balorizazioa ere; horiek ez ezik, Bizkaiko artisau-
tza-jarduera sustatzeko entitateen arteko lankidetza proiektuak egitea, eta hark 
kanpoan duen proiekzioa ere.

2.  Proiektuaren kalitatea eta bideragarritasuna: Irizpide hau ebaluatzeko, honako 
hauek hartuko dira kontuan: batetik, jardueraren egokitasunari eta bideragarrita-
sunari buruzko aurretiko azterketa bat dagoen; bestetik, elkarteak edo tokiko era-
kundeak aurretik beste jarduketa batzuk egin dituen, hau da, jardueran horretan 
ibilbide bat dakarten edo, aurreko urteekin alderatuta, hobekuntzak eta ikasbi-
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deak dakartzaten, sektorearen beharrizanei hobeto erantzuteko, lehiakortasuna 
areagotzeko eta kasuan kasuko proposamenak artisautzako enpresen aldetik 
onarpen handiagoa lortzeko.

3.  Ekimenaren berritasuna: Irizpide hau ebaluatzeko, honako hauek hartuko dira 
kontuan: sektorerako berrikuntzak proposatzea, proiektu estrategikoak susta-
tzea, planteatutako proposamenen sormen eta berrikuntza, edo proiektuak pro-
posamen ezberdinak jasotzea aurreko urteekin alderatuta…

4.  Diru-laguntza jaso dezakeen jardueraren eta Ekonomia Sustatzeko Sailaren 
helburuen arteko koherentzia: Irizpide hau ebaluatzeko, honako hauek hartuko 
dira kontuan: proposamena zenbateraino egokitzen zaien Ekonomia Sustatzeko 
Sailaren ardatz estrategikoei; artisautza-enpresa berririk sustatzen den; artisau-
tzarako bokazio berririk sartzen den; etengabeko prestakuntza eskaintzen den; 
artisautza-sektoreari ematen zioan bultzada, bai kanpora begira, bai industria tu-
ristikoaren barruan; berrikuntza eta diseinua sustatzen diren; lankidetza sorkun-
tzaren inguruko beste arlo batzuekin; Bizkaiko artisautzaren alde urtean zenbat 
jarduketa egiten diren, eta abar.

5.  Entitateak ingurumenarekin eta berdintasuna sustatzeko duen konpromisoa: 
Irizpide hau ebaluatzeko, honakoak hartuko dira kontuan: entitate eskatzaileak 
egiaztatu dituen eta indarrean dauden ingurumen-ziurtagiriak, andrazkoentzat 
dien postuen portzentajea, eta gizonen berdintasuna sustatzearekin, euskararen 
sustapenarekin eta enpresa erantzukizun sozialekoarekin lotuta emandako aitor-
penak eta/edo diplomak

Irizpide horiek honela haztatuko dira:
—  1. irizpidea: 30 puntu.
—  2. irizpidea: 10 puntu.
—  3. irizpidea: 30 puntu.
—  4. irizpidea: 25 puntu.
—  5. irizpidea: 5 puntu.

26. artikulua.—Eskabideak
Eskabidearekin batera, arlo honen onurei heldu nahi dieten enpresek honako agiriak 

bidali behar dizkiote Ekonomia Sustatzeko Sailari:
—  Eskabidea bera, dekretu honen 34. artikuluan ezarritakoaren arabera.
—  Proposatutako jarduerari buruzko memoria, web orrian eta Ekonomia Sustatzeko 

Sailaren bulegoetan dauden ereduen arabera, entitate eskatzailearen legezko or-
dezkariak, behar besteko ahala daukanak, behar bezala beteta eta sinatuta.

—  Azokei dagokienez, Bizkaiko Erregistroko enpresen zerrenda eta azoka egitea-
ri buruzko informazioa haiei eman izanaren jaso-agiriak; eskatzaileen zerrenda, 
eta onartutako eta baztertutako eskatzaileen zerrenda, horretarako arrazoiak ondo 
adierazita (aurreko hori ez badago prest eskabidea egiteko epea ixten den egu-
nean, prest egon bezain laster aurkeztuko da).

—  Hartzekodunaren fitxa, behar bezala beteta, baldin eta bankuko helbideratzea al-
datu nahi bada, Bizkaiko Foru Aldundiak eskura duen informazioa (halakorik ba-
dago) aldatzeko.

—  Ingurumeneko ziurtagiria (hala badagokio).
—  Genero berdintasuneko ziurtagiria (hala badagokio).
—  Enpresa erantzukizun sozialeko ziurtagiria (hala badagokio).
—  Beste ziurtagiri batzuk (hala badagokio).



ee
k:

 B
AO

-2
02

0a
11

6-
(I-

39
4)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2020, ekainak 19. Ostirala116. zk. 14. orr.

27. artikulua.—Gastuaren justifikazioa
Dekretu honen 52. artikuluan ezarrita dagoen legez, honako agiri hauek aurkeztu 

beharko dira 2021ko otsailaren 28a baino lehen, bai gastua justifikatzeko, bai espedien-
tea ixteko:

—  Justifikazio-memoria; behar bezala bete behar da eta eskaera egin duen entita-
tean behar besteko ahalmena duen pertsonak sinatu behar du. 

—  Web-orrian dagoen ereduaren araberako memoria bat, non azalduko den zer ekin-
tza eta jarduera egin diren aurreikusitako helburu bakoitzerako, zer epe dagoen 
jarduera eta ekintza horietako bakoitza egiteko, eta nork egin duen. Ereduan, diruz 
lagundutako egitatea finantzatu duten beste sarrera batzuen zerrenda zehaztua 
ere jasoko da.

—  Egindako gastuen fakturak.
—  Fakturen ordainketen frogagiriak
—  Gizarte Segurantzaren agiria (LIZ Langileen Izenen Zerrenda), T10 zerga-agiria 

(halakorik ezean, kontratuaren eta nominen kopia), eta enpresaren legezko or-
dezkari gisa diharduen pertsonak sinatutako ziurtagiria. Ziurtagiri horretan zehaztu 
behar dira proiektuari egotz dakizkiokeen langileen zuzeneko gastuak, eta zehaz-
tuko dira prozesuarekin zerikusia duen pertsona bakoitzaren arduraldiko lanor-
duen kopurua eta orduko kostua ere.

—  Hala denean, hauen kopia: ikastaroaren programa, dokumentazioa, eta onartutako 
eta baztertutako eskatzaileen zerrenda, arrazoiak emanda, eta jarduketaren azal-
pen-memoria,

—  Hala denean, onartutako eta baztertutako enpresa eskatzaileen zerrenda, arra-
zoiak emanda, azokan parte hartzen duten enpresen erregistroko ziurtagiria, sus-
tapen-materiala, azokaren azalpen-memoria: jardueren deskripzioa, egindako tai-
lerrak, sustapen-ekitaldiak, argazkiak, programa…

—  Hala denean, sustapen-jardueraren memoria, sortutako materiala, eta zabaldu eta 
sustatzeari dagokion jarduera-plana.

—  Hala denean, egindako azterlanak eta jardueraren txostena.
—  Diru-laguntza emateko ebazpenean beren-beregi aurkezteko eskatu dena.
Diru-laguntzaren oinarriaren %100 justifikatu beharko da, Bizkaiko Foru Aldundiak 

emandako diru-laguntzaren zenbatekoaz gain, Foru Administrazioak ematen dituen di-
ru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru 
Arauaren arabera. 

Ekonomia Sustatzeko Sailak enpresa eskatzaileari eskatu ahal izango dizkio berak 
beharrezkotzat jotzen dituen agiri edota informazio osagarriak, aurkeztutako eskabidea 
ondo ulertu eta ebaluatzeko eta haren jarraipena egin ahal izateko.

III. TITULUA
DIRU- LAGUNTZENTZAKO XEDAPEN KOMUNAK

28. artikulua.—Diru-laguntza jaso dezaketen gastuetarako irizpide orokorrak
Honako hauek dira diru-laguntza jaso dezaketen gastuak: indarrean dagoen arau-

diaren arabera behar bezala justifikatu direnak, betiere epearen barruan egin badira, 
beharrezkoak badira eta proiektuaren edo jardueraren izaerari eta garapen normalari 
erantzuten badiete.

Diru-laguntza jaso dezaketen gastuen kostuak ez dira onartuko baldin eta merkatuan 
duten balioa baino handiagoak badira.

Edonola ere, honako gastu hauek ez dute diru-laguntzarik jasoko:
—  Diru-laguntzaren xedea den jarduerarekin inolako inola ere identifikatu ezin diren 

gastuak edo/eta deialdirako epearen barruan egiten ez direnak.
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—  Eskatzailearen eta hornitzailearen artean lotura dagoela erakusten duten gastuak. 
Ondorio horietarako, joko da lotura dagoela Sozietateen Gaineko Zergari buruzko 
abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauaren 42.3 artikuluak eta Merkataritzako Ko-
dearen 42-49 artikuluek ezarritako kasuetan.

29. artikulua.—Gastuen doikuntza
Ekonomia Sustatzeko Sailak uste badu gastu-aurrekontua gehiegizkoa dela izaera 

bereko gastuen batez besteko kostuarekin alderatuta, murriztu egin dezake diruz la-
guntzeko oinarria, bere ustez doia eta neurrikoa den gastuari dagokion zenbatekoan. 
Halakoetan, entitate onuradunari jakinaraziko dio zergatik egiten duen murrizketa hori

30. artikulua.—Diru-laguntzak metatzea
Dekretu honetan jasotako diru-laguntzek Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 

1407/2013 (EB) Erregelamenduan xedatutakoa bete beharko dute. Erregelamendu hori 
EB Funtzionamendu Ituneko 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari bu-
ruzkoa da (EBAO 352. zk, 2013ko abenduaren 24koa). Beraz, arautegi hori ez betetzeak 
erantzukizun penala, zibila eta administratiboa ekar liezaioke enpresa arau-hausleari. 
Europar Batasunak ezarritakoaren arabera, edozein enpresari emandako minimis lagun-
tza, guztira, ez da 200.000 euro baino handiagoa izango hiru zerga-ekitalditan.

31. artikulua.—Diru-laguntzen bateragarritasuna
Dekretu honen babesean ematen diren laguntzak bateragarriak izango dira beste 

organismo publiko edo pribatu batzuek eman dezaketen beste edozein laguntzarekin. 
Halere, Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 18.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, 
emandako diru-laguntzaren zenbatekoa inola ere ezin da izan, bera bakarrik edo beste 
batzuei batuta, diruz lagundutako jardueraren kostua baino handiagoa.

Nolanahi ere, diru-laguntzen entitate onuradunek Ekonomia Sustatzeko Sailari jaki-
narazi beharko diote beste diru-laguntzarik jaso duten, kontuan hartu barik zein egune-
tan ematen den. Horrek guztiak hala behar du, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 
18.3 eta 18.4 artikuluetan ezarritako ondorioetarako. Horrela, beraz, diru-laguntza ema-
teko ebazpena aldatu ahal izango da, eta, hala badagokio, dirua itzultzeko prozedura 
hasi ahal izango da.

Ekonomia Sustatzeko Saila harremanetan jarri ahalko da beste alderdi finantzatzai-
leekin, baterako finantzaketa adosteko.

32. artikulua.—Laguntzaren publizitatea
Dekretu honen babesean ematen diren diru-laguntzen onuradun geratzen diren per-

tsonek egin beharko dute jaso duten laguntzaren publizitatea, zelan eta jasotako lagun-
tza aipatuz eta, ondo ikusteko moduko leku baten, Bizkaiko Foru Aldundiaren logotipoa 
sartuz; eta hori egingo da material, argitalpen edo ekitaldi guztietan, zelan eta lagundu-
tako jarduketa guztietan zabalkunde publikoa eginaz.

Jasotako laguntzaren aipamen guztiak, edozein delarik ere euskarria, hizkuntza ofi-
zial bietan egin behar dira.

33. artikulua.—Entitate laguntzailea
Ekonomia Sustatzeko Sailak berari atxikitako foru sozietate publiko batzuen lagun-

tza du bere helburuak lortzeko. BEAZ, SAU da sozietate horietako bat, eta laguntzen 
programan esku hartuko du entitate laguntzaile gisa. Aurreko guztia hala da Bizkaiko 
Foru Aldundiaren eta Beaz SAUren artean sinatutako lankidetza-hitzarmenaren arabe-
ra; hitzarmenaren xedea da sozietateak erakunde laguntzaile gisa jardutea Ekonomia 
Sustatzeko Sailak sustatutako diru-laguntzei buruzko zenbait foru-dekretutan. Bizkaiko 
Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak 2017ko uztailaren 19an onetsi zuen hitzarmena, 
zerrendako 19. gaia zela.
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BEAZ, SAU entitate laguntzaileak Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia Sustatzeko 
Sailaren izenean eta kontura jardungo du; sail hori izango da, ondorio guztietarako, de-
kretu honetan ezarritako laguntzen emailea.

IV. TITULUA
DIRU- LAGUNTZAK ESLEITZEKO PROZEDURAK

34. artikulua.—Eskabideak aurkeztea
1. Pertsona fisikoen kasuan (1. eta 2. arloa), ahal dela, Internet bidez aurkeztu 

behar da eskabidea, atal guztiak behar bezala beteta dituela, Ekonomia Sustatzeko Sai-
laren web orrian www.bizkaia.eus/sustapena-bulegobirtuala), bulego birtualaren atalean. 
Dena dela, Zuzenbidean onartutako beste edozein bide ere balia daiteke eskabidea 
aurkezteko, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 14.1 artikuluarekin bat etorrita.

2. Pertsona juridikoen eta nortasun juridikorik gabeko entitateen kasuan (1. eta 2. 
arloa), eta toki-erakundeen, artisautza-elkarteen eta erakundeen elkarteen kasuan (3. 
arloa), nahitaez Internet bidez aurkeztu behar da eskabidea, atal guztiak behar beza-
la beteta dituela, Ekonomia Sustatzeko Sailaren web orrian (www.bizkaia.eus/sustape-
na-bulego birtuala), Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urria-
ren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluarekin bat etorrita.

Eskabidea aurkezteko, ezinbestekoa izango da entitatea Ekonomia Sustatzeko Sai-
laren Bizkaiko Lurralde Historikoko Artisautzako Entitateen Erregistroan alta emanda 
egotea (107/2018 Foru Dekretua, uztailaren 24koa). Alta emanda ez badago, entitateak 
emateko eskabidea bete beharko du, inskripzioa egiteko, betiere, diru-laguntzarako es-
kabidea izapidetu baino lehen.

Lehen arloko eskatzaileek eskabide bat aurkeztu behar dute lehen arlo horretako 
jarduketa guztiengatik.

Eskatzaileek (2. arloa) eskabide bat aurkeztu behar dute diru-laguntzaren xede diren 
jarduketa guztietarako.

Aurkez daiteke eskabide bat 1. arloan eta beste bat 2. arloan deialdi berean.
Toki-erakundeek, elkarteek eta elkartzeek (3. arloa) jarraian adieraziko diren irizpi-

deen aplikazioaren emaitzako eskabideak beste aurkez ditzakete:
—  Eskabide bat artisautza-enpresentzat zuzenduta dauden prestakuntza jarduereta-

tik bakoitzeko.
—  Eskabide bat antolatuko duten artisautzako azoka bakoitzeko.
—  Eskabide bat Bizkaiko artisautzaren zabalkuntza eta sustapeneko jarduera guz-

tietarako.
—  Eskabide bat sektorearen kudeaketa hobetzeko eta lehiakortasuna sustatzeko jar-

duera guztietarako.
Aurrekoaren arabera, eskabideak bide telematikoetatik aurkeztu behar direnez, inte-

resdunek aldez aurretik sinadura elektronikoa (Izenpe, ONA, NAN elektronikoa, FEA…) 
izan edo BizkaiBai zerbitzuan alta eman beharko dute, edo bestela, B@kQ ziurtagiri 
elektronikoaren bidez sartu ahal izango dira( gure bulegoetan eska daiteke, Orueta 
apezpikuaren kalea, 6, Bilbo), Ekonomia eta Sustatzeko Sailean Ekonomia Sustatzeko 
Sailarekiko harremanetako bide telematikoen erabilerarako prozedura arautzen duen 
apirilaren 19ko 3037/2011 Foru Aginduarekin bat etorriz. Alta prozeduraren gaineko in-
formazioa eskuragarri dago Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren web 
orrian.

Nolanahi ere, organo instruktoreak elkarrekin zerikusia duten eskabideak taldeka 
edo banaka ditzake, baldin eta baderitzo neurri egokia dela, eskabideok ondo aztertu 
eta ebaluatzeko eta diru-laguntzaren xedeko jarduerara ondoen egokitzen den egitate 
lagungarria zehazteko.
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Eskatzaileak, diru-laguntzarako eskabidea aurkeztean, baimena ematen dio organo 
instruktoreari, 3, 11 eta 20. artikuluek aipatu inguruabarren egiaztapena zuzenean lortu 
ahal izan dezan; hori egin ahal izango da ziurtagiri telematiko egokien bidez, betiere 
martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Diru-laguntzen Erregela-
menduaren 17.1. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz,.

Eskabideekin batera jarduketa-arloetako bakoitzean ezarritako agiriak aurkeztu 
beharko dira; horretarako, ahal dela, arestian aipatutako atari birtualean agiriak eranste-
ko dagoen sistema erabiliko da.

35. artikulua.—Eskabideak aurkezteko epea
Eskabideak aurkezteko epea hilabete batekoa izango da; epe hori zenbatuko da foru 

dekretu honetako deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik au-
rrera.

36. artikulua.— Laguntzak emateko prozedura antolatu, aztertu eta ebatziko duten 
organo eskudunak

Diru-laguntzetarako eskabideak izapidetuko ditu organo instruktoreak, eta eskabi-
deok ebazteko, Ekonomia Sustatzeko sailburuak esanbidezko ebazpena emango du, 
Lurralde Lehiakortasuna eta Turismoa Bultzatzeko Zuzendaritza Nagusiak proposame-
na egin ondorik.

Organo instrukziogileak egiaztatu egingo du ea betetzen diren pertsona edo erakun-
de onuradun izateko arlo bakoitzean ezarritako baldintzak.

Bigarren eta hirugarren arloetan, Ekonomia Sustatzeko Sailari eta BEAZ SAU era-
kundeari atxikitako lau langileek osatutako ebaluazio-batzorde batek, batzordeburua Es-
kualde Garapenerako Zerbitzuko burua izango da, aplikatuko ditu ebaluazio-irizpideak; 
horretaz gain, dirulaguntza jasotzeko baldintzak betetzen dituzten eskabideen zerrenda 
bat egingo du, non eskabideak lortu duten puntuazio-hurrenkeraren arabera sailkatuko 
diren; halaber egingo du ezesteko proposatzen diren eskabideen zerrenda, non eskabi-
deak ezesteko arrazoiak adieraziko diren.

Lurralde Lehiakortasuna eta Turismoa Bultzatzeko Zuzendaritza Nagusiak ebaz-
pen-proposamena igorriko dio Ekonomia Sustatzeko Saileko titularrari, hala dagokio-
nean, eta hark emango du ebazpena, dagokion foru aginduaren bidez.

Emateko prozedura antolatzeko, izapidetzeko eta ebazteko organo eskudunak osatze-
rako orduan, kontuan hartu beharko da bi sexuen artean ordezkaritza orekatua egon behar 
duela; horrek esan nahi du bi sexuek ordezkariren bat eduki beharko dutela, Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 20. artikuluan eta Emakumeen eta Gizo-
nen Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru Arauan ezarritakoari jarraikiz.

37. artikulua.—Laguntzak emateko prozedura
Lehen arloan araututako diru-laguntzak norgehiagokarik gabeko araubidearen bidez 

emango dira; araubide hori 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 20. artiku-
luan aurrez ikusten da.

Dekretu honen ondorioetarako, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 20. artiku-
luarekin bat etorrita, hauxe jotzen da norgehiagokarik gabeko prozeduratzat: eskariak 
jaso ahala banatzea diru-funtsak. Hala, bada, kontuan hartuta beharrezko dokumentazio 
guztia zuzen aurkeztu dela, eskabideek Bizkaiko Foru Aldundiko erregistroan duten sa-
rrera-dataren arabera ezarriko da eskarien lehentasuna, eta, deialdian ezarritako baldin-
tzak betetzen badituzte, aurrekontuko hornidurek ahalbidetzen duten bitartean emango 
dira laguntzak.

Dekretu honen 2. eta 3. arlotan jasotako diru-laguntzak emateko prozedura norgehia-
goka izango da, eta hautatzeko prozedura bakar baten bidez egingo da. 

Dekretu honen ondorioetarako, hauxe hartzen da norgehiagokatzat: diru-laguntzak 
emateko prozesu honetan aurkeztutako eskabideak alderatu egiten dira, jarduketa-arlo 
bakoitzean ezarri diren balorazio-irizpideekin bat etorriz horien artean hurrenkera bat 
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ezartzeko. Horrela, deialdi honen barruan eskura daitekeen kreditua muga moduan eza-
rrita, baloraziorik handiena lortu duten eskabideek jasoko dute diru-laguntza.

Hala ere, eskatutako betekizunak betetzen dituzten eskaeren arteko lehentasun-hu-
rrenkera ezarri beharra salbuetsi ahal izango da baldin eta deialdian izendatutako kredi-
tua nahikoa bada, eskabideak aurkezteko epea amaituta aurkeztu diren eskaeren kopu-
rua kontuan hartuta.

38. artikulua.—Txostenaren instrukzioa
Eskabideen espedienteak honelaxe izapidetuko dira:
1.  Eskabideak behar bezala beterik ez badaude edo deialdian ezarritako agiriak 

erantsita ez badituzte, organo instruktoreak eskatuko dio entitate eskatzaileari, 
akatsa konpon dezan edo behar diren agiriak aurkez ditzan, jakinarazpena egin 
eta biharamunetik zenbatzen hasiko den hamar (10) egun baliodunetako epean; 
eta ohartaraziko zaio, hori egiten ez badu, uste izango dela, eskabidea bertan 
behera utzi duela; horretarako, ebazpena emango da beren-beregi. Hori guztia 
egingo da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluan xedatutakoaren arabera.

2.  Organo instruktoreak egiaztatuko du pertsona edo entitate onuradun gertatzeko 
ezarritako baldintzak betetzen direla.

Nolanahi ere, organo instruktoreak entitate eskatzaileei eskatu ahal izango die, aur-
keztu diren eskabideak behar bezala ulertu eta ebaluatzeko beharrezkotzat hartzen di-
tuen agiri edota argibide guztiak jasotzeko.

39. artikulua.—Eskabideen ebaluazioa
1. Eskabideak ebaluatuko dituen organo instruktoreak behin betiko ebazpen-propo-

samena egingo du. Proposamen horrek ez die inolako eskubiderik emango proposamen 
horretan bertan onuradun ageri diren pertsonei edo entitateei.

2. Diru-laguntzen eskabideak ebaluatzeko irizpideak dekretu honetan jasotzen di-
ren arloetako bakoitzean ezartzen dira, 1. arloan izan ezik, arlo horretan ez baita kasua 
aplikatzen lehia askea delako.

40. artikulua.—Ebazpen-proposamena
1. Ebaluazioa egin ondoren, Ekonomia Sustatzeko Sailak egiaztatu egingo du 

entitate eskatzaileak Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak beteta dituela, eta ondo-
re horretarako aldez aurretik Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrari eskabidea 
egingo dio. Halaber, Ogasun eta Finantza Sailari eskatuko dio entitate eskatzailearen 
zerga-egoeraren ziurtagiria.

2. Behin egiaztatuta, instrukzioaz arduratzen den organoak Lurralde Lehiakortasu-
na eta Turismoa Bultzatzeko Zuzendaritza Nagusiari ebazpen proposamena igorriko dio.

41. artikulua.—Aurrekontuen muga
Aurkeztutako eskabide guztietatik hautatu ahal izango dira aurrekontuetan helburu 

honetarako izendatutako baliakizunek ahalbidetzen duten bezainbeste.

42. artikulua.—Ebazteko epea
Foru dekretu honen babesean aurkezten diren eskabideak ebazteko gehieneko 

epealdia 3 hilabetekoa izango da; epe hori zenbatuko da noiztik eta deialdi honen eska-
bideak aurkezteko epea amaitzen den unetik.

Ebazpena emateko eskumena duen organoak ebazpena eman behar du beren-be-
regi aurkeztutako eskabide guztien gainean; nolanahi ere, ebazpena eta jakinarazpena 
emateko epea muga-eguna igarota, ebazpenik ematen ez badu beren-beregi, orduan 
ulertuko da eskabidea administrazio-isiltasunez ezetsi dela, urriaren 1eko 39/2015 Le-
gearen 25. artikuluan eta maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 23.5 xedatutakoarekin 
bat etorriz.
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43. artikulua.—Ebazpena
1. Lurralde Lehiakortasuna eta Turismoa Bultzatzeko Zuzendaritza Nagusiak ebaz-

pen-proposamena igorriko dio Ekonomia Sustatzeko foru diputatuari, eta honek ebatziko 
du foru agindu baten bidez.

2. Bigarren eta hirugarren arloen ebazpenak ekarriko ditu onartutako eta ukatutako 
laguntzak. Horrez gain, hau ere bai ekarriko du: entitate onuradun izateko foru dekre-
tu honetan ezarri diren baldintza administratibo eta teknikoak betetzen dituzten, baina 
deialdiari dagokion kredituaren gehieneko zenbatekoa gainditu izanagatik onartu ezin 
izan diren eskabideen zerrenda. Eskabide bakoitzari esleitutako puntuen kopurua adie-
raziko da; izan ere, puntuazio hori eman behar da dekretu honetan ezarritako balora-
zio-irizpideen arabera,.

3. Ebazpena interesatuei jakinaraziko zaie, Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40, 41, 42 eta 43. artiku-
luetan ezarritakoarekin bat etorriz.

4. Ebazpenaren jakinarazpena jaso ondoren, pertsona edo entitate onuradunak ha-
mar (10) egun balioduneko epea izango du —jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik 
zenbatzen hasita—, baiezkoa emateko. Epe hori amaitu eta interesdunek ez badute ezer 
adierazi, ebazpena isilbidez onartu dela ulertuko da.

5. Era berean, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean ebazpenaren laburpena argitaratuko da.

44. artikulua.—Errekurtsoak
Ebazpenak amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, haren aurka, aukerako 

berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Ekonomia Sustatzeko Saileko titu-
larrari, hilabeteko (1) epean, ebazpenaren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik 
aurrera, 39/2015 Legeak ezarritako baldintzetan, salbu eta beste epe bat bada apli-
katzekoa, alarma-egoeraren deklarazioaren ondorioz hartutako neurri arauemaileetan 
adierazitakoaren arabera.

Era berean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da txandaren 
arabera dagokion Bilboko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, 
jakinarazpena jaso eta biharamunetik zenbatzen hasita, Administrazioarekiko Auzien Ju-
risdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean aurreikusitako eran, salbu eta 
beste epe bat bada aplikatzekoa, alarma-egoeraren deklarazioaren ondorioz hartutako 
neurri arauemaileetan adierazitakoaren arabera.

Ezin dira bi errekurtso horiek aldi berean jarri.

45 artikulua.—Diru-laguntzari uko egitea
1. Bigarren edo hirugarren arloko laguntzen pertsona edo entitate onuradunetako 

batek dirulaguntzari uko egingo balio, organo emaileak erabaki ahal izango luke diru-la-
guntza ematea zerrendan, puntuen hurrenkerari jarraiki, hurrengo dauden pertsona edo 
entitate eskatzaileei ematea, baldin eta eskabide horiei aurre egiteko behar beste kreditu 
balego.

2. Diru-laguntza ematen duen organoak aukera horren berri emango die interesdu-
nei, hamar eguneko epe luzaezinean diru-laguntza proposamena onar dezaten. Diru-la-
guntza eskatu duten pertsona edo entitateek proposamena onartzen dutenean, adminis-
trazio-organoak laguntza emateko egintza eman eta jakinarazpenak egingo ditu.

46. artikulua.—Jakinarazpen elektronikoa
1. Ekonomia Sustatzeko Sailak interesdunei jakinarazpenak egitean, bide elektro-

nikoak erabili beharko ditu, 39/2015 Legearen 40. eta hurrengo artikuluen arabera.
2. Bitarteko elektronikoen bidez egiten diren jakinarazpenak Bizkaiko Foru Aldun-

diaren egoitza elektronikoan (https://www.ebizkaia.eus) bertaratuz egin beharko dira, Ad-
ministrazio Elektronikoari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren maiatzaren 5eko 62/2015 
Foru Dekretuaren arabera, eta Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetara-
ko foru diputatuaren ekainaren 6ko 4841/2016 Foru Aginduaren arabera (foru agindu 
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hori jakinarazpenak eta komunikazioak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan 
agertzeko sistemaren bidez egiteari buruzkoa da).

47. artikulua.—Diru-laguntza ordaintzea
1. Diru-laguntzak zuzenean ordainduko dizkio onuradunari Ekonomia Sustatzeko 

Sailak. Ordainketa egin aurretik, onartu behar da emandako diru-laguntza onartu dela, 
foru dekretu honen 43.4 artikuluan ezarritakoaren arabera.

2. Kasu guztietan, aldez aurretik ordainduko dira emandako laguntzak; horretara-
ko, ez da beharrezkoa izango onuradunei bermeak galdatzea; betiere, diru-laguntzaren 
amaierako justifikazioa egin behar da, dekretu honen 51. artikuluan xedatutakoarekin bat 
etorriz.

V. TITULUA
DIRU- LAGUNTZEN KUDEAKETA ETA EGIAZTAPENA

48. artikulua.—Azpikontratazioa
Pertsona edo entitate onuradun batek azpikontratatazioa egin duela ulertuko da di-

ru-laguntzaren xedeko jarduera zati batez edo osorik egitea beste norbaitekin kontrata-
tzen duenean. Kontzeptu honetatik kanpo geratuko da pertsona edo entitate onuradunak 
berak bakarrik diruz lagundutako jarduera egiteko dauzkan gastuak kontratatzea. Ondo-
rioz, makinak, ekipamendua eta material suntsigarriak eskuratzea ez da azpikontratazio-
tzat joko, ez eta diru-laguntzaren xedeko jardueraren barruan lan zehatzak egiteko kan-
poko zerbitzuak kontratatzea, ez eta diru-laguntzaren xedeko jardueraren beste gastu 
osagarri batzuk egitea ere.

Hirugarren arloan, diruz lagundutako jardueren % 85 arte azpikontratatu ahalko da, 
baina, horretarako, begiratu egin beharko dira 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru 
Arauaren 27. artikuluan ezarritako baldintzak eta debekuak.

Dirulaguntzaren xedea gauzatzea agintzen zaien erakundeek, 4/2005 Legean eta 
4/2018 Foru Arauan aurreikusitakoaren arabera, bertan ezarritako printzipio orokorrak 
eta 4/2018 Foru Arauaren 46. artikuluan jasotako betebeharrak errespetatu beharko di-
tuzte.

Diru-laguntzaren entitate onuradunak, diru-laguntzaren xedeko jardueraren zati ba-
ten egikaritza beste batzuekin hitzartzen duenean, eta jarduera horrek diru-laguntzaren 
zenbatekoaren % 20a gainditzen duenean eta, horiez gain, azpikontratazioa 60 000 eu-
rotik gorakoa bada, orduan entitate onuradunak Bizkaiko Foru Aldundiari baimena eska-
tu beharko dio azpikontratazio hori egiteko; horretarako, azpikontratazioaren baldintza 
nagusiak jakinarazi beharko dizkio, baita jardueraren egikaritza zein entitaterekin hitzar-
tuko duen ere.

Lurralde Lehiakortasuna eta Turismoa Bultzatzeko zuzendari nagusiak ebatzi beharko 
du eskabide hori ebazpen baten bidez, hamabost (15) eguneko epearen barruan; epe hori 
amaitutakoan ebazpena beren-beregi ematen ez bada, eskabidea ezetsitzat joko da.

49. artikulua.—Eskaintzak aukeratzea
Diru-laguntza jaso dezakeen gastuaren zenbatekoak gainditzen dituenean sektore 

publikoko kontratuei buruzko indarreko araudian kontratu txikietarako ezarritako kopu-
ruak (40.000 eurotik beherakoa, obra-kontratuak badira eta 15.000 eurotik beherakoa, 
hornitze- edo zerbitzu-kontratuak badira), orduan onuradunak gutxienez hiru pertsona 
edo entitate hornitzaileren eskaintzak eskatu beharko ditu, zerbitzua egiteko edo onda-
suna emateko konpromisoa hartu baino lehen, salbu eta Diru-laguntzei buruzko Foru 
Arauan ezarritako egoeretako bat gertatzen denean betebehar hori salbuesteko.

Aurkeztutako eskaintzak aurkeztu behar dira egiaztagirian edo, bestela, diru-lagun-
tzaren eskabidean. Eskaintza horien artean aukera egingo da, eraginkortasun eta eko-
nomi irizpideen arabera. Baldin eta proposamenik merkeena aukeratzen ez bada, or-
duan zergatia memoria baten justifikatu behar da beren-beregi.
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50. artikulua.—Jarraipena
1. Foru dekretu honetan ezartzen diren diru-laguntzen pertsona edo entitate onura-

dunek agiri bidez frogatu beharko dute, laguntzen diren jarduerak gauzatu direla, baita 
ere diru-laguntza jasotzeko baldintzak betetzen dituztela. Hori guztia frogatu beharko 
dute foru dekretu honetan, esleipena dakarren foru aginduan ezartzen den moduan, bai 
eta Ekonomia Sustatzeko Sailak edo, entitate laguntzaile eskudunak, kasuan-kasuan, 
eskatzen duen unean.

2. Diru-laguntza ematen duen organoak ofizioz aldatu ahal izango du, diru-laguntza 
dakarren ebazpena, noiz eta onuradunari entzunaldia eman eta gero eta funtsak aplikatu 
aurretik, baldin eta diru-laguntza emateko kontuan hartu diren baldintzak aldatu direnean 
eta horiek oztopatu edo eragozten dutenean lortu nahi zen interes publikoa lortzea, be-
tiere onuradunari kalte ekonomikorik erakarri barik.

3. Organo instruktoreak entzunaldien egutegia ezarri ahal izango du, eskatzaileek 
aukeran izan dezaten organoari berari azaltzea Artisautza Sustatzeko Programan aur-
keztu dituzten proiektuak.

4. Halaber, Ekonomia Sustatzeko Sailak, eta, hala badagokio, entitate laguntzai-
leak eskatu ahal izango dizkiote eskatzaileari beharrezkotzat jotzen dituzten agiri edota 
informazio osagarri guztiak, aurkeztutako eskabideak ondo ulertu eta ebaluatzeko, eta 
proiektuen garapenari buruzko ondorengo justifikazioak egiteko.

5. Entitate onuradunek, halaber, laguntza ematen duen organoari eskatu ahal izan-
go diote, diru-laguntzak emateko ebazpena aldatzeko diruz lagundutako jarduera gau-
zatzeko epea amaitu aurretik, betiere aipatu berri dugun aldaketaren bidez aldez aurretik 
ezarritako epeak luzatu nahi badira, emandako diru-laguntzaren zenbatekoa murriztu 
nahi bada edo jardueraren barne dauden ekintzak aldatu nahi badira. Eskabide horiek 
baimena jasoko dute aurretik ikusi ez diren baldintzak gertatzen badira, edo aldaketak 
beharrezkoak badira jarduketa ondo egiteko, betiere diru-laguntzaren xedea aldatzen ez 
bada eta hirugarren pertsonen eskubideak urratzen ez badira. Kasu horietan, pertsona 
edo entitate onradunak itzuli beharko ditu berak jaso baina frogatu ez dituen diru-kopu-
ruak, bai eta diruaren legezko interesa ere.

6. Epeak luzatzeari edo hori ukatzeari buruzko erabakien kontra ezin daiteke erre-
kurtsorik jarri, hargatik eragotzi gabe prozedura amaitzen duen ebazpenaren kontra da-
gokiona jartzeko aukera.

51. artikulua.—Justifikazioa egiteko epea
1. Diru-laguntzak dokumentu bidez justifikatu beharko dira 2021ko otsailaren 28ra 

arte.
2. Justifikazioa egiteko epea amaituta, baina justifikazio hori organo instruktoreari 

aurkeztu gabe, orduan organo horrek entitate onuradunari eskatuko dio hura aurkez-
teko, hamabost (15) eguneko epe luzaezinean. Justifikazioa ez bada ezarritako epean 
aurkezten, orduan prozedura hasiko da, diru-laguntza itzultzeko; hori ez ezik, maiatzaren 
31 5/2005 Foru Arauan ezarritako gainerako erantzukizunak ere eskatuko dira. Izan ere, 
foru arau horretan arautzen da Foru Administrazioak emaniko diru-laguntzen araubide 
juridiko orokorra.

52. artikulua.—Laguntzak justifikatzeko modua
Foru dekretu honetan arautzen diren diru-laguntzen entitate onuradunek justifikatu 

beharko dute proiektua egin dela, laguntza jasotzeko baldintzak bete direla eta diruz 
lagundutako proiektuaren zenbatekoaren gastua zertan erabili den. Horretarako, Foru 
Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen 
2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua garatzen duen Diru-laguntzen Erregela-
mendua onetsi zuen Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekre-
tuaren 57. artikuluak aipatzen duen era erabiliko da, honela:

1.   Pertsona fisikoen kasuan (1. eta 2. arloa), ahal dela, Internet bidez aurkeztu 
behar da, Ekonomia Sustatzeko Sailaren web orrian (www.bizkaia.eus/sustape-
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na-bulegobirtuala), bulego birtualaren atalean. Dena dela, Zuzenbidean onartu-
tako beste edozein bide ere balia daiteke eskabidea aurkezteko, Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
14.1 artikuluarekin bat etorrita.

2.  Pertsona juridikoen eta nortasun juridikorik gabeko entitateen kasuan (1. eta 
2. arloa), eta toki-erakundeen, artisautza-elkarteen eta erakundeen elkarteen 
kasuan 3. arloa), nahitaez Internet bidez aurkeztu behar da eskabidea, Ekono-
mia Sustatzeko Sailaren web orrian (www.bizkaia.eus/sustapena-bulego birtua-
la), Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 14.2 artikuluarekin bat etorrita.

3.  Arlo guztietako diru-laguntzaren justifikazioa justifikazio-kontuaren sistemaren 
bidez egingo da, gastu-frogagiriak aurkeztuta. Sistema hori Diru-laguntzei buruz-
ko Erregelamendua onartzen duen martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 
57. artikuluan jasota dago.

53. artikulua.—Baldintzak aldatzea
Entitate onuradunak justifikazioa egiteko orduan adierazten badu diru-laguntza ema-

teko kontuan hartu diren baldintzak aldatu direla; eta aldaketa horiek ekarri ahal izan 
balute ebazpena aldatzea, dekretu honetako 50. artikuluan araututakoaren arabera, eta 
diru-laguntza onartzeko aurretiazko baimen administratiboa gauzatzeko izapidea egin 
izan ez balitz, orduan diru-laguntza eman duen organoak onartuko luke onuradunek 
aurkeztutako justifikazioa. Kasu horretan, entitate onuradunak zehapenak jasoko ditu, 
maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren arabera.

VI. TITULUA
DIRU- LAGUNTZAK ITZULTZEA ETA ARAU- HAUSTE ADMINISTRATIBOAK

54. artikulua.—Diru-laguntza entitate onuradunak berak itzultzea
Borondatezko itzulketa da onuradunak Administrazioaren inolako errekerimendurik 

gabe egiten duena.
Borondatezko itzulketa egiten denean, Administrazioak berandutze-interesak kalku-

latuko ditu, Diru-laguntzei buruzko Foru Arauaren 34. artikuluan ezarritakoaren arabera 
eta onuradunak itzulketa benetan egin duen unea arte.

Onuradunak berak eskatuta diru-laguntza itzultzeko, Bizkaiko Foru Aldundiaren ere-
du ofizialaren araberako ordainketa-gutuna erabili behar da; gutun hori Ekonomia Susta-
tzeko Sailaren bulegoetan (Orueta apezpikuaren kalea 6, Bilbo) egingo da.

55. artikulua.—Diru-laguntzen gutxipena
Diruz lagundutako ekintzak egin direla justifikatzeko ezarritako epeak igaro baina 

egiaztatu eta justifikatu ez bada ekintza guztiak aurrez ikusi bezala burutu direla, eta 
betiere laguntzen helburua eta xedea bete direla uste bada, diru-laguntzaren zenba-
tekoa doitzeari ekingo zaio, benetan justifikatutako kostuen arabera. Horretarako, pro-
portzionaltasun-irizpidea erabiliko da, bai eta diru-laguntza emateko orduan ezarritako 
irizpideak eta mugak ere.

56. artikulua.—Ez-betetzeak
Foru dekretu honetan eta gainontzeko arau aplikagarrietan ezarritako beharkizunak 

edo ebazpenean ezar daitezkeen baldintzak betetzen ez badira, jasotako diru-kopuruak 
eta, bidezko denetan, haiei dagozkien legezko interesak itzuli beharko dira, Foru Admi-
nistrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra ezarri duen maiatza-
ren 31ko 5/2005 Foru Arauaren II. eta IV. tituluetan xedaturikoaren arabera, betiere, bi-
dezkoak diren legezko ekintzen eta zigorren kaltetan jo gabe. Kopuru horiek diru-sarrera 
publikotzat hartuko dira ondorio guztietarako.
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57. artikulua.—Ez-betetzeak mailakatzeko irizpideak
Ez-betetzea honako hauen arabera mailaka daiteke:
a)  Aldi berean beste laguntza batzuk gertatu direlako, gehiegizko finantzaketa sor-

tzen denean —maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 18.3. artikuluan jasotako 
balizkoa—, gehiegi jasotako kopurua itzuli beharko da, kopuru horri berandu-
tze-interes egokia ezarri eta gero.

b)  Baldintzetako bat edo batzuk betetzen ez badira edo epearen barruan jarduera-
ren zati bat bakarrik egiten bada, diru-laguntzaren zati bat bakarrik ordainduko 
da edo, bestela, diru-laguntzaren zati bat itzuli beharko da. Itzulketa hori kalkula-
tzeko, jarduera osotik hartutako zatiaren proportzio bera erabiliko da.

c)  Diru-laguntza kobratu eta gero, egindako gastu guztiak edo batzuk ordaindu 
gabe gelditzen badira, diru-laguntza itzuli beharko da, diru-laguntza jaso dezake-
ten gastu egotzi guztiekiko ordaindu gabe dauden gastuen proportzioan.

d)  Diru-laguntza bat eman denean gastu-aurrekontu bat erreferentzia legez hartuta, 
baina egotzi eta justifikatutako gastua aurrekontuan ezarritakoa baino txikiagoa 
bada.

e)  Diru-laguntza ematen denetik justifikazioa aurkezteko epearen azken egunera 
arte ebazten bada artisau onuradunaren baja Bizkaiko Lurralde Historikoko Arti-
sautzako Erakundeen Erregistroan.

58. artikulua.—Zehapen-prozedura
Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arau-

tzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren IV. tituluan ezarritakoa aplikatu behar-
ko da.

Aplikatu beharrekoa izango da 39/2015 Legean ezarritakoa, bai eta Euskal Autono-
mia Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko Eusko Legebiltza-
rraren otsailaren 20ko 2/1998 Legean aurreko manuari kontra egin gabe xedatzen dena.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

Xedapen Iragankorra Lehenengoa.—Jakinarazpen elektronikoa
46. artikuluan ezarritako jakinarazpen elektronikoari buruzko betebeharrari dagokio-

nez, jakinarazpena bitarteko elektronikoen bitartez egiten den unean egiteko prozedura 
ez badago teknikoki amaituta, jakinarazpena paperezko euskarrian egingo da, ziurtatu-
tako posta-bidalketa baten bidez.

Xedapen Iragankorra Bigarrena.—Esleitzeko arautegia
Arautegi honetan zehaztutako eremu materialean egon arren aurreko arautegi baten 

arabera eman diren diru-laguntzak egongo dira beraiek eman zituen arautegiak xeda-
tzen duenaren mende, harik eta iraungi arte.

XEDAPEN INDARGABETZAILE BAKARRA

Foru dekretu hau indarrean jarritakoan, indarrik gabe geratuko dira foru dekretu ho-
netan xedatutakoaren aurkakoak diren maila bereko edo apalagoko xedapenak.

AZKEN XEDAPENAK

Azken Xedapen Lehenengoa.—Aplikatu beharreko arautegi orokorra
1. Diru-laguntzek honako arau hauetan xedatutakoa bete beharko dute: dekretu ho-

netan, laguntzak emateko foru aginduetan, Foru Administrazioak ematen dituen diru-la-
guntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru 
Arauan eta hura garatzen duen erregelamenduan (Bizkaiko Foru Aldundiaren 2010eko 
martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez onetsiari), eta Bizkaiko Foru Aldun-
diaren otsailaren 27ko 16/2018 Foru Dekretuan, honen bidez, onartutako Diru-laguntzen 
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Erregelamendua aldatzen da; eta Estatuko edo Europako Erkidegoko gainerako arau 
aplikagarrietan.

2. Bizkaiko Gardentasunari buruzko otsailaren 17ko 1/2016 Foru Araua erakunde 
pribatu hauei aplikatuko zaie: aurrekontu-ekitaldi baten zehar Bizkaiko Foru Aldundiaren 
100.000 euro edo gehiagoko laguntzak edo diru-laguntzak jasotzen dituztenei edo urte-
ko diru-sarreren %40 Aldundiaren laguntzetatik edo diru-laguntzetatik jasotzen dutenei, 
betiere gutxienez 5.000 euro badira.

3. Honako bi foru-arau hauetan ezartzen dena aplikatuko da: 1/2016 Foru Araua, 
otsailaren 17koa, Bizkaiko Gardentasunari buruzkoa eta 7/2007 Foru Araua, martxoaren 
27koa, enpresak deslokalizatzen direnean foru-sektore publikoak laguntzak berreskura-
tzeari buruzkoa. Bizkaiko Foru Aldundiaren erabaki baten bidez adieraziko da konpromi-
so horiek noiz ez diren bete, eta, horren ondorioz, itzuli egin beharko da diru-laguntza, 
goraxeago aipatu den foru arauan ezarritako prozedura ezarriko baita.

4. Era berean izango da aplikatzekoa 63/2019 Foru Dekretua, maiatzaren 28koa, 
hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak ezartzen dituena.

5. Interesdunak ematen dituen datuak foru-dekretu honetatik eratortzen diren pro-
zedurak kudeatzeko erabiliko dira, kontuan harturik zer ezartzen den honako araudi ho-
netan: 2016/679 Erregelamendua (EB), 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamen-
tuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio 
askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, eta 95/46/CE Zuzentaraua 
indargabetzen duena (Datuak babesteko erregelamendu orokorra), eta Datu pertsona-
len babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Or-
ganikoa. Datu horiek inola ere ez dira erabiliko, eta ez zaizkie hirugarren batzuei lagako, 
interesdunak argi eta garbi ados dagoela adierazi ezean edo goian aipaturiko araudian 
ezartzen diren kasuetan izan ezik. Araudi horretan xedatzen dena betetzeko, interesdu-
nak honako eskubide hauek baliatu ahal izango ditu datuen tratamenduaren arduradu-
naren aurrean: datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko (“ahaztua izateko eskubi-
dea”), haien tratamendua mugatzeko eta datuok eramangarri izateko eskubideak, bai 
eta tratamendu automatizatuan soilik oinarrituriko erabakirik ez jasatekoa (barne harturik 
profilen sorrera), baldin eta erabakiak eragin juridikoak badakarzkio edo, modu bertsuan, 
beragan eragin nabarmenik badu. Era berean, edozein momentutan erreboka dezake 
lehen adierazitako onarpena. Halaber, erreklamazioa aurkezteko eskubidea izango du 
Datuen Babesaren Kontrol Agintaritzaren aurrean.

6. Administrazio prozedurari dagokionez, dekretu honetan ezarri ez den guztirako 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Le-
gea osagarri moduan aplikatuko da. Hala ezin bada, zuzenbide pribatuko arauak aplika-
tuko dira.

Azken Xedapen Bigarrena.—Arauen garapena
Ekonomia Sustatzeko diputatuak ahalmena izango du, foru dekretu hau garatzeko 

beharrezkotzat jotzen dituen xedapen guztiak emateko.
Halaber, Ekonomia Sustatzeko Sailaren titularrari ahalmena ematen zaio, urriaren 

1eko 39/2015 Legearen 32.4 artikuluan jasotako kasua gertatzen bada foru-agindu bidez 
eskabideak aurkezteko epea luzatzeko.

Azken Xedapen Hirugarrena.—Aurrekontuko zuzkidura
Deialdi honetan eman daitezkeen laguntzek eta onurek, guztira, 450.000 euro-ko 

zenbateko osoa izango dute, eta kopuru hori ordainduko da ondoren zehaztuko diren 
aurrekontuko partiden pentzudan, aurrekontuko proiektuen pentzudan eta urtekoen pen-
tzudan, kopuru hauetan banakatuta:

1. arloa: COVID-19aren krisiaren ondoren artisau-enpresei laguntzeko neurriak
—  Ekitaldia 2020.
 Proiektua: 2007/0109.
 Partida: 08.09/443.00/433121.
 Zenbatekoa: 204.000 euro.
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—  Ekitaldia 2020.
 Proiektua: 2007/0109.
 Partida: 08.09/449.00/433121.
 Zenbatekoa: 6.000 euro.

2. arloa: artisautza-enpresen jarduketak
—  Ekitaldia 2020.
 Proiektua: 2007/0109.
 Partida: 08.09/443.00/433121.
 Zenbatekoa: 77.000 euro.
—  Ekitaldia 2020.
 Proiektua: 2007/0109.
 Partida: 08.09/449.00/433121.
 Zenbatekoa: 2.000 euro.
—  Ekitaldia: 2020.
 Proiektua: 2007/0109.
 Partida: 08.09/743.00/433121.
 Zenbatekoa: 60.000 euro.
—  Ekitaldia: 2020.
 Proiektua: 2007/0109.
 Partida: 08.09/749.00/433121.
 Zenbatekoa: 1.000 euro.

3. arloa: toki-erakundeek eta artisautza-elkarteek bultzaturiko jarduketak
—  Ekitaldia: 2020.
 Proiektua: 2007/0109.
 Partida: 08.09/432.99/433121.
 Zenbatekoa: 5.000 euro.
—  Ekitaldia: 2020.
 Proiektua: 2007/0109.
 Partida: 08.09/451.00/433121.
 Zenbatekoa: 95.000 euro.
Halaber, aurrekontuetako 4. eta 7. kapituluetako kredituen eta aurrekontuko proiek-

tuen arteko banaketa gutxi gorabeherakoa da; beraz, aurkeztutako eskabideen kopu-
ruaren arabera eta egon daitezkeen entitate onuradunak askotarikoak direla kontuan 
izanik, aurrekontuko izendapenak banatu ahal izango dira artikulu honetan adierazitako 
partiden artean.

Horrez gainera, eskabide guztiak ebatzi ondoren ez bada iristen gehieneko aurrekon-
tu-mugara, gastu-baimena deuseztatzea tramitatuko da, soberan den zenbatekoan, eta 
horretarako ez da beharrezkoa izango foru dekretu hau aldatzea.

Martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 43. artikuluan ezarritakoaren babesean 
(5/2005 Foru Araua garatzen duen Diru-laguntzen Erregelamendua onesten du dekretu 
horrek), aurrekontuko zuzkiduren zenbateko osoa zabaldu ahal izango da, gehienez ere 
100 000.00 euro gehituz, baldin eta eskuragarri dauden kredituak handitu badira kredi-
tu-zabalkuntzak onartu direlako edo kreditua sortu edo erantsi delako, kasu horietan, 
kreditu osagarri hori soilik izango da eraginkorra, baldin eta kreditu horren erabilgarrita-
suna adierazita badago. Adierazpen hori egin beharko da diru-laguntza emateko ebaz-
pena eman aurretik. Organo eskudunak baimendu beharko du kopuru-zabalkuntza hori.

Azken Xedapen Laugarrena.—Indarrean jartzea
Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da 

indarrean.
Bilbon, 2020ko ekainaren 16an.

Ekonomia Sustatzeko foru diputatua, 
AINARA BASURKO URKIRI

Ahaldun Nagusia,
UNAI REMENTERIA MAIZ
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