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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

Foru Agindua 234/2022 maiatzaren 10ekoa. Onestea 2022ko ekitaldian turismo sektoreko enpresa 
txiki eta ertainek eta autonomoek egindako inbertsioei aurre egiteko laguntzen deialdia

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Sailaren egitura 
organikoa eta funtzionala onesten duen Foru Gobernu Kontseiluaren ekainaren 1eko 23/2021 Foru  
Dekretuak 8. artikuluan xedatzen du Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Admi- 
nistrazioaren Sailari dagokiola lanbide kualifikazioa eta enplegagarritasuna hobetzeko presta- 
kuntza ekintzak sustatzeko ekintzak eta ekimenak proposatzea eta haiek gainbegiratzea, bai eta  
lanbide heziketako zentroak eta Arabako beste erakunde batzuk hobetzea, autonomoei laguntzea,  
txikizkako merkataritza garatzea eta laguntzea, eta turismoa eta artisau jarduera sustatzea ere.

Azken urteotan, bisitarien kopurua eta turismoaren garrantzia nabarmen hazi da lurralde his-
torikoan. Sektore horren alde egindako lanari esker, Araba helmuga turistiko ia ezezaguna iza-
tetik gero eta jende gehiago erakartzen duen helmuga izatera pasa da. Arabako Foru Aldundiak 
jarduera horren alde egiten du argi eta garbi, lurraldearen garapen ekonomikoa ahalbidetzeko 
aukera gisa, enpresentzat eta herritarrentzat onura ekarriko duelakoan. Turismoaren sektorea 
oso azkar ari da garatzen, eta, horregatik, kontsumitzaileak erakartzeko estrategia indartzen ari 
da Arabako Foru Aldundia, lurraldean turismoaren garapen jasangarria sustatzen eta konplexua 
eta zeharkakoa den sektorearen buru izaten.

Alarma egoera dekretuek eta osasun larrialdiaren ondorioz turismo jarduerak murrizteko 
gainerako neurriek turismoaren sektorean eragin dituzten ondorio ekonomikoak minimizatzen 
laguntzeko, sail honek erabaki du laguntzak emateko deialdi publiko bat egitea, osasun alar-
maren funtsa murriztu ondoren gure lurraldeko ekonomia eta turismoa lehenbailehen susper 
daitezen.

Horrela, Araban COVID-19ren eragin ekonomiko eta sozialaren aurrean eskari turistikoa 
suspertzeko, sektore turistikoaren jarraipena eta garapena sustatuta, dirulaguntza lerro bat 
ezarri da turismo sektoreko enpresa txiki eta ertainen eta autonomoen gastuei aurre egiteko. 
Lerro horrek erakundeek hartutako neurri ekonomikoen multzoa osatzen du, eta, beraz, horiekin 
guztiekin bateragarria da.

Horregatik guztiagatik, eta ahalik eta zabalkunderik handiena emateko eta publizitatearen, 
lehiaren eta objektibotasunaren, eta berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioak 
betetzeko, laguntzen deialdia egiten da, eta horretara egokitu behar dira Arabako turismo sekto-
reko enpresa txikiek eta ertainek eta autonomoek turismoa sustatzeko egiten dituzten ekimenak, 
2022ko ekitaldian.

Horregatik, eta dagozkidan ahalmenez baliatuz, hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Onestea 2022ko ekitaldian turismo sektoreko enpresa txiki eta ertainek eta 
autonomoek egindako inbertsio gastuei aurre egiteko laguntzen deialdia, 70.000,00 euroko 
gehieneko zuzkidurarekin. Deialdi hori foru agindu honi erantsi zaio.
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Bigarrena. Deialdi hori arautu da kontuan hartuta Arabako Foru Aldundiko Enplegu, Mer-
kataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko Enplegu, Merkataritza 
eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritzak norgehiagoka bidez dirulaguntzak ematea arautzen 
duten oinarri orokorrak (Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 12ko 49/2019 Foru Dekretua) 
eta foru agindu honen I. eranskinean xedatutakoa.

Hirugarrena. Foru Agindu honek arautzen dituen dirulaguntzak Arabako Foru Aldundiaren 
2022ko ekitaldirako aurrekontuko 30502G/432300/77000303 partidaren kontura ordainduko dira, 
zeina 70.000,00 euroko zenbatekoaz horniturik baitago (xedapen erreferentzia: 105.1775/000).

Laugarrena. Bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urria-
ren 1eko 39/2015 Legeak 123. artikuluan xedatutakoarekin, administrazio bidea agortzen duen 
ebazpen honen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Enplegu, Merkataritza 
eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko foru diputatuari, ebazpena jaki-
narazi eta hurrengo egunetik hilabete igaro baino lehen, edo, bestela, zuzenean aurkatu daiteke 
Gasteizko administrazioarekiko auzietarako epaitegien aurrean, ebazpena jakinarazi ondorengo 
egunetik bi hilabete igaro baino lehen.

Bosgarrena. Foru agindu hau ALHAOn argitaratuko da, eta argitaratu eta hurrengo egunetik 
aurrera izango ditu ondorioak.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko maiatzaren 10a

Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko foru diputatua
CRISTINA GONZÁLEZ CALVAR

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren zuzendaria
JUAN FELIPE GARCÍA MIRAVALLES

ERANSKINA

2022KO EKITALDIAN TURISMO SEKTOREKO ENPRESA TXIKI ETA ERTAINEK ETA 
AUTONOMOEK EGINDAKO INBERTSIOEI AURRE EGITEKO LAGUNTZEN DEIALDIA

1. artikulua. Xedea

Deialdi honen xedea da turismo sektoreko enpresa txiki eta ertainei eta autonomoei laguntzea, 
norgehiagoka prozedura bidez dirulaguntzak emanez, inbertsioak eta lehiakortasuna hobetzeko 
inbertsioak egin ditzaten.

2. artikulua. Aurrekontu partidak eta gehieneko zenbatekoa

2.1. Foru Agindu honen bidez arautzen diren dirulaguntzak Arabako Foru Aldundiaren 2022ko 
ekitaldiko aurrekontuetako partida honen kontura ordainduko dira: 30502G/432300/77000303 
(xedapen erreferentzia: 105.1775/000). Partida hori 70.000,00 euroko zenbatekoaz dago hornituta.

2.2. Deialdi honetarako zehaztutako aurrekontu partiden hasierako hornidura hasierako aurre-
kontuaren ehuneko 100 handitu ahalko da, gehienez, aurrekontu transferentzia egokien bitartez, 
baldin eta Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritzaren beste partida batzuetan 
gerakinik badago.

3. artikulua. Onuradunak

3.1. Laguntza lerro honetan jasotzen diren onurak honako hauek eskura ditzakete:

a) Enpresa txiki eta ertainak, sozietate xedea dela-eta beren jarduera turismoaren sektorean 
gauzatzen dutela egiaztatzen dutenak, edozein dela ere haien konfigurazio juridikoa, betiere 
zerga egoitza Arabako Lurralde Historikoan badute.

b) Turismo sustapenean diharduten eta zerga egoitza Arabako Lurralde Historikoan daukaten 
autonomoak.
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3.2. Erabaki honen ondorioetarako, ETEtzat hartuko dira eskabidea aurkezten duten egunean 
baldintza hauek betetzen dituzten enpresak:

— Soldatapeko 250 langile baino gutxiago izatea.

— Eta gutxienez honako bi betekizun hauetako bat betetzea:

- Urteko negozio bolumena 50 milioi euro baino gutxiago izatea.

- Urteko balantzea 43 milioi euro baino gutxiago izatea.

3.3. Onuradunek Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko zerga betebeharrak egunean 
eduki beharko dituzte, 58/2004 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera, bai dirulaguntza emateko 
ebazpena onesteko garaian, bai dirulaguntza ordaintzeko garaian.

Enpresak Gizarte Segurantzako inolako araubidetan kotizazio kontuaren koderik esleituta ez 
badu, enpresako bazkide guztiak Gizarte Segurantzarekin egunean egon beharko dira.

3.4. Beren-beregi baztertuko dira Arabako Foru Aldundiaren 2022ko ekitaldirako aurrekon-
tuan Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritzaren dirulaguntza izendunen 
bat jaso duten eskatzaileak (dirulaguntza 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 na-
hikoa justifikatuta badaude Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zerbitzuaren iritziz.

3.5. Ezingo dira dirulaguntza hauen onuradun izan onarpen prozesuan edo funtzionamen-
duan sexu diskriminazioa egiten duten erakundeak, hala xedatzen baitu Emakumeen eta Gizo-
nen Berdintasunerako Eusko Legebiltzarraren otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 24.2 artikuluak.

4. artikulua. Diruz lagundu daitezkeen gastuak

4.1. Gastu bat dirulaguntzarako onartzeko ezinbestekoa da inolako zalantzarik gabe lagunga-
rria izatea proiektua abian jartzeko, beharrezkoa izatea eta ezarritako epealdiaren barruan egitea.

Bi eratakoak izan daitezke:

A) Turismo irisgarritasuna hobetzeko inbertsioak, Esate baterako, honako hobekuntza hauek:

1. Honako hauek hobetzeko obrak: kanpotik barrurako sarbideak, desplazamendu horizonta-
lak eta/edo bertikalak, komunak, ateak eta pasabideak, bai eta oztopo arkitektonikoak ezabatzeko 
egiten direnak ere.

2. Ikusmena, entzumena edo ukimena erabiliz orientatzeko panelak edota euskarriak.

3. Zerbitzuei buruzko argibideak braillez edota ikusmen eragozpenak dituztenek irakurtzeko 
egokituak.

4. Web teknologiak, argibideak era autonomoan eskuratzeko aukera ematen dietenak des-
gaitasunen bat duten pertsona guztiei.

5. Honako hauek erostea: Joëlette aulkiak edo/eta pertsona itsuak eta ikusmen urrikoak 
baliabide naturaletan ibiltzeko ezinbestekoak diren gailuak, bai eta turismorako baino erabiliko 
ez den beste edozein ibilgailu elektriko ere.

B) Erakunde eskatzailearen turismo jarduerak sortu, abian jarri, zabaldu eta dibertsifikatzeko 
beharrezkoak diren aktibo finkoetako inbertsioak, besteak beste, honako hauek eskuratzea:

1. Turistei alokatzeko bizikletak, bai eta umeak eramateko aulkiak ere.

2. Auto eta autobus elektrikoak.

3. Behaketa astronomikorako edo animalia espezieak behatzeko teleskopioak.

4. Instalazioak erabilera turistikorako egokitzeko obrak.

5. Produktu edo zerbitzu turistikoa eskaintzeko beharrezkoak diren altzariak eta ekipamendua.

6. Errotuluak, eguzki oihalak eta saretak.

7. Irudi korporatiboa diseinatu eta garatzea.
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8. Ekipamendu informatikoa, bai eta TicketBAIren betebeharra betetzeko beharrezkoa den 
softwarea erosi, harpidetu, entregatu, eguneratu edo berritzea ere, instalazioa eta ezarpena 
barne, betiere diruz lagunduko den softwarea Arabako, Bizkaiko edo Gipuzkoako Lurralde 
Historikoetako TicketBAIren edozein erregistrotan inskribatuta badago.

9. Informazio turistikoa ematen duten taulak, seinaleak eta euskarriak.

4.2 Dirulaguntzaren xede diren inbertsioak Arabako Lurralde Historikoan kokaturik egon 
behar dira.

4.3. Eskatzaile batek mota desberdinetako inbertsioak aurkezten baditu, eskaera bat aurkeztu 
beharko du inbertsio mota bakoitzeko (gehienez 2 eskaera eskatzaile bakoitzeko).

4.4. Tributuak diruz lagundu daitezkeen gastuak izango dira, baldin eta onuradunak ordain-
tzen baditu. BEZa eta gainerako zeharkako zergak, berreskuratu edo konpentsatu ahal badira, 
ez dira inolaz ere diruz lagunduko, eta errentaren gaineko zerga pertsonalak ere ez.

4.5. Diruz lagundu daitekeen aurrekontuaren ehuneko 100eraino azpikontratatzea baimen-
tzen da, betiere Arabako Lurralde Historikoko Dirulaguntzen urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauak 
27. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen badira.

4.6. Proiektu beraren barruan Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zerbitzuaren 
iritziz turismoa sustatzen nahikoa laguntzen ez duten jarduketak badaude, baztertu egin daitezke 
esleitu beharreko dirulaguntza kalkulatzeko.

4.7. Ez da diruz lagunduko erostea eskatzailea ez den beste jabe batek lehenago erabilitako 
ekipoak eta/edo inbertsioak.

5. artikulua. Aplikazio eremua eta jarduerak gauzatzeko epealdia

Deialdi honen onuradunak diren erakundeek 2021eko azaroaren 15etik 2022ko azaroaren 
11ra bitarteko aldian egin beharko dituzte inbertsioak, bi egun horiek barne.

6. artikulua. Dirulaguntzen zenbatekoak eta mugak

6.1. Foru agindu honetan jasotzen diren laguntzak diruz lagundu daitekeen aurrekontua-
ren ehuneko 50eraino iritsiko dira (ikusi Foru Gobernu Kontseiluaren 49/2019 Foru Dekretua, 
azaroaren 12koa, 7.3 oinarri orokorra). Nolanahi ere, dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa 
5.000,00 eurokoa izango da onuradun bakoitzeko.

6.2. Hala ere, deialdia ebatzitakoan ez bada 2.1 artikuluan jasotako aurrekontu kreditua 
agortu, sortutako gerakina erabili ahalko da, hainbanaketaz ehuneko 80raino handitzeko onu-
radun bakoitzaren dirulaguntza ehunekoa.

6.3. Laguntza eskatzen duen erakundea Enplegu, Merkataritza eta Turismo Zuzendaritzaren 
beste laguntza programa batzuetako 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: 1.000,00 euro.

7. artikulua. Prozedura bideratzeko eskumena duten organoak

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

7.2. Balorazio Batzordea honela egongo da osatuta:

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

Batzordekidea: Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zerbitzuaren burua, edo 
hark eskuordetzen duen pertsona.

Idazkaria: Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zerbitzuko teknikari bat.
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8. artikulua. Eskaerak aurkezteko epea eta modua

8.1. Eskaerak hemen aurkeztuko dira:

— Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean.

— Foru Ogasunak Gasteizen, Guardian eta Laudion dituen bulegoen erregistroan.

— Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Le-
geak 16.4. artikuluan jasotzen dituen erregistroetatik edozeinetan. Hala ere, Administrazio Pu-
blikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 14.2 artikulua betez, nahitaez 
aurkeztu behar dute telematikoki aurkeztu beharrekoa, berariazko izapidearen bidez, egoitza 
elektronikora jota (https://egoitza.araba.eus/eu/-/arabako-turismo-sektoreko-ete-ei-eta-autono-
moei-sortutako-inbertsioei-aurre-egiteko-laguntzak), pertsona juridikoek, nortasun juridikorik 
gabeko erakundeek, elkargo bateko kide izatea eskatzen duen jarduera profesionalean dihar-
dutenek eta jarduera hori gauzatzean egiten dituzten izapideetarako, eta administrazioarekiko 
harremanak elektronikoki egitera behartuta dagoen interesdun baten ordezkariek.

Egoitza elektronikoaren zerbitzuak erabiltzeko, nahitaezkoa da modu telematikoan identifikatzea, 
ziurtagiri elektroniko baten edo BAKQ sistemaren bidez: https://web.araba.eus/eu/egoitza-ele-
ktronikoa/ezagutu-egoitza/nola-sartu.

Eskaerak eskatzailearen ordezkari batek ere aurkeztu ahal izango ditu, baldin eta aurrez iza-
pide hori gauzatzeko beharrezko baimen maila ezarri bada egoitza elektronikoan: https://web.
araba.eus/eu/egoitza-elektronikoa/baimenak.

8.2. Eskaerak aurkezteko epea laguntza hauek indarrean jartzen direnean hasiko da eta 
2022ko ekainaren 3an bukatuko da, hura barne.

8.3. Erakunde eskatzaileek egoitza elektronikoan zehaztutako eskaera inprimakia bete be-
harko dute eta honako agiri hauek erantsi:

— a) Eskatzailearen jarduera memoria (lokalaren kokapen fisikoa, jardueraren xedea, etab.) 
eta dirulaguntzaren xede diren inbertsioen memoria (inbertsioen beharra eta nola aurreikusten 
den hobe dezaketela eskatzailearen lehiakortasuna).

— b) 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).

— c) Laguntzen xede diren inbertsio/jarduketei dagozkien eskaintzen eta/edo aurrekon-
tuen eta/edo fakturen fotokopia. Aurkeztutako inbertsio/jarduera batek kontratu txikien muga 
gainditzen badu (40.000,00 euro obretarako eta 15.000,00 euro gainerakoetarako), ondasuna 
sartu baino lehen eskatutako 3 eskaintzen fotokopiak erantsi beharko dira, eta zer eskaintza 
hautatu den eta zergatik azaldu beharko da.

8.4. Eskatzailea turismo arloko enpresa bat bada, eskabidearekin batera, 8.3 puntuan eskatzen  
direnez gain, enpresaren gaineko informazio honen fotokopia ere aurkeztu beharko da:

— Sozietatearen eraketa eskriturak.

— IFZ.

8.5. Eskatzailea autonomoa denean, eskabidearekin batera, 8.3 puntuan eskatzen denaz 
gain, honako informazio honen fotokopia:

— NANa.

— Ekonomia jardueren gaineko zergan gauzatzen duten turismo jarduerari dagokion epi-
grafean izena eman izanaren alta inprimakia.

https://egoitza.araba.eus/eu/-/arabako-turismo-sektoreko-ete-ei-eta-autonomoei-sortutako-inbertsioei-aurre-egiteko-laguntzak
https://egoitza.araba.eus/eu/-/arabako-turismo-sektoreko-ete-ei-eta-autonomoei-sortutako-inbertsioei-aurre-egiteko-laguntzak
https://web.araba.eus/eu/egoitza-elektronikoa/ezagutu-egoitza/nola-sartu
https://web.araba.eus/eu/egoitza-elektronikoa/ezagutu-egoitza/nola-sartu
https://web.araba.eus/eu/egoitza-elektronikoa/baimenak
https://web.araba.eus/eu/egoitza-elektronikoa/baimenak
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8.6. Pertsona fisiko edo juridiko eskatzaileak baliozkotzat joko ditu Enplegu, Merkataritza eta 
Turismo Sustapenaren Zuzendaritzako laguntza eskabidearen ereduan identifikatutako harre-
manetarako pertsonaren helbide elektronikora bidalitako jakinarazpen guztiak.

8.7. Aplikagarri den araudiaren arabera, Arabako Foru Aldundiko Enplegu, Merkataritza eta 
Turismo Sustapenaren Zuzendaritzak ofizioz egiaztatuko ditu honako datu hauek administrazio 
eskudunean:

— Zerga betebeharrak egunean izatea.

— Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatea.

— Eskatzailearen zerga helbidea.

— Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren konturako atxikipenen zenbatekoa Oga-
sunean sartu ote den (profesionalek jaulkitako fakturen kasuan bakarrik).

Eskatzaileak ofiziozko hori ofizioz egitearen aurka egin ahal izango du. Kasu horretan, eskatzaileak  
aurreko betebeharrak bete dituela egiaztatzen duten ziurtagiri guztiak aurkeztu beharko ditu laguntza  
eskaeran.

9. artikulua. Proiektuak hautatzeko eta balioesteko irizpideak

9.1. 4.1 artikuluan zehaztutako inbertsio mota bakoitza artikulu honetan zehaztutako irizpi-
deen arabera baloratuko da.

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zerbitzuak egokitzapen lanak egin ahalko ditu, 
entitate bakoitzak aurkeztutako inbertsio eskaerak banatuz edo multzokatuz, horrela 4.1. artikuluan 
ezarritakora hobeto moldatzen dela ulertuz gero.

a) Inbertsio mota (gehienez ere 25 puntu).

Turismo irisgarritasuna hobetzeko inbertsioak (A mota) 25 puntu gehienez

Turismo jarduerak sortu, abian jarri, zabaldu eta dibertsifikatzeko aktibo finkoetako inbertsioak (B mota) 12 puntu gehienez

b) Aurkeztutako eskaeraren definizio eta kalitate maila eta edukia, eta hura aztertzeko beharrezkoak 
diren agiri guztiak hasieratik bertatik aurkeztu izana (20 puntu gehienez ).

Eskaera aurkezteko unean eskabidea osorik zegoen, eta enpresa proiektuaren zehaztasun eta definizio maila oso ona 
izan da 20 puntu

Eskaera aurkezteko unean eskaera osorik zegoen, baina enpresa proiektuaren zehaztasun eta definizio maila ez da 
nahikoa izan 15 puntu

Eskaera aurkezteko unean eskabidea ez zegoen osorik, baina geroago osatu da, eta enpresa proiektuaren zehaztasun 
eta definizio maila handia izan da 10 puntu

Aurkeztutako gainerako eskaerak 5 puntu

c) Proiektuaren berrikuntza maila, oro har, eta zein neurritan laguntzen duen turismo eskaintza 
dibertsifikatzen (20 puntu gehienez).

Proiektuak, oro har, izaera berritzaile nabarmena du, eta eskatzailearen turismo eskaintza dibertsifikatzen laguntzen du 20 puntu

Proiektuak, oro har, izaera berritzaile nabarmena du, edo eskatzailearen turismo eskaintza dibertsifikatzen laguntzen du 10 puntu

Proiektuak ez du izaera berritzailerik eta ez du eskatzailearen turismo eskaintza dibertsifikatzen laguntzen 0 puntu

d) Aurreko ekitaldietan emandako dirulaguntzen xedeak zenbateraino gauzatu eta bete diren 
(20 puntu gehienez).

Gauzatze eta betetze maila oso handia (ehuneko 85 baino gehiago onartuta, esleitutakoaren aldean) edo aldez aurretik 
dirulaguntzarik ez duena 20 puntu

Gauzatze eta betetze maila handia (ehuneko 75 baino gehiago onartuta, esleitutakoaren aldean) 15 puntu

Gauzatze eta betetze maila ertaina (ehuneko 60 baino gehiago onartuta, esleitutakoaren aurrean) 10 puntu

Gauzatze eta betetze maila txikia (ehuneko 60 baino gutxiago onartuta, esleitutakoaren aldean) 5 puntu
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e) Enpresa edo pertsona autonomo eskatzailearen jarduera mota nagusia: (gehienez, 15 puntu).

Turismo jarduera 15 puntu

Ostatua 10 puntu

Jatetxeak eta ostalaritza 5 puntu

9.2. Edonola ere, lerro honetako dirulaguntzen onuraduntzat eman ahal izateko, eskatzaileak 
deialdi honetako 3. artikuluan ezartzen diren betekizun guztiak bete beharko ditu eta, horrez 
gainera, aurkeztutako jarduketen multzoak gutxienez 50 puntu lortu beharko ditu balorazioan.

9.3. Onuradunak hautatzeko eta bakoitzari dagokion zenbatekoa zehazteko, Foru Gobernu 
Kontseiluaren azaroaren 12ko 49/2019 Foru Dekretuaren seigarren oinarrian ezarritakoari ja-
rraituko zaio.

9.4. Baldin eta eskaerako inbertsio batzuek Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren 
Sailaren ustez ez badute behar beste laguntzen dirulaguntzaren xedea lortzen, partida horiek 
kanpoan utzi ahal izango dira esleitu beharreko dirulaguntza kalkulatzeko orduan. Era berean, 
erakunde onuradunak 6.1 apartatuan ezartzen den diruz laguntzeko moduko gehienezko au-
rrekontua agortzen badu, Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zerbitzuaren ahala 
izango da diruz lagunduko diren gastu kontzeptuak zehaztea.

10. artikulua. Ebazteko eta jakinarazteko epealdia

10.1 Organo eskudunak dagozkion ebazpenak emango ditu. Ebazteko epea Foru Gobernu 
Kontseiluaren azaroaren 12ko 49/2019 Foru Dekretuaren seigarren oinarrian ezarritakoaren 
arabera arautuko da. Ebazpen horiek, ahal dela, baliabide elektronikoen bitartez jakinaraziko 
dira, eta ezinezkoa bada, gutun ziurtatuaren bidez, Administrazio Publikoen Prozedura Erkideari 
buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 41. eta 42. artikuluetan xedatutakoa aintzat hartuz.

10.2. Jakinarazitako ebazpen horrek administrazio bidea agortzen du, baina, Administrazio 
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. artikuluak xedatzen duenaren ara-
bera, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Foru Gobernu Kontseiluari, egintza 
jakinarazi ondorengo egunean hasi eta hilabete igaro baino lehen, edo, bestela, zuzenean aur-
karatu daiteke Gasteizko administrazioarekiko auzietarako epaitegien aurrean, egintza jakinarazi 
ondorengo egunean hasi eta bi hilabete igaro baino lehen.

11. artikulua. Dirulaguntzak justifikatzea eta ordaintzea

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

11.2 Dirulaguntzak bitarteko elektronikoen bidez justifikatu behar dira, Arabako Foru Aldun-
diaren egoitza elektronikoaren bitartez erabil daitekeen erregistro elektronikoan.

Dirulaguntzaren justifikazio gisa elektronikoki aurkeztutako dokumentuek bat etorri beharko 
dute jatorrizkorekin, zeina interesdunaren esku egongo baita, eta Enplegu, Merkataritza eta 
Turismo Sustapenaren Zerbitzuaren eskura egon beharko du hala eskatzen zaionean.

Bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Le- 
geak 28.7 artikuluan ezarritakoarekin, erakunde onuraduna da aurkeztutako dokumentazioa egiazkoa 
izatearen arduraduna.

11.3. Arabako Foru Aldundiak onartu ahal izateko dirulaguntzaren zenbateko justifikatua 
ordaintzeko betebeharra, onuradunak agiri hauek aurkeztu beharko ditu 2022ko azaroaren 11a baino 
lehen (egun hori barne):

— Egindako jarduketen/inbertsioen memoria.

— Justifikazio fakturen zerrenda; honako hauek jaso behar ditu: hartzekoduna, zenbatekoa, 
jaulkipen data eta ordainketa data, ordainduta badago.
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— Ordainagiriak eta gainerako frogagiri baliokideak.

— Hiru eskaintza 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 15.000,00 euroko 
mugara heldu edo hortik gorakoak izan badira).

— Hauei buruzko informazioa jasotzen duen erantzukizunpeko adierazpena:

a) Aurkeztutako datuak egiazkoak direla eta aurkeztutako kopiak jatorrizko dokumentuekin 
bat datozela.

b) Dirulaguntza honetaz gain, hemen diruz lagundutako kontzeptuetarako beste diru sarrera 
edo dirulaguntza batzuk lortu diren. Baiezkoa bada, diru sarrera horien justifikazioa aurkeztuko da, 
zenbatekoa eta jatorria adierazita.

Faktura elektronikoak aurkeztuz gero, Factura-e motako estandarren araberakoa izan beharko 
da haien formatua. Elektronikoki izenpetutako beste zernahi agiri aurkeztu behar izanez gero, 
onartu egingo dira konfiantzazko zerbitzu elektronikoak eskaintzen dituzten erakunde kualifi-
katuen konfiantzazko zerrendan jasotako ziurtagiriak (http://sede.minetur.gob.es/Prestadores).

Profesionalek emandako fakturen kasuan, erakunde onuradunak pertsona fisikoen errenta-
ren gaineko zergaren konturako 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 bidezko justifikazio txostena egitea. Baldin eta, 
dirulaguntza ordaindu eta gero, egiaztatzen bada ez direla sartu egin beharreko atxikipenak, 
dirulaguntza itzultzeko eta hari dagozkion interesak ordaintzeko eskatuko da.

11.4. Arabako Foru Aldundiak dirulaguntzaren zenbateko justifikatua ordainduko du, onura-
dunak Enplegu, Merkataritza eta Turismoa Sustatzeko Zerbitzuan fakturen ordainketaren justi-
fikazioa aurkeztu ondoren (epea 2023ko apirilaren 3an amaitzen da), honako formatu hauetako 
edozeinetan:

— Banku laburpenak eta/edo transferentzia aginduak, banku elektronikoaren bidez eginak. 
Bertan, ordaintzailea eta ordainketaren onuraduna zehaztuko dira, bai eta ordainketaren zen-
batekoa eta data ere.

— Tiketak (faktura sinplifikatuak), betiere Fakturazio Erregelamenduaren (maiatzaren 28ko 
18/2013 Foru Dekretua) 7. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan xedatutakoaren arabera eman badira, 
hau da, diruz lagundutako jarduera zehaztuta dituzten eta tiketa jaulkitzearekin batera dagokion 
zenbatekoaren ordainketa egitea dakarten faktura sinplifikatuak. Tiket horietan hartzailearen IFZ 
eta helbidea adieraziko dira, bai eta, bereizita, esleitutako zerga kuota ere.

— Eskudirutan egindako ordainketen kasuan, egiaztagiri sinatua eta/edo faktura egin duen 
erakundearen zigilua jarrita duena hartuko da frogagiritzat, eta bertan faktura zenbakia, zenba-
tekoa eta ordainketa data zehaztuko dira, betiere zenbateko hori ez bada eskudirutan egindako 
ordainketei buruz 2022an indarrean dagoen araudian ezarritakoa baino handiagoa edo berdina.

11.5. Ez da onartuko eskudirutan ordaintzea 2022rako indarreko araudian ezartzen den zen-
batekoa edo hortik gorakoa (edo horren kontrabalioa atzerriko dirutan).

Aurreko paragrafoan aipatzen den zenbatekoa kalkulatzeko, baldin eta ondasun ematea edo 
zerbitzua zatikatu bada, eragiketa edo ordainketa guztien zenbatekoak batuko dira.

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

11.7. Justifikatutako gastuen guztizkoak, diruz lagun daitekeen aurrekontuaren zenbateko 
bera edo handiagoa izan beharko du. Diruz lagundu daitekeen aurrekontu horretara iritsi ezean, 
dirulaguntza proportzioan murriztuko da, eta dagokion kopurua baliogabetuko da.

http://sede.minetur.gob.es/Prestadores
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11.8. Dirulaguntza jaso dezaketen kontzeptu eta zenbatekoetan aldaketak onartu ahalko dira, 
baldin eta hasieran onartutako diruz lagundu daitekeen aurrekontuaren muga gainditzen ez 
bada, eta dirulaguntza jasotzekoa zen kontzepturen bat egin gabe geratu bada ere. Desbideratze 
horiek Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zerbitzuaren oniritzia beharko dute, 
salbu eta funtsezko aldaketak egiten badira, halakoei Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sus-
tapenaren Zuzendaritzak eman beharko baitie oniritzia.

11.9. Baldin eta 6. artikuluan ezarritako dirulaguntza muga aplikatu bada, onargarria izango 
da diruz laguntzekoa den gastuan murrizketak egitea, esleitutako dirulaguntza aldatu gabe; 
alabaina, beharrezkoa izango da dirulaguntzaren xedea betetzea, eta errespetatzea diruz lagun-
dutako gastuaren gutxieneko zenbateko justifikatu beharrekoa, alegia, operazio honen emaitza: 
esleitutako dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa zati aplikatutako dirulaguntza ehunekoa.

11.10. Lehen aipatutako epeak igaro eta dirulaguntza ordaintzeko betebeharra onartzeko zein 
dirulaguntza ordaintzeko aurkeztu beharreko dokumentazioa aurkeztu ez bada, edo aurkeztu 
beharreko guztia aurkeztu ez bada, dirulaguntza gutxitu edo baliogabe utziko da, kasu bakoitzari 
dagokionaren arabera.

12. artikulua. Dirulaguntzen bateragarritasuna

12.1. Oinarri arautzaile orokorrak onetsi zituen Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 12ko 
49/2019 Foru Dekretuak hamabigarren oinarrian ezartzen duena aplikatuko da. Gainera, jarduke-
tek jaso ditzaketen gainerako 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.

Era berean, laguntza hauek bateragarriak izango dira osasun krisia kudeatzeko hartutako 
neurrien ondorioz jarduera gutxitzeak ekarri dion galera ekonomikoa arintzeko onuradunak jaso 
ditzakeen itzuli beharrik gabeko zuzeneko dirulaguntzekin.

12.2. Dirulaguntza eskaera aurkeztu eta gero beste laguntzaren bat lortzen bada, ahalik eta 
lasterren eman beharko zaio horren berri, idatziz, Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustape-
naren Zuzendaritzari, zeinak eskatutako laguntza murriztea edo ukatzea proposa dezakeen.

12.3 Laguntzen deialdi honek bete egingo ditu Europako Batzordearen unean uneko erre-
gelamendu indardunetan ezarritako “minimis” arauak. Horretarako, Europar Batasunaren 
Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari 
buruzko Europako Batzordearen abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduak 3.2 artiku-
luan adierazten du estatu kide batek enpresa bakar bati emandako minimis laguntzen guztizko 
zenbatekoa ezin dela izan 200.000,00 euro baino handiagoa hiru ekitaldi fiskaleko edozein alditan.

13. artikulua. Eskaerak egokitzea

Foru agindu honetan araututako dirulaguntza deialdian parte hartzerik ez duten hirugarren 
pertsonen jarduketak –dela erabaki honetan ezarritako baldintzaren bat betetzen ez dutelako, 
diruz laguntzea nahi diren kontzeptuak diruz lagundu ezin direlako edo, Enplegu, Merkataritza 
eta Turismo Sustapenaren Zerbitzuaren iritziz, proiektu horiek Enplegu, Merkataritza eta Turismo 
Sustapenaren Zuzendaritzak aurten kudeatutako beste laguntza lerro batzuei hobeto egokitzen 
zaizkielako eta horrelakoren bat eskuratu ahal dutelako– dagokien laguntza lerrora eraman 
ahalko dira ofizioz.

14. artikulua. Azken klausula

Foru agindu honetan ezarritako prozedura Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 12ko 
49/2019 Foru Dekretuaren bidez onetsitako oinarri arautzaile orokorretan ezarritakoaren mende 
dago, bai eta honako hauek dirulaguntzei buruz xedatzen dutenaren mende ere: Arabako Lurralde 
Historikoko Dirulaguntza eta Transferentzien urriaren 19ko 11/2016 Foru Araua; Dirulaguntzen 
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra; uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, zeinak Diru-
laguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren araudia onesten baitu, eta dirulagun.


		2022-05-18T04:26:22+0000




