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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 Gobernu Kontseiluaren 463/2020 Erabakia, urriaren 13koa. Onespena ematea “TURISMO 
BONUA” programari, turismo ondasunak, produktuak eta zerbitzuak erosteko Arabako Lurralde 
Historikoko turismoaren, otorduen eta ostalaritzaren sektoreko establezimenduetan

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Sailaren es-
kumen dira, besteak beste, turismo sektoreko establezimenduen kudeaketa eta lehiakortasuna 
hobetzeko laguntzea.

Arabako Foru Aldundiak Ekonomia Berreskuratzeko Plana jarri du abian, COVID-19ak gure 
ekonomian sortarazten dituen ondorioak arintzeko. Plan horren barruan, turismo, sukaldaritza 
eta ostalaritza sektoreetako establezimenduetan kontsumoa sustatzeko bonu ekimen bat 
garatzea aurreikusi da, Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan.

“Euskadi Turismo Bonua” programa Eusko Jaurlaritzak abiarazitako jarduera bat da, herri-
tarrei turismo, sukaldaritza eta ostalaritzako ondasunak, produktuak eta zerbitzuak eskuratzen 
laguntzeko, sektore turistikoaren euskarri diren herritarrak eta enpresak sendo daitezen; 
sukaldaritza, ostalaritza eta turismoaren jarduera dinamizatzeko, udalerrian eta eskualdean 
duten eragina sustatuz; eta establezimendu horien maniobra funtsa hobetzeko. Hasiera batean, 
250.000 bonuko kanpaina abiarazi da; horietatik 37.500 Arabako Lurralde Historikoari dagozkio. 
Deskontu bonuak hiru baliotan emango dira (5, 10 eta 20 euro), 20, 40 eta 60 euroko gutxieneko 
erosketen truke.

Arabako Foru Aldundiak bere lurraldeko establezimenduentzako bonu erabilgarrien kopurua 
handitzea aurreikusi du, 32.492 bonu gehigarrirekin, Euskadiko administrazioek EUSKADI TU-
RISMO BONUA kudeatzeko adostutako jarduera protokolo orokorrari jarraituz.

Deskontu bonuak jaulkitzeko eta trukatzeko eragiketak kudeatzeko, eta, oro har, programa-
rekin bat egiten duten establezimenduekiko harremana antolatzeko –zeharkako laguntzaileak 
eta onuradunak ere bai–, nahitaezkoa da erakunde baten lankidetza izatea, honako eginkizun 
hauek egingo dituena:

— Kanpainaren kudeaketan laguntzea, parte hartzen duten establezimenduekin harrema-
netan jartzeko bidea izatea haien atxikimendua artikulatzeko, eta haren ondorioz hartutako 
konpromisoak behar bezala garatzen direla kontrolatzea.

— Funtsen gordailuzain eta banatzaile izatea, deskontu bonuak banatzeko eta saltzeko era-
giketak koordinatuz eta erabilitako deskontu bonuen trukaketa eginez hobaridun salerosketa 
eragiketetan.

Arabako Merkataritza eta Industria Ganberak programa horren kudeaketan eraginkortasuna 
bermatzen du, oinarri hartuta zuzenbide publikoko korporazioaren izaera juridikoa duela, auto-
nomoen, mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen (ETE) solaskide pribilegiatua dela, ba-
liabide materialen eta giza baliabideen egitura eta eskuragarritasuna duela, eta funts publikoen 
kudeaketan duen esperientzia.

Horretarako, Arabako Merkataritza eta Industria Ganberarekin lankidetza hitzarmen bat 
sinatzea aurreikusi da, erakunde laguntzaile denez, Arabako Lurralde Historikoko turismo, 
sukaldaritza eta ostalaritza sektoreetako establezimenduetan kontsumoa sustatzeko xedearekin.
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Horregatik, Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren 
Saileko foru diputatuak hala proposatuta eta Foru Gobernu Kontseiluak gaur bertan egindako 
bilkuran aztertu ondoren, hauxe hartu den

ERABAKIA

Lehenengoa. Onestea TURISMO BONUA programaren araudia, turismo, sukaldaritza eta 
ostalaritza sektoreetako establezimenduetan turismoko ondasunak, produktuak eta zerbitzuak 
erosteko deskontu bonuen bidez. Bonu horiekin, onuradunek ondasunak eta zerbitzuak mer-
keago erosi ahal izango dituzte, I. eranskinean zehazten den bezala, 281.280,00 euroko gehie-
neko zuzkidurarekin.

Bigarrena. Gastu hori Arabako Foru Aldundiaren 2020ko aurrekontuaren 30.5.02.3700.480.00.01 
(zorpekin erreferentzia: 105.3546/000) partidaren kontura egingo da, aplikatu beharreko des-
kontuak ordaintzeko eta atxikitako establezimenduen artean banatzeko funtsen gordailu gisa.

Hirugarrena. Ordaintzeko era: Arabako Merkataritza eta Industria Ganberaren kontuan 
egingo da gordailua, honela:

— Kudeatu beharreko laguntzen funtsen zenbatekoaren ehuneko 90 (253.152,00 euro) 
hitzarmena sinatu eta hurrengo hogei egunen barruan sartuko da.

— Gainerako ehuneko 10a (28.128,00 euro) programa garatu ahala eta programa amaitu 
aurretik sartuko da, aplikatzen diren deskontudun salmenta eragiketen arabera.

Saltegi bonuen azken likidazioaren txosten-memoria Arabako Merkataritza eta Industria Gan-
berak aurkeztuko dio Arabako Foru Aldundiari, 2021eko urtarrilaren 29a baino lehen, eta progra-
maren kontabilitate balantzea jasoko du: trukatutako deskontu bonuen kopuruari buruzko infor-
mazioa, udalerrien eta JEZaren epigrafeen arabera bereizita, bai eta onuradunen kopurua ere.

Arabako Merkataritza eta Industria Ganbera funtsen gordailuzaina eta banatzailea izango 
da, deskontu bonuak banatzeko eta saltzeko eragiketak koordinatuz eta erabilitako deskontu 
bonuen trukaketa eginez salerosketa eragiketetan. Zenbateko hori agortzen ez bada, Arabako 
Merkataritza eta Industria Ganberak dagokion zenbatekoa itzuliko du.

Ez da eskatzen dirulaguntza jasotzen duen erakundeak bermea jartzerik, bere izaera kontuan 
izanik, berme osoa eskaintzen baitu.

Laugarrena. Aldatzea Diputatuen Kontseiluaren abenduaren 27ko 840/2019 Erabakiaren 
bidez onetsi zen Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren eranskina, ebazpen honekin batera doan 
II. ERANSKINAREN edukia haren barruan jasoz.

Bosgarrena. Ebazpen hau ALHAOn argitaratuko da eta argitaratu eta hurrengo egunetik 
aurrera izango du indarra.

Seigarrena. Ebazpen honek administrazio bidea agortzen du, eta honen aurka, herri admi-
nistrazioen araubide juridikoari eta administrazio prozedura erkideari buruzko urriaren 1eko 
39/2015 Legeak 123. artikuluan dioenarekin bat etorriz, aukerako berraztertzeko errekurtsoa 
aurkez dakioke Foruko Gobernu Kontseiluari, programa ALHAOn argitaratu eta hurrengo egu-
netik hilabete pasatu baino lehen, edo, bestela, zuzenean aurkaratu daiteke Gasteizko adminis-
trazioarekiko auzietarako epaitegietan, egintza hau argitaratu eta hurrengo egunetik bi hilabete 
igaro baino lehen.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko urriaren 13a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

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

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren zuzendaria
JUAN FELIPE GARCÍA MIRAVALLES
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I. ERANSKINA

ARABAKO LURRALDE HISTORIKOKO TURISMO, SUKALDARITZA ETA 
OSTALARITZA SEKTOREETAKO ESTABLEZIMENDUETAN KONTSUMOA 

SUSTATZEKO TURISMO BONUA PROGRAMA ARAUTZEN DUEN ARAUDIA 

1. artikulua. XEDEA

1.1. Programa honen xede da ondasunen, produktuen eta zerbitzuen kontsumoa sustatzea 
Arabako Lurralde Historikoko turismo, sukaldaritza eta ostalaritza sektoreetako establezimen-
duetan.

1.2. Araudi honetan aipatzen diren TURISMO BONUEK handitu egiten dute Eusko Jaurlaritzak 
Arabako Lurralde Historikoan EUSKADI TURISMO BONUA ekimenean jarritako bonuen kopurua, 
eta Euskadiko administrazioek bonu hori kudeatzeko adostutako jarduera protokolo orokorrari 
jarraitzen diote.

2. artikulua. KANPAINAREN HELBURUAK

1. Turismo, sukaldaritza eta ostalaritza sektoreetako enpresaburu autonomoak, mikroenpre-
sak eta enpresa txikiak indartzen laguntzea, bai eta turismoa dinamizatzen ere, bereziki hurbi-
leko turismoa eta tokikoa.

2. Herritarrei eta turismo sektoreak oinarri duen enpresa sareari laguntzea, eskaria sustatuz.

3. Sukaldaritza, ostalaritza eta turismo jarduera dinamizatzea, herrietan eta eskualdeetan 
eragina izateko sustapena eginez.

4. Turismo establezimenduen maniobra funtsa hobetzea.

5. COVID-19aren pandemia dela eta alarma egoera deklaratzearen ondorioz turismo enpresa 
jakin batzuen jarduera aldi baterako etetearen kalte ekonomikoa arintzea.

3. artikulua. BALIABIDE EKONOMIKOAK ETA AURREKONTU EGOZPENA

Eman beharreko laguntzen zenbateko osoa 281.280,00 euro da, 2020ko aurrekontuko 
30.5.02.3700.480.00.01 aurrekontu partidaren kontura (zorpekin erreferentzia: 105.3546/000).

4. artikulua. ERAKUNDE LAGUNTZAILEA

Bonuak trukatuz eta salmenta eragiketa bakoitzaren baldintzak eta betekizunak betetzen 
direla egiaztatuz banatuko dira diruz lagundu daitezkeen funtsak, Arabako Merkataritza eta 
Industria Ganberaren lankidetzarekin, erakunde laguntzailea baita.

Urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoaren dirulaguntzenak, 15. 
artikuluan xedatzen duenaren arabera, erakunde laguntzaileek lankidetza hitzarmena sinatu 
behar dute Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Sai-
larekin (laguntzak ematen dituen organoa denez gero), beren gain hartzen dituzten baldintzak 
eta betebeharrak arautzeko bertan.

Erakunde laguntzaileak programaren kudeaketa eta gauzatzea kontrolatuko du, eta, horreta-
rako, besteak beste, programari atxikitako establezimenduak eta enpresak eta hobaridun sale-
rosketa bakoitzaren betekizunak betetzeari buruzko datuak egiaztatu eta Enplegu, Merkataritza 
eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritzari eskuratuko dizkio.

5. artikulua. DIRUZ LAGUNDU DAITEKEEN JARDUERA

1. Diruz lagunduko da turismo, sukaldaritza eta ostalaritzako ondasun, produktu eta 
zerbitzuen kontsumoa, mota guztietakoa, deskontu bonuak eskuratuz. Horiei esker, onuradunak 
erosketa prezio txikiagoa ordainduko du ondasun, produktu eta zerbitzu horietan.

2. Establezimendu, enpresa eta profesional hauek merkaturatutako ondasunak, produktuak 
eta zerbitzuak eskuratzeko aplikatuko dira deskontu bonuak:

— Ostatuak (landa turismoa, aterpetxe turistikoak, apartamentuak, kanpinak, landetxeak 
eta hotelak).



2020ko urriaren 21a, asteazkena  •  119 zk. 

4/10

2020-03061

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

www.araba.eus

— Gidari turistikoak. Jarduera eta zerbitzu turistikoen erabiltzaileentzat informazio eta in-
terpretazio lana egiten dute Euskadiko interes kulturaleko ondasun eta gainerako baliabide 
turistikoen ondare historiko, natural eta gastronomikoari buruz. Zerbitzu horiek ohikotasunez, 
profesionaltasunez eta prezio bidez ematen dituzte, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza 
ofizialetan eta atzerriko beste edozein hizkuntzatan.

— Bitartekaritzako turismo enpresak. Turismoaren arloko aholkularitza, bitartekaritza eta 
antolaketa zerbitzuak profesionaltasunez eta ohikotasunez ematen dituztenak dira, erregela-
menduz ezarritako betekizunak betez, jarduera horiek egiteko baliabide propioak erabiltzeko 
aukerarekin. Honako hauek hartzen dira bitartekaritzako turismo enpresatzat: bidaia agentziak; 
enpresa elkartuen turismo eskaintzen merkaturatze komuna egitea helburu duten turismo 
enpresen elkarteak; erreserben zentralak, bitartekari turistikoak eta operadore turistikoak.

— Sukaldaritza eta ostalaritza establezimenduak (jatetxeak, tabernak, kafetegiak eta tankera 
horretako establezimendu finkoak, guztientzat irekiak, tokian bertan kontsumitzeko otorduak 
eta edariak eskaintzen dituztenak modu ohikoan eta profesionalean).

— Naturan egiten diren kirol jarduerak eskaintzen dituzten enpresak, hala nola turismo 
aktiboa eta abentura turismoa. Lehia asmorik gabeko aisia, kirol eta abentura jarduera turisti-
koak prezio baten truke modu jarraituan eta profesionalean eskaintzen dituztenak. Jarduerok 
egiteko, egiten diren lekuan bertan (airean, lur gainean edo uretan) naturak eskaintzen dituen 
baliabideak bakarrik erabiltzen dituzte, eta jarduerotan beti dago arriskua, eta beharrezkoa da 
neurri batean trebatuta egotea.

— Turismo garraioko enpresak. Pertsonak lekualdatzeko azpiegitura eta ekipamendu on-
dasunak edukita, jarduera nagusi gisa Araba barruan interesekoak diren baliabide edota toki 
desberdinetan ibilbide gidatuak egitea duten enpresak.

— Kultura, gastronomia eta natura ondarea ezagutarazten duten enpresak.

— Aisia zentroak.

2. Deskontu bonuak hiru baliotan emango dira (5, 10 eta 20 euro), eta Arabako Lurralde His-
torikoan programari atxikitako establezimendu eta enpresetan onuradunek egindako erosketa 
balioaren arabera aplikatuko dira (20, 40 eta 60 euro). Deskontu horiek atxikitako establezi-
mendu eta enpresa horiei konpentsatuko zaizkie. Deskontu bonuek honela funtzionatuko dute:

— 5 euroko deskontu bonuak 20 euroko gutxieneko erosketetan erabili ahalko dira pro-
gramari atxikitzen zaizkion ostalaritzako, sukaldaritzako eta interes turistikoko jardueretako 
establezimendu eta enpresetan.

— 10 euroko deskontu bonuak 40 euroko gutxieneko erosketetan erabili ahalko dira pro-
gramari atxikitzen zaizkion ostalaritzako, sukaldaritzako eta interes turistikoko jardueretako 
establezimendu eta enpresetan.

— 20 euroko deskontu bonuak 60 euroko gutxieneko erosketetan erabili ahalko dira progra-
mari atxikitzen zaizkion ostalaritzako establezimenduetan.

Deskontu bonuak establezimenduek eurek aplikatuko dituzte ondasunak edo zerbitzuak 
eskuratzeko unean, onuradunak identifikatu ondoren. Horretarako, erakunde laguntzaileak be-
harrezko diren baliabideak gaituko ditu, apartatu honetan jasotakoa bermatu eta egiaztatzeko.

3. Pertsona bakoitzak gehienez ere bi deskontu bonu gehitu ahal izango ditu establezi-
mendu edo enpresa bakoitzean faktura bakoitzeko, eta gehienez 40 euroko deskontua egingo 
da erabiltzaile bakoitzeko, NANaren bidez identifikatu beharko dena.

Gehieneko muga horiek EUSKADI TURISMO BONUA programako bonu guztiak hartuko 
dituzte barne, aplikatutako funtsak programan parte hartzen duten hainbat erakunderenak 
izan ala ez.



2020ko urriaren 21a, asteazkena  •  119 zk. 

5/10

2020-03061

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

www.araba.eus

4. Atxikitako establezimenduek pertsona fisiko onuradunaren datuekin beteko dute bonua, 
aipatutako mugak kontrolatu ahal izateko, eta erosketaren ordainagiriaren edo fakturaren kopia 
bat erantsiko dute.

5. Saltegiek ezin izango dituzte bonuak erreserbatu edo atxiki bezeroentzat.

6. Salmenta hobaridunak izango dira programa indarrean jartzen den egunetik 2020ko aben-
duaren 31ra bitartean egiten direnak.

Diruz lagundutako jarduerak 2020ko abenduaren 31tik aurrera ere baliatu ahal izango dira, 
baldin eta bezeroak aurreko paragrafoan ezarritako aldian kontratatu eta ordaindu baditu.

6. artikulua. DIRULAGUNTZEN IZAERA

Programa horren esparruan ematen diren laguntzak itzuli beharrik gabeko dirulaguntzak 
izango dira.

7. artikulua. LAGUNTZEN KUDEAKETAREN ORGANO ARDURADUNA

Laguntzak kudeatzeko organo arduraduna Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren 
Zuzendaritza izango da, eta hari dagokio programa behar bezala gauzatzen dela gainbegiratzeko 
eta kontrolatzeko jarduerak garatzea.

Arabako Merkataritza eta Industria Ganberaren lankidetzarekin egingo dira programa horren 
kudeaketa lanak eta diruz lagun daitezkeen funtsen banaketa.

Programa horri esleitutako funts publikoak printzipio hauen arabera kudeatuko dira:

a) Publikotasuna, gardentasuna, lehia, objektibotasuna, berdintasuna eta bereizkeriarik eza.

b) Administrazio emaileak ezarritako helburuak eraginkortasunez betetzea.

c) Eraginkortasuna baliabide publikoen esleipenean eta erabileran.

8. artikulua. ONURADUNAK

18 urtetik gorako pertsona fisikoak izango dira laguntza hauen onuradunak, baldin eta EAEko 
edozein udalerritan bizi badira edo beste leku batzuetatik bisitatzen bagaituzte, eta deskontu 
bonuak eskuratzen badituzte Araban turismo, sukaldaritza eta ostalaritzako ondasun, produktu 
eta zerbitzuak kontsumitzean.

9. artikulua. DESKONTU BONUAK APLIKA DITZAKETEN ESTABLEZIMENDUEN BETEKIZUNAK

1. Araudi honetako deskontu bonuak aplika ditzaketen establezimenduek Arabako Lurralde 
Historikoan kokatuta egon behar dute, EUSKADI TURISMO BONUA programari atxiki behar 
zaizkio eta betekizun hauek bete:

a) Deskontu bonuak lau motatakoak izan daitezke, turismo industriako azpisektoreen arabera:

— Ostalaritzako bonua: EUSTATen estatistika taulen sailkapenean «563. Edarien establezi-
menduak» kalifikazioa duten establezimenduentzat, turismo arlo bereizgarrienei dagozkienak.

— Sukaldaritzarako bonua: EUSTATen estatistika taulen sailkapenean «561. Jatetxeak eta 
janari-postuak» kalifikazioa duten establezimenduentzat, turismo arlo bereizgarrienei dagoz-
kienak.

— Turismo intereseko jardueretarako bonua: sukaldaritza, ostalaritza eta ostatuez bestelako 
establezimendu eta enpresentzat.

— Ostaturako bonua: ostatu establezimenduentzat.

b) Enpresaburu autonomoak, mikroenpresak edo enpresa txikiak izatea, Europako Batzor-
dearen ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren I. eranskinaren 2,2 eta 2,3 artikuluetan 
ezarritakoarekin bat etorriz (erregelamendu horren bidez, laguntza kategoria jakin batzuk barne 
merkatuarekin bateragarritzat jotzen dira Itunaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz).
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c) Ogasunarekin eta Gizarte Segurantzarekin egoera erregularizatuan egotea eta, hala ba-
dagokio, dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak beteta izatea.

2. Hori dela eta, bete beharreko gainerakoaz gain, Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sus-
tapenaren Zuzendaritzak edozein unetan eskatu ahal izango du gutxieneko baldintza horiek 
betetzen dituela egiaztatzen duen edozein agiri.

Ez dira kontuan hartuko, ezta onartuko ere, horiek betetzen ez dituzten erakundeek aurkez-
tutako eskabideak.

10. artikulua. PROGRAMARI ATXIKITAKO ESTABLEZIMENDUAK

Deskontuak Arabako Lurralde Historikoan dauden eta EUSKADI TURISMO BONUA progra-
mari atxiki zaizkion establezimendu eta enpresetan aplikatuko dira (Turismo, Merkataritza eta 
Kontsumoko sailburuaren 2020ko uztailaren 28ko Agindua, EAEko turismo, sukaldaritza eta 
ostatu sektoreetako establezimenduetan kontsumoa sustatzeko EUSKADI TURISMO BONUA 
programa 2020rako arautu eta deitzen duena).

Arabako Merkataritza eta Industria Ganberak Arabako Lurralde Historikoan onartutako eta 
baztertutako establezimenduen zerrendaren eta aplikatutako bonuen banaketaren berri emango 
dio Arabako Foru Aldundiari.

Era berean, establezimendu eskatzaileei jakinaraziko die onartzen diren ala ez, eta esleitutako 
deskontu bonuen kopurua.

11. artikulua. DESKONTU BONUEN BANAKETA

1. Establezimendu bakoitzari eman beharreko deskontu bonuen kopurua lineala izango da, 
eta jaulkitako bonuen kopuruaren (32.492 bonu) eta programari atxikitako Arabako Lurralde 
Historikoko establezimenduen kopuruaren arteko erlazioak zehaztuko du. Hala ere, programa 
garatzen den aldiaren erdian egiaztatzen bada atxikitako establezimenduren batek ez duela bere 
bonu erabilgarrien gutxieneko bat erabili, Jarraipen Batzordeak establezimendu horretarako 
erabilgarri dauden bonuak, erabili ez direnak, murriztu ahal izango ditu, eta bonu mota hori 
eskura dezaketen establezimenduen artean birbanatu.

2. Erakunde laguntzaileak banatuko ditu deskontu bonuak, banaketa honen arabera:

BONU 
KOPURUA

BONUEN 
ZENBATEKOA GUZTIRA

OSTALARITZA
6.500 5 32.500

3.250 10 32.500

SUKALDARITZA
10.000 5 50.000

4.800 10 48.000

JARDUERA
2.028 5 10.140

1.014 10 10.140

OSTATUA 4.900 20 98.000

GUZTIRA 32.492 — 281.280

Arabako Foru Aldundiaren esku dago banaketa hori aldatzea, atalaren bati establezimen-
durik atxikitzen ez bazaio.

3. Arabako Foru Aldundiak ez du bere gain hartuko 32.492 bonu baino gehiago emateko 
aukera.

Arabako Foru Aldundiak eta Arabako Merkataritza eta Industria Ganberak programa hori 
gauzatzeko lankidetza hitzarmena sinatu eta hurrengo hogei egunen barruan, foru erakundeak 
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kudeatuko diren laguntzen funtsen zenbatekoaren ehuneko 90 Arabako Merkataritza eta Indus-
tria Ganberak adierazitako kontuan sartuko du. Une horretatik aurrera, Arabako Merkataritza eta 
Industria Ganbera funtsen gordailuzaina izango da, eta gordailuzainak gordailu zibilean dituen 
zaintza betebeharrak bere gain hartzen ditu, Kode Zibilaren 1758. artikuluan eta hurrengoetan 
araututakoak.

Gainerako ehuneko 10a programa garatu ahala eta programa amaitu aurretik sartuko da, 
aplikatzen diren deskontudun salmenta eragiketen arabera.

12. artikulua. BONUA TRUKATZEKO FUNTZIONAMENDU ETA KUDEAKETA SISTEMA

1. Dirulaguntzen programa plataforma teknologiko espezifiko baten bidez eta Arabako 
Merkataritza eta Industria Ganberak deskontu bonuaren funtzionamendurako dituen edo 
kontratatzen dituen aplikazio informatikoen bidez kudeatuko da.

2. Plataforma horren bidez egingo dira deskontu bonuak jaulki, lortu, aplikatu, trukatu eta 
konpentsatzeko eragiketekin lotutako izapide guztiak.

3. Kanpainari atxikitako saltegiek erabiltzaile eta pasahitz pertsonalizatuak izango dituzte 
plataforman sartzeko, eta bertan eskuragarri izango dituzte esleitu zaizkien deskontu kupoiak.

4. Kupoi bakoitzak zenbaki espezifiko bat izango du, zenbaki bakarra, eta atxikitako saltegi 
zehatzarekin lotuta egongo da.

5. Atxikitako establezimenduak deskontu kupoiak eskaini ahal izango dizkie bezeroei, betiere 
arau honetan ezarritako betekizunak betetzen badituzte.

6. Saltegi atxikiak noiznahi izango du eskuragarri erabilita eta erabiltzeko dauden kupoiei 
buruzko informazioa kanpaina indarrean dagoen bitartean.

7. Programari atxikitako establezimenduek astero ordaindu eta kobratu ahal izango dituzte 
aplikatutako deskontu bonuak.

8. Establezimenduak erabilitako bonu bakoitza formalizatu beharko du plataforman, eroslea-
ren NAN zenbaki bati lotuta, eta erosketa txartelaren kopia bat erantsi beharko diote egiaztagiri 
gisa.

Establezimendu atxikiaren erantzukizuna izango da emandako NANaren zenbakia eroslea-
rena dela egiaztatzea.

Deskontu bonuak establezimenduek eurek aplikatuko dituzte ondasunak eskuratzeko unean.

9. Betekizunak betetzen direla egiaztatu ondoren, atxikitako establezimenduei dagokien 
zenbatekoa likidatu eta ordainduko zaie, horretarako eman duten banku kontuan.

13. artikulua. PROGRAMARI ATXIKITAKO ESTABLEZIMENDUEN BETEBEHARRAK

Atxikitzeko eskaeraren bidez programari atxikitako establezimenduek betebehar hauek 
izango dituzte:

a) Establezimenduaren kanpoaldean programari atxikita dagoela adieraziko dute, dagozkion 
publizitate materialak jaso eta ageriko leku batean jarrita.

b) Erosleei ez zaie inola ere dirua eskudirutan itzuliko.

c) Deskontu bonu bakoitzari lotutako NAN zenbakia erosketa egiten duen pertsonari dago-
kiola egiaztatzea.

d) Funtzionamendua eta prozesuari eta, oro har, kanpainari buruz duten iritzia egiaztatzeko 
harremanetan jartzeko aukera emango dute.

h) Arabako Foru Aldundiko Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritzara 
bidali arte gordeko dituzte jasotako funtsen aplikazioa justifikatzen duten erosketa bonu eta or-
dainagiri edo faktura guztiak, Arabako Foru Aldundiak egiaztatu eta kontrolatu ahal izan ditzan.
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14. artikulua. ERAKUNDE ONURADUNEN BETEBEHARRAK

1. Lankidetza hitzarmena sinatzen duen erakunde laguntzaileak honako ekintza hauek 
garatzeko konpromisoa hartzen du:

a) Kanpainaren kudeaketan laguntzea, parte hartzen duten saltegiekin harremanetan jartzeko 
bidea izatea haien atxikimendua artikulatzeko, eta haren ondorioz hartutako konpromisoak 
behar bezala garatzen direla kontrolatzea.

b) Programaren berri ematea bere web orriaren eta bere beste bitarteko batzuen bidez.

c) Erakunde interesdunei informazioa eta laguntza ematea, kanpainari atxikitzea formali-
zatzeko.

d) Funtsen gordailuzain eta banatzaile izatea, bonuak banatzeko eragiketak koordinatuz 
hobaridun salerosketa eragiketetan.

e) Deskontu bonuei dagozkien zenbatekoak ordaintzea programari atxikitako enpresaburu 
autonomoei eta mikroenpresei eta enpresa txikiei.

f) Kontuan gordetako funtsak programarako zuzen erabiltzen diren kudeatzea, kontrolatzea 
eta gainbegiratzea, sinatutako hitzarmenarekin eta, hala badagokio, Eusko Jaurlaritzak erakun-
deari emandako jarraibide espezifikoekin bat etorriz.

g) Kudeatutako guztiaren berri ematea sinatutako lankidetza hitzarmenean adierazitako 
txostenen bidez.

2. Aurreko klausuletan adierazitako konpromiso eta betebeharrez gain, Arabako Merkataritza 
eta Industria Ganberak betebehar hauek hartzen ditu bere gain:

a) Arabako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauaren 
14. artikuluan adierazitako betebehar guztiak, eta Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustape-
naren Zuzendaritzak egokitzat jotzen dituen egiaztapen guztiak onartuko ditu, jarduketak garatu 
eta gauzatzeari dagokionez.

b) Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 2.3 artikuluan 
xedatutakoa betetzea, zehazki honako hauetan jasotakoa: 3. artikulua, berdintasunaren arloko 
printzipio orokorrei buruzkoa; 16. artikulua, estatistikei eta azterlanei buruzkoa; 18.4 artikulua, 
edozein euskarritan hizkuntzaren eta irudien erabilera ez-sexistari buruzkoa; eta 23. artikulua, 
haietako zuzendaritza eta kide anitzeko organoetan emakumeek eta gizonek, trebakuntza, gai-
tasun eta prestakuntza egokia izanik, ordezkaritza orekatua izateari buruzkoa.

c) Finantzaketaren izaera publikoaren publizitate egokia egitea, bai eta finantzaketa hori 
Arabako Foru Aldundiaren ardurapean dagoela ere.

3. Debekatuta dago establezimenduei diskriminazio edo tratu desberdina ematea, bereziki 
kontuan hartuta establezimendu elkartua den edo ez, bai eta saltegia zein elkartetakoa den ere.

15. artikulua. PROGRAMAREN INDARRALDIA

Programa horren indarraldia ebazpen hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean hasiko 
da, eta indarrean jarraituko du 2020ko abenduaren 31ra arte, egun hori barne.

Programa amaitzeko data horren ondoren, deskontu bonuek balioa galduko dute deskontu 
gisa.

Programa horri lotutako funts publikoak aurreko paragrafoan adierazitako data baino lehen 
agortzen badira, Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritzak egoera horren 
ebazpena eman beharko du.

16. artikulua. IKUSKAPENA ETA EZ BETETZEAK

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritzak beretzat gordetzen du ego-
kitzat jotzen dituen egiaztapenak, ikuskapenak eta gainerako kontrol neurriak egiteko eskubidea, 
baliabide publikoak behar bezala aplikatzen direla zaintzeko eta programa horren garapena eta 
aplikazioa egiaztatzeko.



2020ko urriaren 21a, asteazkena  •  119 zk. 

9/10

2020-03061

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

www.araba.eus

Atxikitako establezimenduek ez betetzeren bat egiten badute, Enplegu, Merkataritza eta 
Turismo Sustapenaren Zuzendaritzak bertan behera utzi ahal izango du haien atxikimendua 
programari, eta horren berri eman ahal izango dio erakunde laguntzaileari, deskontu bonuak 
trukatzea eragozteko.

Atxikitako establezimenduek Arabako Foru Aldundiak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak 
laguntzen xedea fiskalizatzeko eskatzen dieten informazio guztia eman beharko dute.

17. artikulua. BATERAGARRITASUNA BESTE LAGUNTZA BATZUEKIN

Ebazpen honen babesean lortutako dirulaguntza bateragarria izango da beste administrazio 
publiko edo erakunde pribatu batzuek emandako beste edozein dirulaguntza, laguntza, diru 
sarrera edo baliabiderekin.

18. artikulua. DATU PERTSONALAK

Kanpainari atxikitako txikizkako establezimenduen eta bonuen onuradunen datu pertsonalak 
Merkataritza eta Turismoa Sustatzeko Laguntzak izeneko tratamendu jarduerari erantsiko zaizkio 
eta bertan tratatu. Datu pertsonalen tratamendua abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan 
(Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalen Bermeari buruzkoa) eta 2016ko apirila-
ren 27ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamenduan (datu 
pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak 
babesteari buruzkoa) ezarritakoaren arabera egingo da.

19. artikulua. INTERPRETAZIOA

Oinarri hauen interpretazioaren inguruan sortzen diren zalantzak Enplegu, Merkataritza eta 
Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Sailak ebatziko ditu.

20. artikulua. ARAUDI APLIKAGARRIA

Oinarri hauetan xedatzen ez dena hauexek arautuko dute: urriaren 19ko 11/2016 Foru Araua; 
Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra; Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 
Lege Orokorraren Erregelamendua onesten duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua; 
Arabako Lurralde Historikoko Aurrekontu Araubide Ekonomikoaren abenduaren 18ko 53/1992 
Foru Araua; indarrean dagoen aurrekontua arautzen duen foru araua; Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea, eta aplikagarri diren gaine-
rako arauak.
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II. ERANSKINA

Dirulaguntza lerroa: A Plana. Turismo bonuak.

Ardatz estrategikoa: Arabako ekonomiaren hazkundea eta enplegua.

Saila: Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saila.

Aurrekontu partida: 2020ko aurrekontuko 30.5.02.3700.480.00.01 A Plana. Turismo bonuak.

2020 GUZTIRA

281.280,00 281.280,00

Dirulaguntzaren xedea: ondasunen kontsumoa sustatzea Arabako Lurralde Historikoko 
turismo, sukaldaritza eta ostalaritza sektoreetako establezimenduetan.

Onuradunak: Familiak.

Emateko prozedura: Dirulaguntzak ondasunak edo zerbitzuak erosteagatik Arabako turismo, 
sukaldaritza eta ostalaritza sektoreetako establezimenduetan.

Dirulaguntzaren oinarrizko lerroak: Atxikitakoek 5, 10 eta 20 euroko deskontu bonuak eskain-
tzen dituzte, gutxienez 20, 40 eta 60 euroko erosketetan, hurrenez hurren, ondasunak edo zer-
bitzuak erosteko unean. Arabako Foru Aldundiak finantzatzen du deskontu hori. Deskontu bonu 
erabilgarriak (32.492 bonu) modu linealean banatzen dira atxikitako saltegien artean.

Baterako finantzaketa:

Jarraipen erregimena eta adierazleak:

— Atxikitako enpresa kopurua.

— Bonuak erabiltzen dituzten bezeroen kopurua.
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