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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 564/2020 Erabakia, azaroaren 17koa. Onestea “Turismo bonuak” 
programaren barruan hobaridun salmentak egiteko epea luzatzea

Foru Gobernu Kontseiluaren urriaren 13ko 463/2020 Erabakiaren bidez onespena eman 
zitzaion Turismo Bonua programari, turismo ondasunak, produktuak eta zerbitzuak erosteko 
Arabako Lurralde Historikoko turismoaren, otorduen eta ostalaritzaren sektoreko establezi-
menduetan.

Programaren helburuak betetzeko, normaltasunezko gizarte baldintza batzuk egon behar 
dira, hala nola pertsonen mugikortasuna, turismo establezimenduetako edukierak, sukaldaritza 
eta ostalaritza zerbitzuak emateko ordutegiak edo turismo jardueretako pertsona taldeak etab.

Urriaren 25eko 926/2020 Errege Dekretuak COVIDak eragindako infekzioen hedapenari eus-
teko alarma egoera deklaratu zuen, eta, lehendakariaren urriaren 26ko 36/2020 Dekretuaren 
bidez, EAEn aplikatu da. Dekretu horiek nabarmen aldatu dituzte Turismo Bonua programa 
garatzeko beharrezkoak diren normaltasun baldintza horiek.

Praktikan, bi arauetan jasotako neurriak bateraezinak dira aipatutako sektoreetako negozioe-
tan jarduera dinamizatzea eta ondasunak, produktuak eta zerbitzuak eskuratzea helburu duen 
programaren garapen normalarekin.

Testuinguru horretan, programan parte hartzen duten erakundeek hari eustea erabaki dute, 
eta ezarritako helburuak lortzeko epeak luzatzea. Hala, enpresa eta establezimenduak atxikitzeko 
epea 2020ko azaroaren 30era arte luzatuko da, epe horren ondoren mugikortasun murrizketak 
arinduko direla aurreikusten baita, eta atxikitako establezimendu eta enpresetan deskontu 
bonuak erabiltzeko prozesuak gauzatzeko epea maiatzaren 31ra arte luzatuko da.

Ondorioz, Turismo Bonua programa onetsi zuen 463/2020 Erabakiaren I. eranskineko artiku-
luei dagozkien zenbait atal aldatu behar dira, eta aurrekontu kredituak premia berrien arabera 
birbanatu eta egokitu.

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 luza dadila Foru Gobernu Kontseiluaren urriaren 13ko 463/2020 Era-
bakian ezarritako turismo, jatetxe eta ostalaritza sektoreetako establezimenduetan turismo 
ondasun, produktu eta zerbitzuak erosteko Turismo Bonuaren barruan hobaridun salmentak 
egiteko epea, eskuragarri dagoen aurrekontu esparruaren barruan, eta hobaridun salmentak 
egiteko azken eguna 2021eko maiatzaren 31 izan dadila.

Bigarrena. Aldatzea Arabako Lurralde Historikoko turismo, jatetxe eta ostalaritza sektoree-
tako establezimenduetan turismo ondasunak, produktuak eta zerbitzuak erosteko Turismo Bo-
nuaren programa onetsi zuen Foru Gobernu Kontseiluaren urriaren 13ko 463/2020 Erabakiaren 
I. eranskineko artikuluei dagozkien apartatuak, eta apartatu eta artikulu horiek ebazpen honen 
I. eranskinean zehazten den bezala idatzita geratzea.
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Hirugarrena. Turismo Bonua babesten duen aurrekontu egozpena aldatzea, urteka honela 
banatuta:

— 253.152,00 euro Arabako Foru Aldundiaren 2020ko ekitaldirako aurrekontuko 
30.5.02.3700.480.00.01 aplikazioaren kontura (xedapen erreferentzia: 105.3546/000).

— 28.128,00 euro 2021. urteko 20.3.21.30.5.02.3700.480.00.01 kreditu konpromisoaren kon-
tura.

Laugarrena. Funts horiek gordailu gisa ordainduko dira Arabako Merkataritza eta Industria 
Ganberaren kontu honetan:

— 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) 2021ean sartuko da, programa amaitu aurretik, 
aplikatzen diren deskontudun salmenta eragiketen arabera.

Arabako Merkataritza eta Industria Ganberak turismo bonuen azken likidazioaren txos-
ten-memoria aurkeztu beharko dio Arabako Foru Aldundiari, 2021eko ekainaren 30a baino 
lehen, eta programaren kontabilitate balantzea jaso beharko du: trukatutako deskontu bonuen 
kopuruari buruzko informazioa, udalerrien eta JEZaren epigrafeen arabera bereizita, bai eta 
onuradunen kopurua ere.

Arabako Merkataritza eta Industria Ganbera funtsen gordailuzaina eta banatzailea izango da; 
hau da, deskontu bonuak banatzeko eta saltzeko eragiketak koordinatuko ditu eta salerosketa 
eragiketetan erabilitako deskontu bonuen trukaketa egingo du. Zenbatekoa 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.

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

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

Zazpigarrena. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urria-
ren 1eko 39/2015 Legeak 123. artikuluan dioenarekin bat etorriz, administrazio bidea agortzen 
duen ebazpen honen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Foru Gobernu 
Kontseiluari, programa ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik hilabete pasatu baino lehen, 
edo, bestela, zuzenean aurkaratu daiteke Gasteizko administrazioarekiko auzietarako epaitegie-
tan, egintza hau argitaratu eta hurrengo egunetik bi hilabete igaro baino lehen.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko azaroaren 17a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Bigarren diputatu nagusiordea eta 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

TURISMO BONUAK PROGRAMA

FORU GOBERNU KONTSEILUAREN URRIAREN 13KO 463/2020 ERABAKIAREN 
I. ERANSKINAREN ARTIKULUETAKO ZENBAIT APARTATU ALDATZEA

3. artikulua. BALIABIDE EKONOMIKOAK ETA AURREKONTU EGOZPENA

Guztira, 281.280,00 euro emango dira, honela banatuta urteka:

— 253.152,00 euro Arabako Foru Aldundiaren 2020ko ekitaldirako aurrekontuko 
30.5.02.3700.480.00.01 aplikazioaren kontura (xedapen erreferentzia: 105.3546/000).

— 28.128,00 euro 2021. urteko 20.3.21.30.5.02.3700.480.00.01 kreditu konpromisoaren kon-
tura.

5. artikulua. DIRUZ LAGUNDU DAITEKEEN JARDUERA

6. Salmenta hobaridunak izango dira programa indarrean jartzen den egunetik 2021eko 
maiatzaren 31ra bitartean egiten direnak.

Diruz lagundutako jarduerak 2021eko maiatzaren 31tik aurrera ere baliatu ahal izango dira, 
baldin eta bezeroak aurreko paragrafoan ezarritako aldian kontratatu eta ordaindu baditu.

11. artikulua. DESKONTU BONUEN BANAKETA

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 
gauzatzeko lankidetza hitzarmena sinatu eta hurrengo hogei egunen barruan, foru erakundeak 
Arabako Merkataritza eta Industria Ganberak adierazitako kontuan sartuko du kudeatuko diren 
laguntzen funtsen zenbatekoaren ehuneko 90. Une horretatik aurrera, Arabako Merkataritza eta 
Industria Ganbera funtsen gordailuzaina izango da, eta gordailuzainak gordailu zibilean dituen 
zaintza betebeharrak hartuko ditu bere gain; hain zuzen ere, Kode Zibilaren 1758. artikuluan eta 
hurrengoetan araututakoak.

Gainerako ehuneko 10a 2021ean sartuko da, programa amaitu aurretik, aplikatzen diren 
salmenta eragiketen arabera.

15. artikulua. PROGRAMAREN INDARRALDIA

Programaren indarraldia ebazpen hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, 
eta indarrean jarraituko du 2021eko maiatzaren 31ra arte, egun hori barne.

Programa amaitzeko dataren 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.
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II. ERANSKINA

Dirulaguntza lerroa: Plan A 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 PlanÁ. Turismo bonuak:

2020 2021 GUZTIRA

253.152,00 28.128,00 281.280,00

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 es-
kainiko dituzte, gutxienez 20, 40 eta 60 euroko erosketetan, hurrenez hurren, ondasunak edo 
zerbitzuak erosteko unean. Arabako Foru Aldundiak finantzatuko du deskontu hori. Deskontu 
bonu erabilgarriak (32.492 bonu) modu linealean banatuko dira atxikitako saltegien artean.

Baterako finantzaketa:

Jarraipen erregimena eta adierazleak:

— Atxikitako enpresa kopurua.

— Bonuak erabiltzen dituzten bezeroen kopurua.
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