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Teknologiak eta kudeaketa prozedurak gaur egun inolazko etenik gabe aldatzen aritzeak, beraiei merkatuan

gertatzen ari diren globalizazioa eta halako aldaketek agertzen duten hedapen-abiadura azkarra erantsirik,

ezinbesteko baldintza bihurtu du, bizirik irauteko eta garatzeko orduan, lehiarkotasunaren oinarririk sendoena

izan ohi diren enpresetako langileen ezagutzak eta trebetasunak eguneratzea.

Laneko egoeran irautea, lanpostuak dituen baldintzak hobetzea, eta enpresetan lanpostu berriak sortzea, gizarte

osoak beharrezkotzat jotzen duen zerbait bihurtu dira, eta, nahitanahiez, lehiakorrak izan ohi diren enpresen

iraupena eta garapena eskatzen dute.

Hori dela eta, beraietan izan ohi giza-baliabideen ezagutzak etenik gabe eguneratzeak lanpostuak sortzeko

unean elementurik eraginkorrenetarikoak izan ohi diren enpresa txiki eta erdizkakoentzat sortzen dituzten

eragozpenak eta ahaleginak kontuan izanik, eta egonkortasuna erraztu eta enpleguaren hazkundea mantentzeko

Europako Gizarte Fondoak eman dituzten gidalerroekin bat etorriz, Lan eta Ekonomi Sustapen Sailak, eskabide

horri erantzun nahiez, egokitzat jo du enpresek eratutako heziketa jarduerak burutzeko laguntza plan bat

abiabidean jartzea, heziketa alor horretan jarduera txikia edo inolazko jarduerarik ez duten enpresetan heziketari

bideak egiteko, edota giza-baliabideen hobekuntzan arduratsuagoak diren enpresetan ugaritzeko, beti ere

aurrekontuen gabeziak sortu ohi dituen mugen barruan.

Heziketa planetan enpresako kolektibo guztiak egon behar dute barru sartuta, bakoitza dituen ezaugarri berezi

eta guzti; halakoetan emateko diren edukinen diseinua egiterakoan beraietako osagai praktikoa eta halakoak

etorkizunera izango duten eraginkortasuna nahiz langileak lortutako ezagutzen erabilera era askotan egin ahal

izatea hartuko direla kontuan.

Era berean, garrantzi handiagoa emango zaie, eginkizunen aniztasuna nahitaezkoa izan, eta astia nahiz

baliabide ekonomikoak heziketarako erabiltzeak eragozpen handiak sortzen dizkieten maila txikiko enpresei.

Honako plan hau 1998an zehar eginiko jarduerentzat, eta 1999ko lehen hiru hiruhilabetekoetan egiteko

direnentzat izango da, eta, baterako finantzaketa eskatzeko asmoz, Europako Gizarte Fondoari aurkeztuko zaio

Planean bi jarduketa-bide ageri dira:

1. Irabazasmorik gabeko erakundeen heziketa-jarduerak laguntzea.

2. Enpresetako heziketa-jarduerak laguntzea.

Dekretu hau hurrengo tituluetan banatzen da:

I. Titulua.- Jarduketa-bideak (1.Art. - 10.Art.)

1. Kapitulua.- Irabazasmorik gabeko erakundeen heziketa-jarduerak.

2. Kapitulua.- Enpresetako heziketa-jarduerak.

II. Titulua.- Xedapen amankomunak (11.Art. - 19.Art.)

Xedapen Gehigarria

Azken Xedapenak

Bizkaiko Lurralde Historikoko 1998.eko Aurrekontu Orokorrak indarrean hasi ondoren, egokitzat jo da Programa

hau 1998 eta 1999. ekitaldietan zehar arautuko duen arautegia ezartzeari ekitea.

Ondorioz, eta Lan eta Ekonomi Sustapen Saileko foru diputatuak proposatua izan, eta aldez aurretik eztabaidatu

ondoren Gobernu Kontseiluak 1998ko abenduaren 15ean onetsi ondoren,
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XEDATU DUT

I. TITULUA
JARDUKETA BIDEAK

1. Artikulua.- Helburua:

Langileen ezagutzak eta trebetasunak, gaur egun enpresek merkatu berrietan nahikoa arrakasta lortuz jardun

ahal izateko beharrezkoak dituzten teknologia eta kudeaketa aldaketek eskatzen duten beharrizanetara egokituz,

lanpostuak iraunarazi eta hobetzea ziurtatzea.

1. Kapitulua

IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEEN HEZIKETA-JARDUERAK

2. Artikulua.- Laguntza jaso dezaketen jarduerak:

1.- Heziketa beharrizanen diagnostikoak egitea.

2.- Lan jarduera batean diharduten pertsonei zuzendutako heziketa jarduerak egitea.

Laguntzak jaso ditzaketen egintzak 1998ko urtarrilaren 1a eta 1999ko irailaren 30a bitartean egin beharko dira.

3. Artikulua.- Onuradunak

Honako kapitulu honetan aurrikusitako laguntzak Bizkaiko jarraiko erakunde hauek eskuratzu ahal izango dituzte:

a) Enpresen elkarteek.

b) Irabazasmorik gabeko beste erakunde batzuk, halakoen artean, besterik beste, honako hauek:

Elkargoek, Zentro Teknologikoek, eta halakoak.

c) Heziketa Zentroetako elkarteek.

Onuradunen zerrendatik kanpo geratuko dira Herri Sozietateak eta Herri Zuzenbidedun Erakundeak.

Laguntza hauek jasoko dituzten erakunde onuradunek eguneratuak izan beharko dituzte zerga betebeharrak, eta,

kasua balitz, Gizarte Segurantzari dagozkionak. Inguruabar hau eskabidea aurkezterakoan egiaztatu beharko da,

eta hala eduki emakida, betebeharren aintzatespena eta ordainketa egiten diren artean.

Era berean, honako kapitulu honetan diruz laguntzekotzat ezarritako jarduerak, beren jarduera Bizkaian

kokatutako Zentroetan egiten duten pertsonek parte hartuko duten heziketa proiektuak garatzeari dagozkie.

4. Artikulua.- Laguntza jaso dezaketen eremuak:

Heziketa jarduerek, batez ere hurrengo hauek bezalako eremuak barru hartuko dituzte:

- Komerzializazioa.

- Zuzendaritza eta Kudeaketa.

- Langileak eta Giza Baliabideak.

- Enpresen Finantzaketa.
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- Kudeaketaren informatika.

- Ingeniaritza eta Kalitate Kudeaketa.

- Administrazioa: Kontabilitate Orokorra eta Kostuak.

- Zergatasuna.

- Ekoizpenaren Kontrola.

- Fabrikazio-Teknologia berriak.

- Stock-en Kudeaketa.

- Industria eta Grafiko Diseinua.

- Laneko Segurtasuna eta Osasuna.

Edonola ere lehentasuna emango zaio, beste enpresa edo lan eremuetara erraz eraman daitezkeen

kualifikazioak ematen dituen enpresaren jardunbide orokorrari dagokion heziketari.

Alde batera uzten dira 20 ordutik beherako iraupena duten heziketa-jarduera guztiak. Era berean, ezingo da

hautatu berariaz heziketa helburu zehatza ez duen jarduerarik, hala nola, azokak, kongresuak, jardunaldiak, etab.

5. Artikulua.- Dirulaguntza jaso dezaketen kostuak

Honako hauek dira diruz lagundu daitezkeen kostuak:

5.1.1- Hezkiketa beharrizanen diagnostikoak.

Diagnostikoa egiten duen kanpoko erakundearen kostua barru sartuko da, hala behar denean; era berean, baita

ere, erakundeak berak diagnostikoa egiteko erabilitakoetatik (bere langileek eta bidaiak) sortutakoa.

5.1.2- Heziketa-jarduerak

Aukeratzeko gastuak hurrengoak dira:

5.1.2.1.- Kanpokoak:

- Kanpoko heziketa zerbitzuen kontratazioa.

- Jarraipena eta ebaluaketa.

5.1.2.2.- Barrukoak:

- Bertako irakasleen ordainketa eta gizarte zamak.

- Ikasmateriala.

- Bidaia eta egoitza gastuak.

- Gai suntsikorrak.

- Jarraipena eta ebaluaketa.

- Heziketaren kudeaketa.

- Aseguruak.

- Toki eta ekipoen alogera.

- Ekipoen amortizazioa.

- Erakundeko partehartzaileek egindako orduak.
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Diruz laguntzekotzat joko da Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ), zergaren aitorpenean konpentsatzerik ez

duen adienean.

Diruz laguntzekoa den kostua lortzeko, aukeratzeko gastutik, kasua balitz, partehartzaileek matrikula gisa

ordaintzen duten zenbatekoa kendu beharko da.

6. Artikulua.- Laguntzen zenbatekoa:

.- Diagnostikoak: Lan eta Ekonomi Sustapen Sailak, gehienez, 50eko portzentaian lagunduko du diruz heziketa

beharrizanen diagnostikoak egiteko kostua.

.- Heziketa-jarduerak: Gehienez, %50ean lagunduko ditu diruz, heziketa-egintzei dagozkien diruz laguntzeko

kostuak.

.-Erakundeko partehartzaileek erabilitako orduen zenbatekoa ezingo da diruz laguntzeko diren gainerako kostuen

guztikoa baino handiagoa izan.

2. Kapitulua

ENPRESETAKO HEZIKETA-JARDUERAK

7. Artikulua.- Laguntza jaso dezaketen jarduerak:

1.- Enpresetako heziketa eremuan esperientzia frogatua duten pertsona gaituek eginak izango diren heziketa

beharrizanen diagnostikoak.

2.- Lan jarduera burutzen duten pertsonei zuzendutako heziketa-jarduerak egitea.

Lagundu daitezkeen egintzak 1998ko urtarrilaren 1a eta 1999ko irailaren 30a bitartean egin beharko dira.

8. Artikulua.- Onuradunak

Kapitulu honetan aurrikusten diren laguntzak jaso ahal izango dituzte Bizkaiko hurrengo erakunde hauek:

a) 250 langile baino gehiago ez duten enpresek.

Aurezktutako proiektuaren interesaren arabera, onuradunen artean sartu ahal izango dira lehenago

ezarri diren mugak betetzen ez dituzten gizarte-ekonomiazko enpresak.

b) Enpresa autonomoak.

Onuradunen zerrendatik kanpo geratuko dira Herri Sozietateak eta Herri Zuzenbidedun Erakundeak.

Laguntza hauek jasoko dituzten erakunde onuradunek eguneratuak eduki beharko dituzte zerga betebeharrak,

eta, kasua balitz, Gizarte Segurantzari dagozkionak. Inguruabar hau eskabidea aurkezterakoan egiaztatu

beharko da, eta hala eduki beharko da emakida, betebeharren aintzatespena eta ordainketa egin den artean.

Era berean, honako kapitulu honetan diruz laguntzekotzat ezarritako jarduerak, beren jarduera Bizkaian

kokatutako Zentroetan egiten duten pertsonek parte hartuko duten heziketa proiektuak garatzeari dagozkio.

Lehentasuna emango zaie 100 langile baino gutxiago duten enpresentzako heziketa-jarduerei.

9. artikulua.- Laguntza jaso dezaketen eremuak:

Heziketa jarduerek, batez ere, hurrengoak bezalako eremuak barru hartuko dituzte:

- Komerzializazioa

- Zuzendaritza eta Kudeaketa.

- Langileak eta Giza Baliabideak.



Bizkaiko Foru
Aldundia

Diputación Foral
de Bizkaia

Lan eta Ekonomi
Sustapen Saila

Departamento de Promoción
Económica y Empleo

Abenduaren 15eko Lan eta Ekonomi Sustapen Sailaren Foru dekretua,
Bizkaiko Enpresetako lanbide-hobekuntzarako laguntza plana garatzen
duena.

- Enpresen Finantzaketa.

- Kudeaketaren informatika.

- Ingeniaritza eta Kalitate Kudeaketa.

- Administrazioa: Kontabilitate Orokorra eta Kostuak.

- Zergatasuna.

- Ekoizpenaren Kontrola.

- Fabrikazio-Teknologia berriak.

- Stock-en Kudeaketa.

- Industria eta Grafiko Diseinua.

- Laneko Segurtasuna eta Osasuna.

Edonola ere lehentasuna emango zaio, beste enpresa edo lan eremuetara erraz eraman daitezkeen

kualifikazioak ematen dituen enpresaren jardunbide orokorrari dagokion heziketari.

Alde batera uzten dira 20 ordutik beherako iraupena duten heziketa-jarduera guztiak. Era berean, ezingo da

hautatu berariaz heziketa helburu zehatza ez duen jarduerarik, hala nola, azokak, kongresuak, jardunaldiak, etab.

10. artikulua.- Dirulaguntza jaso dezaketen kostuak

Honako hauek dira diruz lagundu daitezkeen kostuak:

10.1- Hezkiketa beharrizanen diagnostikoa.

Diagnostikoa egiten duen kanpoko erakundearen kostua barru sartuko da.

10.2- Heziketa-jarduerak

10.2.1.- Kanpokoak:

- Kanpoko heziketa zerbitzuen kontratazioa.

- Jarraipena eta ebaluaketa.

10.2.2.- Barrukoak:

.- Bidaia eta egoitza gastuak.

.- Partehartzaileek erabilitako orduak.

Barruko gastuetatik etorrietakoa izan eta diruz laguntzeko aurrekontua kalkulatzeko hurrengo zenbatekoak

sartuko dira barru:

- Heziketa hori enpresan bertan edo Bizkai barruan egiten bada, heziketa-ordu eta partehartzaile

bakoitzeko, gehienez, 5.000 pezeta; orduen kopurua heziketa ematen duen erakundeak partehartzaileei

emaniko ziurtagirian ageri dena izango da.

- Heziketa hori Bizkaitik kanpo egiten bada, heziketa-ordu eta partehartzaile bakoitzeko, gehienez,

10.000 pezeta; orduen kopurua heziekta ematen duen erakundeak partehartzaileei emaniko ziurtagirian

ageri dena izango da.
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Programen honen indarraldian zehar, barruko gastu guztien zioz, enpresa bakoitzeko onartuko den gehienezko

kostua 10.000.000 pezetakoa izango da.

Ez da diruz laguntzekotzat joko kostuak jasatzen duen Balio Erantsiaren gaineko Zergaren (BEZ) zenbatekoa

Partehartzaileek matrikula gisa enpresari zenbatekoren bat ordainduko baliote, berau diruz ordaintzeko

aukeratzen den kopurutik kendua izan beharko litzateke.

11. Artikulua.- Laguntzen zenbatekoa:

.- Diagnostikoak: Lan eta Ekonomi Sustapen Sailak, gehienez, 50eko portzentaian lagunduko du diruz, heziketa

beharrizanen diagnostikoak egiteak sortutako kostua.

Enpresen kasuan, diruz lagundu ahal izango den gehinezko zenbatekoa 2.000.000 pezetakoa izango da.

.- Heziketa-jarduerak: Gehienez, %50ean lagunduko ditu diruz, heziketa-egintzei dagozkien diruz laguntzeko

kostuak.

Enpresen kasuan, diruz lagundu ahal izango den gehinezko zenbatekoa 16.000.000 pezetakoa izango da.

Diagnostikoen eta heziketa-jardueren kostuen gutxienezko zenbatekoa 300.000 pezetatik gorakoa izango da.

Erakundeko partehartzaileek erabilitako orduen zenbatekoa ezingo da diruz laguntzekoak diren kostuen guztikoa

baino handiagoa izan.

Edonola ere, enpresak guztira jaso ahal izango duten dirulaguntzarei dagokionean Europako Elkarteko

arautegiak ezarritako mugak aplikatuko dira.
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II TITULUA
XEDAPEN AMANKOMUNAK

12. artikulua.- Eskabide-txostena.

1. Kapitulu honetako onurak eskuratu nahi dituztenek eskabide-txostena behar den eran beteta aurkeztu beharko

dute jarraiko agiri hauekin batera:

1.1- Enpresa edo erakundearen I.F.K.aren fotokopia (enpresa autonomoa bada, N.A.N.).

1.2- Eskabide-txostenarekin batera, interesatuen esku jarriko den Hartzekodunaren fitxa behar den eran

beteta.

1.3- Eskabidea, enpresa edo erakundearen ordezkapenean, sinatzen duenaren Ahalordearen eta bere

N.A.N.aren fotokopia.

1.4- Eskatzaileak zerga betebeharrak, eta Gizarte Segurantzari dagozkionak beteta izateari buruzko

ziurtagari eguneratuak.

2. Era berean, aurkeztutako proiektuari dagozkion hurrengo agiriak aurkeztu beharko dituzte:

2.1.- Oraindik hasierarik izan ez duten edota amaitu ez diren jarduerak direnean:

-Halakoen aurrekontu banakatua, kanpoko zerbitzuen eskaintzen kopia barru sartzen delarik.

- Burutzeko egutegia.

- Parte hartuko duten pertsonak eta erakundeak.

- Egintzen helburua.

- Une hartararte eginiko jarduerak.

2.2.-Jarduerak dagoeneko hasiak direnean:

2.2.1. Heziketa-beharrizanen diagnostikoa:

- Heziketa-beharrizanen diagnostikoaren kopia.

- Diagnostikoaren kostuari dagozkionean legezko beharkizunak beteko dituen gastu-

ordainketaren faktura eta zirutagiria, egin duen enprezak luzatuta.

- Irabazasmorik gabeko erakundea denean, diagnostikoa egiten parte hartzean

sortutako eskatzailearen gastuak.

2.2.2.- Heziketa-jarduerak.

- Gastuen zerrenda zehatza, eskabide-inprimakian barru sartutako ereduaren arabera.

Heziketa-jardueraren kostuari dagozkionean legezko beharkizun guztiak betetzen dituztela, sortutako gastuen

ordainketaren behin betiko faktura edo ziurtagirien edota antzerako balio egiaztagarria duten kontabilitate agirien

kopia erantsi beharko da.

Barruko gastuak, esleipen-giltza gardenak eta kontrolagarriak dituzten kontabilitate-agiri bidez egiaztatuko dira,

eta, gehienetan, onartutako kontabilitate arauen arabera egiaztatu beharko dira, proiektua eginbidean jartzen den
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unean definitutako banaketa-plan baten bidez.

- Partehartzailearen ziurtagiria edota diploma, bertan egitaraua eta heziketa-egintzen orduak zehaztuko direla.

- Eginiko heziketa-jarduerei buruzko txostena, honako hauek jasoko dituela: heziketa-egintzen edukina, iraupena,

partehartzaileen zerrenda edo identifikazio pertsonala, ikastaroen hasieran zeuden 25 urtetik gorako eta

beherako gizon-emakumeak seinalatuz, eta lortutako heziketaren ebaluaketa.

- Erakunde eskatzaileak, honako eskabideari dagozkion zioen bidez lortutako sarreren ziurtagiria.

Egokitzat jotzen denean, heziketa eman duen zentroaren ebaluaketa-txostena aurkeztea eskatuko da, ikastaroari

buruzko honako hauek izango dituela: egokitasuna, iraupena, taldekideen berdintasuna, ikasleengandik itxaroten

zena bete den ala ez, inkestak, etab...., eta, baita, aprobetxamendu eta asistentziari buruzko kontrolak eta

ikasleek lortutako maila neurtzeko eginiko balorazio-probak ere.

3. Lan eta Ekonomi Sustapen Sailak Dekretu honetan aurrikusitako onuren eskatzailei, aurkeztutako eskabidea

egokiro ezagutu eta ebalu ahal izatzeko beharrezkotzat jo ditzan agiri eta/edo argibideak eskatu ahal izango

dizkie.

13. artikulua.- Tramitazio prozedura:

1. Honako Dekretu honetan agiri diren laguntzak emateko prozedura lehiaketa arruntezkoa izango da:

- Honako Dekretu honetako onuren eskabideak ebaztea banan-banan eta berariaz egingo da eskabide

bakoitzean eta, pertsonalki jakinazariko zaio interesatuari.

- Jasotako eskabideen araketa, halakoak eskatzen den eran egokiro beteta jaso ahal egingo da, Lan eta

Ekonomi Sustapen Saileko Erregistroan duten sarrera datako hurrenkerari jarraituz, eta Plan hau

burutzeko ezarrita dauden ekonomi baliakizunak uzten duten neurrian, gaitzetsi egingo direlarik ekonomi

baliakizun falta dela eta ebatzi gabe geratzen diren eskabideak.

-Ondorio hauetarako, eskabide batek ebazteko baldintzak betetzen dituela esan daiteke, eskabide-

txostenean eskatzen diren agiri guztiak eta, baita ere, ebazpena emateko beharrezkoak diren

diagnostikoari edo/eta heziketa-jarduerei buruzko aipatutako agiri zehatzak jasoten baditu.

- Ebazpen osoa jaso ahal izateko beharrezko ziurtagiriak ekartzearen zain dauden espedienteetan,

interesatuei delakoak hamar (10) eguneko epearen barruan ekar ditzatela eskatuko zaie, edozein

espediente Saileko Erregistroan aurkeztuak izan, eta bertan aurkitzen diren agirien arabera Foru Agindu

bidez ebatzi daitekeela, beti ere honako Plan honetarako ezarriak izan diren ekonomi baliakizunek hala

egiten uzten duten adinean.

2. Dirulaguntza-eskabideak inguruabar guztietan egokiro beteta etorriko ez balira, edota hamabigarren artikuluan

zerrendatutako agiririk gabe etorriko balira, interesatuari hamr (10) eguneko epearen barruan okerra zuzendu

dezala edota nahitaezko agiriak erants ditzala eskatuko zaio, hala egingo ez balu, egina duen eskabideari uko

egiten diola uste izango dela ohartaraziz; eta hala gertatuko balitz, harako espedientea besterik gabe artxibatu

egingo da, eta ez du Administrazioak eskabideari buruzko ebazpen zehatza eman beharrik izango, Herri-

Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992

Legeko 71.1 eta 42.1. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

3. Eskabideak Lan eta Ekonomi Sustapen Saileko Azpiegitura, Trebakuntza eta Enpleguko zuzendaritza

Nagusiak tramitatuko ditu, eta aipaturiko Zuzendaritza Nagusiaren proposatu ondoren foru diputatuak ebatziko.
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Laguntza-esleipenerako ebazpenean, baldintza zehatzak ezarri ahal izango dira, proiektuen izaera bereziaren

edota gerta daitezkeen bestelako inguruabarren ondorioz Dekretu honetan xedatutakoa kasu bakoitzari ezarri eta

doitzeko egokitzat jotzen denean.

4. Ezinbesteko beharkizuna izango da eskabidearen aurkezpena egin denean hasi, eta laguntzen tramitazio,

aintzatespen eta ordainketa prozesu osoan zehar eskatzaileak zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzari

dagozkionak beteta edukitzea.

Honetarako Lan eta Ekonomi Sustapen Sailak eskatzaileari Gizarte Segurantzaren beharrezko ziurtagiria

aurkeztea eskatuko dio.

Era berean, Ogasun eta Finantza Sailari, eskatzailearen zerga egoeraren egiaztagiria eskatuko dio; bertan

luzamendurik gabekoa delarik  ordaindugabeko zerga zorrik balego, interesatuari, ahal izanez gero hamabost

(15) eguneko epearen barruan egoera artezteko, eta hori egiaztatuko duen Ogasuneko ziurtagiria ekartzeko

eskatuko dio.

Eskabidea gaitziritzi egingo da, eskatzaileak bere zerga betebeharrak edota Gizarte Segurantzari dagozkionak

beteta izatea, halakoei dagozkien ziurtagiriak ekarriz, egaiaztatu ez duenean

5. Dirulaguntza eskabidearen ebazpenak  administrazio bidea agortzen du, eta beraren aurka interesatuek

Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jarri ahal izango dute Euskal Herriko Justizi Auzitegi Nagusiko

Administrazioarekiko Salaren aurrean, aldez aurretik errekurtsoa jartzearen berri eman beharko diotela Lan eta

Ekonomi Sustapen Saileko foru diputatuari.

6. Honako Dekretu honen babespean aurkeztutako eskabideak ebazteko gehienezko epea 1999ko abenduaren

1ean amaituko da; data hori, berariazko ebazpenik eman gabe igaroten bada, harakoak gaitziritziak izan direla

ulertuko da.

7. Gastua diruz laguntzekoa dela egiaztatu ondoren, dirulaguntza eman eta ordaintzera joko da, hori egiterakoan

hurrengo hau izango dela kontuan:

Dirulaguntzaren portzentaiak aplikatzeko oinarri zenbagarria, onartutako aurrekontuen, behin behineko fakturen,

zenbatekoa izango da, 5 eta 10. artikuluetan zehazten diren gastuak bidezkotzeko emaniko agirien arabera.

Lan eta Ekonomi Sustapen Sailak proiektatu edo egiaztatutako gastuak, antzerako izaerako lanen batezbesteko

kostuarekin konparutuz, handiegiak direla uste duenean, diruz laguntzeko oinarria gutxitu ahal izango du, gastu

doitu eta proportzioan egokituari dagokion zenbatekoan.

8. Dekretu honetan administrazio prozedurari dagokionean aurrikusiak izan ez diren gainerakoetan Herri-

Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 30/92 Legea

aplikatuko da.

14. Artikulua.- Dirulaguntzen ordainketa

Dirulaguntza egilesten duen Ebazpenak, era berean, beraren ordainketa xedatu ahal izango du, amaituak eta

egokiro egiaztatuak izan diren jarduerak direnean.

15. Artikulua.- Jarraipena

Honako kapitulu honetan aurrikusi diren laguntzen onuradunek agiri bidez egiaztatu beharko ditu, eginak dituztela

diruz lagundutako jarduerak, horretarako erabili dituztela jasotako fontoak, eta, baita ere, bete dituztela halakoak
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lortzea arautzen duten baldintzak, honako Dekretu honetan, eta emakidatzen dituen Foru Aginduan aurrikusitako

eran, edota, edozein unetan, Lan eta Ekonomi Sutapen Sailak eskatzen badie.

Honako Dekretu honetan araututako laguntzak ematerakoan kontuan izan diren baldintzak aldatzeak, halakoak

ematerakoan izan zen ebazpena aldatzea ekar dezake.

16. artikulua.- Ez betetzea

1. Honako Dekretu honetan ezarrita ageri diren beharkizunak, eta ezargarriak diren gainerako arauak nahiz, kasu

hala balitz, ebazpenean ezar daitezkeen bestelako baldintzak ez betetzeak, halakoa indarrik gabe uztea, eta

hartutako zenbatekoak, eta, kasu balitz, eurei dagozkien legezko korrituak itzuli beharra ekarriko du, Bizkaiko

Lurralde Historikoko Ekonomi Araubideari buruzko 10/97 Foru Arauaren 172 eta 176. artikuluen arabera, halako

kasuetan izan daitezkeen legezko egintzen eta zehapenen kaltetan izan gabe. Aipaturiko zenbatekoek herri

sarrera-izaera izango dute legezko ondorio guztietarako.

2. Ez betetzerik denean ezarriko den prozedura, hurrengo hau izango da:

a) Azpiegitura, Trebakuntza eta Enpleguko zuzendari nagusiak hasi 0eta tramitatuko du prozedura, eta Lan eta

Ekonomi Sustapen Saileko foru diputatuak ebatziko.

b) Azpiegitura, Trebakuntza eta Enplegurako zuzendari nagusiak enpresa edo erakundeari prozedura

hastearen, eta horretarako izan diren zioen berri emango dio, egokitzat jo ditzan alegazioak aurkezteko

hamabost (15) eguneko epea emanez. Prozedura hasteak, edonola ere, eten egingo ditu oraindik egin

ez diren ordainketak.

c) Alegazioak jaso ondoren edota halakorik egin gabe epea igaro ostean, instruitutako espedientea,

ebazpen proposamena erantsia duela, Lan eta Ekonomi Sustapen Saileko foru diputatuari bidaliko zaio.

d) Lan eta Ekonomi Sustapen Saileko foru diputatuaren ebazpenak emango dio amaiera prozedurari. Ez

betetzea gertatzen dela ikusiko balu, dirulaguntza galtzea aldarrikatzeari eta zenbatekoa itzuli beharrari

buruzko erabakia hartuko du, kasua balitz, dagozkien legezko egintzen eta zehapenen kaltetan izan

gabe.

3. Artikulu honetan araututakoari ezargarriak zaizkion arauak ez betetzearen ondorioz, emandako dirulaguntzak

itzultzeko prozedura ebazteko gehinezko epea, sei hialbatekoa izango da hasiera ematen zaionetik zenbatuta.

17. Artikulua.- Eskabideak aurkezteko epea eta tokia

Honako Dekretu honetako onurak jasotzeko eskabideak aurkezteko epea hurrengo hau izango da:

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik 1996ko irailaren 30erarte.

Inguruabar guztiak dituztela egokiro betetako eskabideak, eta 12. artikuluan seinalatutako nahitaezko gainerako

agiriak erantsiak dituztela, Bizkaiko Foru Aldundiko Lan eta Ekonomi Sustapen Saileko Erregistroan aurkeztu

beharko dira, Erregistro horretako ordutegiaren barruan (8,30etatik 13,30etara), Herri-Administrazioen Araubide

Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 30/92 Legeko 38.4. artikuluan aurrikusiak izan

diren aurkezpen bideetatik egitearen kaltetan izan gabe.

18. Artikulua
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Honako Dekretu honetan aipatzen diren dirulaguntzak, bertan xedatuta datozenen eta egilesteko Foru

Aginduetan ezar daitezen gainerako baldintzen bidez bideratuak izango dira; edota, era berezian Bizkaiko

Lurralde Historikoko Ekonomi Arabudideari buruzko urriaren 14ko 10/97 Foru Arauko 92-100 arteko eta 172-176

arteko artikuluek osotutako Bizkaiko Lurralde Historikoko dirulaguntza eta laguntza prublikoi buruzko arautegi

orokorren bidez.

19. Artikulua.- Bateraezintasuna

Erakunde publiko eta pribatuetatik jasotako laguntzen guztizkoak ezingo du, diruz laguntzeko egintzak ber-berak

direnean, aurrikusitako kostuaren %100a baino handiago izan.

Era berean, Elkarteko baterako finantzaketa bikoitzik ez izatea ziurtatzeko, bestelako erakundeetatik jasotako

ekarpenek ez dute jasango baterako finantzaketa bikoitzik.

Honako Dekretu honetako laguntzen onuradun diren enpresa eta erakunde eskatzaileek Lan eta Ekonomi

Sustapen Sailari egintza berberaren zioz beste Erakunde batzuen eskutik lortu dituzten edota lor ditzaketen

laguntzen berri eman beharko diote.

20. Artikulua.- Elkarteko baterako finantzaketa

Dekretu honetan aurrikusitako laguntzen portzentaietan kontuan hartu izan da Elkarteko finantzaketa; hori,

egintzak Bizkaiko Foru Aldundiak eta Europako Gizarte Fondoak baterako finantzaketa bidez lagunduak izan

daitezkeela suposatuz egin da; hala ere, ez du ezarritako gehienezko muga gainditzerik ekarriko.

Beraz Erakunde Onuradunek Lan eta Ekonomi Sustapen Sailaren babesa eta, kasua balitz, Europako Gizarte

Fondoen baterako finantzaketa agertarazi behar dute planeko jardueren zabalkunde eta hedapenerako egiten

dituzten egintza guztietan nahiz halakoei dagozkien asitentzia edo gaitasun ziurtagiriak igortzerakoan.
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AZKEN XEDAPENAK

Lehena.- Indarrean hastea:

Honako Dekretu hau, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunean hasiko da indarrean.

Bigarrena.- Arauen garapena

Eskumenak ematen zaizkio Lan eta Ekonomi Sustapen Saileko foru diputatuari, honako Dekretu hau osotu eta

garatzeko beharrezkotzat jo ditzan xedapenak emateko nahiz beraren aplikazioan beharrezkoak izan daitezkeen

lankidetza hitzarmenak izenpetzeko.

Hirugarrena.- Aurrekontua zainpetzea

Honako Dekretu honen arabera eman daitezkeen laguntzak eta onurak, 1999. ekitaldiko aurrekontuetako

hurrengo partida eta zuzkiduren kontura egingo dira, eurok aurrekontuen baliakizunen arabera aldatuak izatearen

kaltetan izan gabe.

Partida: Zenbatekoa

08.05.443.00.01: 380.000.000 pezeta.

08.05.451.00.01:  80.000.000 pezeta.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Ekonomi Araubideari buruzko urriaren 14ko 10/97 Foru Arauko 57. artikuluan

xedatutakoaren arabera, Dekretu honetan aldez aurretik ikusitako laguntzak ematea, bertatik sortutako

betebeharrak 1999. ekitaldian zehar finantzatzeko kreditu egokia eta nahikoa izateak baldintzatuta egongo da.

Bilbon emana, 1998ko abenduaren 15ean.-

Lan eta Ekonomi Sustapen Saileko foru diputatua

PEDRO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Ahaldun nagusia

JOSU BERGARA ETXEBARRIA


