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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2020, abenduak 16. Asteazkena241. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Euskara, Kultura eta Kirol Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 112/2020 FORU DEKRETUA, abenduaren 9koa. 
Honen bidez, 2020ko irailaren 11tik 2021eko irailaren 10era bitartean kirol 
prestakuntza gainditu duten kirol teknikarientzat Euskara, Kultura eta Kirole-
ko Foru Sailak ematen dituen beken oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen 
dira.

Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Sailak, besteak beste, Bizkaian 
talentu artistikoa eta sortzailea sustatzea helburu duen kultura-politika planteatzen du. 
Horretarako, beharrezkotzat jotzen du sormen- eta arte-bokazioa duten pertsonen pres-
takuntzan inbertitzea, eta mundu osoan goi-mailako prestakuntza-programetarako sarbi-
dea erraztea. Hori dela eta, foru dekretu honen xedea da bide egokia ezartzea interesdu-
nek Bizkaiko Foru Aldundiaren kultura-arloko bekak eskuratu ahal izateko.

Esparrua horrela zehaztuta, Bizkaiko Foru Aldundiak, arte eta kultur arloko sormena-
ren interpretazio-tekniken hedapena sustatzeko asmoz, urtero egiten du sormen artisti-
korako (arte plastikoen eta ikusmen-arteen modalitatean), arte eszenikoen arloko treba-
kuntza eta hobekuntzarako (arte dramatikoa, musika eta dantza, hurrenez hurren) bekak 
eta laguntzak emateko deialdia.

Prestakuntzan bikaintasunaren aldeko apustua indartze aldera, bekak deitzen dira 
soilik, eta ez laguntzak, uste baita lehentasuna eman behar zaiela iraupen egokia duten 
prestakuntza-formatu trinko eta osoei, hala nola ikasturteari.

Ekimen horri eutsi behar zaiola kontuan hartuta, beharrezkoa da programa honi 
ematea 2021eko ekitaldirako bekak eskatzeko eta emateko araudia, honako modalitate 
hauetan: arte plastiko eta ikusmen-arteak, arte dramatikoa, musika eta dantza.

Ekitaldi honetan kontuan hartu da, halaber, COVID-19ren bilakaerak eragindako osa-
sun-krisia, eta, horren ondorioz, indartu egin behar da horrelako jarduerak egiten dituzte-
nei ematen zaien laguntza, pandemiak eragindako ondorio negatiboak arintzeko.

Proposatutako xedapen orokorraren gaiaren gaineko eskumena Bizkaiko Foru Aldun-
diari dagokio. Euskal Autonomi Erkidego Osorako Erakundeen eta Lurralde Historikoe-
tako Foru Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 
7.a)12. artikuluan xedatutakoarekin bat, lurralde historikoetako foru erakundeei eskumen 
esklusiboa dagokie, besteak beste, arlo hauetan: lurralde historikoaren titulartasunekoak 
diren eta Arte Ederrekin eta Artisautzarekin zerikusia duten artxibo, biblioteka, museo eta 
erakundeen arloan.

Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 6ko 22/2018 Foru Dekretuak, zeinak Bizkaiko 
Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Sailaren egitura organikoari buruzko erregelamen-
dua onesten duen, sail horri eskumen hau esleitzen dio: Bizkaian kultura sustatu eta 
zabaltzea, gure kulturaren ezagutza eta garapenetik abiatuta eta beste kultura guztiei 
ateak zabalduz.

Dekretu hau bi titulutan egituratu da. Lehenengo tituluan, hurrengo tituluari ere bada-
gozkion estipulazio komunak ezartzen dira; bigarrenean, diziplina artistiko bakoitzerako 
estipulazio espezifikoak xedatzen dira:

—  I. titulua: Estipulazio komunak.
 • I. kapitulua: Xedapen orokorrak.
 • II. kapitulua: Araubide juridikoa.
 • III. kapitulua: Prozedura.
 • IV. kapitulua: Beken kudeaketa eta justifikazioa.
—  II. titulua: Estipulazio espezifikoak.
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 • I. kapitulua: Arte plastikoak eta ikusmen-arteak.
 • II. kapitulua: Arte dramatikoa.
 • III. kapitulua: Musika.
 • IV. kapitulua: Dantza.
Foru-dekretu honek bete egiten ditu erregulazio onaren printzipioak; printzipio ho-

riek Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren 1eko 
39/2015 Legean aurrez ikusten dira eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 2017ko urtarrilaren 
17ko 2/2017 Foru Dekretuaren 3. artikuluan jasotzen dira (dekretu horren bidez, Bizkaiko 
Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen da).

Foru-dekretu horretan xedatutakoa kontuan hartuta, txosten hauek eman dira foru 
dekretu hau egin denean:

1. Proiektua sustatu duen sailaren txosten juridikoa.
2. Generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioari buruzko txostena.
3. Kontrol ekonomikoari buruzko txostena.
4. Legezkotasunari buruzko txostena.
Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta 

Funtzionamenduari buruzko 1987ko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 39.k) artiku-
luak ezartzen du foru diputatuen eskumena dela, besteak beste, Foru Aldundiari propo-
samenak aurkeztea haien sailetako gaiei buruzko foru dekretuen proiektuak onar ditzan. 
Bestalde, Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra 
arautzen duen 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 16.1 artikuluak ahalme-
na ematen dio Bizkaiko Foru Aldundiari diru-laguntzen emakida arautuko duten oinarriak 
onesteko. Eta Diru-laguntzen Erregelamendua onesten duen Bizkaiko Foru Aldundiaren 
2010eko martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 41.1 artikuluak aukera ematen 
du diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia batera izapidetzeko, eta ezartzen du 
Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluari dagokiola onartzea, egintza bakarrean.

Hori dela bide, Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru-diputatuaren ekimenez, eta 
aurrez Bizkaiko Foru Aldundiak 2020ko abenduaren 9ko bileran azterturik, honako hau

XEDATZEN DUT:

Artikulu Bakarra.—Foru Aldundiaren beken oinarriak eta deialdi publikoa onartzea
2021eko ekitaldirako onartzen dira beken oinarri arautzaileak eta deialdia, arte plasti-

koen eta ikusmen-arteen, arte dramatikoaren, musikaren, eta dantzaren modalitateetan.

AZKEN XEDAPENAK

Azken Xedapenetako Lehenengoa.—Ahalmena ematea
Ahalmena ematen zaio Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuari, foru-dekretu ho-

netan xedatutakoa ondoen garatzeko beharrezkoak diren xedapen guztiak eman ditzan.

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

indarrean.
Bilbon, 2020ko abenduaren 9an.

Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatua,
LOREA BILBAO IBARRA

Ahaldun Nagusia,
UNAI REMENTERIA MAIZ
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2021EKO EKITALDIRAKO ARTE PLASTIKOEN ETA IKUSMEN-ARTEEN,  
ARTE DRAMATIKOAREN, MUSIKAREN ETA DANTZAREN  

MODALITATEETARAKO BEKEN OINARRI ARAUTZAILEAK ETA DEIALDIA

I. TITULUA
ESTIPULAZIO KOMUNAK

I. KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRAK

1. oinarria.— Beken xedea
1. Bekak bakarrik jaso ahal izango dituzte ikasturte bateko (2021eko irailaren 1ean 

hasi, eta 2020ko ekainaren 30ean amaituta) iraupena duten proiektuek, modalitate 
 hauetan:

a)  Arte plastikoak eta ikusmen-arteak.
b)  Arte dramatikoa.
c)  Musika.
d)  Dantza.
2. Ez da inolaz ere diruz lagunduko sexua dela-eta diskriminatzailea den presta-

kuntza-proiekturik.
3. Foru-dekretu honen bidez arautzen diren bekak onuradunei dakarzkien zenbait 

gastu finantzatzeko erabiliko dira; hain zuzen ere, gastu hauek finantzatzeko:
a)  Matrikula-gastuak eta jasotako irakaskuntzaren zein eskolen ziozko kuotak.
b)  Izangaiak egiten dituen bidaien gastuak direla-eta, zenbateko hauetara arteko 

baino ez da diru-laguntzarik emango:
  1)  Euskal Autonomia Erkidegoan -Bizkaian izan ezik- egiten diren proiektueta-

rako bekengatik: gehienez 400 euro.
  2)  Estatuaren gainerako lekuetan egiten diren proiektuetarako bekengatik: 

gehienez 800 euro.
  3)  Atzerrian egiten diren proiektuetarako bekengatik: gehienez 1.200 euro.
c)  Izangaiak egiten dituen ostatu- eta mantendu-gastuak Bizkaitik kanpoko beketa-

rako baino ez daiteke diruz lagunduko, eta gehienez ere 8.000 euro.
d)  Arte plastikoen eta ikusizko arteen modalitatean, aurrekoez gain, honako gastu 

hauek ere diruz lagunduko daiteke:
  1)  Proiektua garatzeko beharrezkoak diren materialaren eta tresnen gastuak. 

Kanpo geratzen dira gastu hauek: ekipo informatikoak erosteko gastuak, 
ikus-entzunezko materiala zein argazkilaritzako eta zinematografiako mate-
riala erostekoak.

  2)  Proiektua gauzatzeko beharrezkoa den lokalaren errentamendua.
  3)  Artisten sormen eta dedikazio gastuak, gehienez 6.000 europroiektuko.
Deialdi honi dagokionez, gastuak diruz laguntzeko gastutzat joko dira, baldin eta za-

lantzarik gabe erantzuten badiote diruz laguntzen den jardueraren izaerari, guztiz beha-
rrezkoak badira eta ezarritako epearen barruan egiten badira. Diruz lagundutako gas-
tuen eskuratze-kostua ezingo da izan haien merkatuko balioa baino handiagoa.

4. Foru-dekretu honen helburua pertsona eskatzaileen ekintzak babestu eta osa-
tzea da; hori dela eta, ez dira inoiz finantzatuko jarduera egiteagatik sortutako gastu 
guztiak.

5. Beka hauek emateak eta haietaz gozatzeak, deialdi honetako modalitateetako 
edozeinetan, ez du ekarriko inolako kontratu- edo estatutu-loturarik ez lan- edo funtzio-
nario-loturarik onuradunaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren artean.
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2. oinarria.— Onuradunak
1. Foru-dekretu honen bidez arautzen diren beken onuradunek trebakuntza sendoa 

izan behar dute beka eskatzen duten diziplinarako, ez dira egon behar maiatzaren 31ko 
5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluan zehazten den egoeretakoren batean, eta, gainera, 
baldintza hauek bete behar dituzte:

a)  Europar Batasuneko estatu kide bateko naziotasuna edukitzea.
b)  Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerriren batean erroldatuta egotea, etenik gabe, 

2017ko urtarrilaren 1etik hona.
c)  Arte Dramatikoa, Musika eta Dantza modalitateetan, deialdi honen aurreko ur-

teetan Bizkaiko Foru Aldundiak emandako modalitate bereko bi beka jaso ez 
izana.

Arte Plastiko eta Ikusmen Arteen modalitatean, deialdi honen aurreko urteetan Biz-
kaiko Foru Aldundiak modalitate bereko bi beka jaso ez izana, eta, gainera, emandako 
azken beka 2018ko deialdiaren aurrekoa izatea.

2. Bekak mugatuta daude modalitateari eta eskatzaileen adinari dagokionez; hauek 
dira mugak:

a)  Arte dramatikoa: 1991. urtean edo hurrengoetan jaiotakoak, baldin eta eskabi-
deak aktore trebakuntzarako eta prestakuntzarako badira, eta 1986an edo hu-
rrengoetan jaio ziren, antzerki-zuzendaritza, eszenografia, luminoteknia, soinua 
eta jantziak modalitateetarako, bai eta zinema-zuzendaritzarako ere.

b)  Musika: 1996. urtean edo hurrengoetan jaiotakoak, ahotsaren hobekuntza eta 
orkestra konposiziorako eta -zuzendaritzarako diren eskabideak izan ezik -horiek 
1991. urtean edo hurrengoetan jaiotakoak izan daitezke-.

c)  Dantza: 2001. urtean eta hurrengoetan jaiotakoak, baldin eta eskabideak arau-
tutako dantzan trebatzeko eta hobetzeko badira eta 1991ean edo hurrengoetan 
jaio ziren, koreografia-prestakuntzaren modalitatean.

d)  Arte plastikoak eta ikusmen-arteak: 1976. urtean edo hurrengoetan jaiotakoak.
3. Berdintasunerako eskubidea eta sexu-diskriminaziorik eza urratzeagatik admi-

nistrazio-bidean, lan-arloan edo zigor-arloan zehapen irmoa izan dutenek ezin izango 
dute eskatu ez onuradun izan ere, ez eta honako hauetan ezarritako betebeharrak be-
tetzen ez dituztenek ere: Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 
4/2005 Legearen III. tituluan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako 
martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoan edo Emakumeen eta Gizonen Berdintasune-
rako ekainaren 20ko 4/2018 Foru Arauan.

II. KAPITULUA
ARAUBIDE JURIDIKOA

3. oinarria.— Aplikatu beharreko araudia
Foru dekretu honetan jasota ez dagoenerako, honako hauek ezarriko dira: Foru Ad-

ministrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen 
2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua, 2010eko martxoaren 23ko 34/2010 Foru 
Dekretuaren bidez onetsitako Diru-laguntzen Erregelamendua, Administrazioen Publi-
koen Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legea, Sek-
tore Publikoaren Araubide Juridikoaren 2015eko urriaren 1eko 40/2015 Legea, 3/2010 
Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurta-
suneko Eskema Nazionala arautzen duena; 4/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, 
Administrazio Elektronikoaren esparruan Elkarreragingarritasunaren Eskema Nazionala 
arautzen duena, eta beste edozein arau xedapen, duen izaeragatik ezartzeko modukoa 
baldin bada.
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4. oinarria.— Arau-hausteak eta zehapenak
Arau-hauste eta zehapenei dagokienez, Foru Administrazioak ematen dituen diru-la-

guntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru 
Arauaren IV. tituluan xedatutakoa ezarriko da, bai eta arau hori garatzen duen erregela-
menduaren IV. tituluan ere.

III. KAPITULUA
PROZEDURA

5. oinarria.— Eskabideak aurkezteko lekua eta epea
1. Beketarako eskabideak Bizkaiko Foru Aldundiko Kultur Ekintza Zerbitzuaren bu-

legoetan (Recalde zumarkalea 30, 2. solairua) aurkeztu ahal izango dira, edo, beste-
la, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 16.4 artikuluak zehazten duen moduan.

Horrez gainera, aukera egongo da eskabideak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza 
elektronikoaren bidez aurkezteko https://www.ebizkaia.eus/eu/hasiera

Egoitza elektronikoko izapideen katalogoan dago foru-dekretu honen laburpen-fitxa.
2. Eskabideak aurkezteko epea 2021eko urtarrilaren 21etik otsailaren 25eko 

13:30ak arte izango da.
3. Pertsona bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu dezake, eta modalitate bakar ba-

terako.
4. Adingabeen eskabideak haien guraso-ahala edo legezko ordezkaritza duten per-

tsonek egingo dituzte, eta hori zuzenbidean baliozkoa den edozein bide erabiliz egiaz-
tatu beharko da. Ondorio guztietarako, azken horiek izango dira —eta ez adingabeak— 
jasotako kopuru ekonomikoaren onuradunak.

Nolanahi ere, 2. oinarrian adierazitako baldintzak adingabeari buruzkoak izango dira.
5. Aldiz, adingabea izango da bekaren onuraduna, baldin eta hura adin-nagusita-

suna lortzen badu ordainketa izapidetu aurretik. Kasu horretan, ordainketa izapidetze-
ko, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ordainduta dauzkala 
egiaztatzen duten ziurtagiriak (bere izenean emanak) aurkeztu beharko ditu, bai eta bere 
izenean eskatutako bekaren onarpena eta banku-helbideratzearen fitxa ere. Halaber, 
egiaztatuko du ez dela zordun diru laguntza itzuli behar duela-eta.

6. Dantzaren modalitatean, aukeratu den espezialitatea (klasikoa, garaikidea, 
etab.) zehaztu beharko da.

6. oinarria.— Eskabidearekin batera aurkeztu behar diren agiriak
1. Beketarako aurrez aurreko eskabideak foru-dekretu honi atxikitako lehen erans-

kineko eredu ofizialaren bitartez aurkeztu behar dira (I inprimakia, E-2 eredua), II inpri-
makiarekin (E-3 eredua) batera, behar bezala beteta. Ereduak web-orri honetan eskura 
daiteke: http://www.bizkaia.eus//kulturadirulaguntzak

Bizkaiko Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoaren bidez aurkeztuz gero, Administra-
zio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Le-
gearen 66.6 artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita betetzeko eta egoitzan aurkezteko 
dauden eredu ofizialen araberako eskabideak erabili beharko dira.

2. Kasu bietan, eskabideekin batera dokumentazio orokorra eta hurrengo ataletan 
eskatutako dokumentazio berezia aurkeztu beharko da, interesdunak berak edo eska-
tzailearen ordezkariak sinatuta:

a)  Bankuko helbideratze fitxa, alta eman edo aldaketaren bat egin nahi den kasue-
tan bakarrik.

b)  Errolda-ziurtagiri historikoa.
Dauden datu-bitartekaritzarako sistemen bidez, Bizkaiko Elkarreragingarritasun No-

doa erabilita, Euskara, Kultura eta Kiroleko Foru Saileko Kultur Ekintzako Zerbitzuak 
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egiaztatu eta kontsultatu egingo ditu administrazio publikoek interesdunei eta haien or-
dezkariei buruz dituzten datuak, dekretu honen izapidetze administratiborako beharrez-
koak direnean, interesdunak modu espresuan kontra dagoela adierazten ez badu. Kon-
tra egonez gero, arrazoiak adierazteaz gainera, behar diren datuak edo dokumentuak 
aurkeztu beharko dira.

Arrazoi teknikoak direla eta, ezinezkoa bada elkarreragingarritasunera jotzea, Kultur 
Ekintzako beharrezkotzat jotzen dituen datuak edo dokumentuak eskatu ahal izango ditu.

c)  Egingo den proiektuaren memoria honako hauek zehaztuta:
  1)  Proiektuaren edo ikastaroaren izenburua/identifikazioa.
  2)  Lortu nahi diren helburuak.
  3)  Proiektua edo ikastaroa egiteko egunak.
  4)  Herria.
  5)  Proiektua edo ikastaroa egingo den zentroa edo lekua; zehaztu behar da ea 

zentro arautua den eta ea publikoa edo pribatua den.
  6)  Eskolen ordutegia.
  7)  Ikasketa-plana (beharrezkoa izanez gero).
  8)  Irakasleak.
d)  Onuradunak ikastetxearekin izandako harremanei buruzko egiaztagiria eta onar-

pen-ziurtagiria, halakorik badago.
e)  Hala badagokio, beka eskatzen duen espezialitateari lotuta egindako ikasketen 

erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko du eskatzaileak.
f)  Arte plastikoen eta ikusizko arteen modalitatean, izangaiek epaimahaiak balioes-

teko egokitzat jotzen duten dokumentazio grafikoa edo ikus-entzunezkoa aur-
keztu beharko dute.

g)  Arte dramatikoaren modalitatean, bekaren xede bada prestakuntza eta/edo ho-
bekuntza finantzatzea antzerki-zuzendaritzan, eszenografian, luminoteknian, 
soinuan eta jantzietan, bai eta zinema-zuzendaritzan ere, izangaiek beharrezko 
iritzitako materiala aurkeztu beharko dute modalitate horietan beren prestakuntza 
eta esperientzia zehatza oinarritzeko, epaimahai kalifikatzaileak egin beharreko 
elkarrizketan garatu beharreko proiektuaren balorazio eraginkor eta efizientea 
egite aldera.

h)  Musikaren modalitatean, zuzendaritza eta konposizioa direnean, hautagaiek 
beren prestakuntza eta esperientzia zehatza oinarritzeko beharrezkotzat jotzen 
duten materiala aurkeztu beharko dute (partiturak, grabazioak, programak…), 
epaimahai kalifikatzaileak egingo duen elkarrizketan garatu beharreko proiektua 
eranginkortasunez eta efizientziaz baloratzeko.

   Behar berezia duten pertsonek (ez-ohiko instrumentua edo beste mota batekoa) 
hala adierazi beharko dute eskabidean.

i)  Dantza-modalitatean, koreografia espezialitatean, beren lanak egiaztatzen di-
tuen material grafikoa eta/edo ikus-entzunezkoa aurkeztu beharko dute hauta-
gaiek, epaimahai kalifikatzaileak egingo duen elkarrizketan garatu beharreko 
proiektuaren balorazio eranginkorra egiteko.

j)  Behar bezala bete beharko da gastuen aurrekontuari dagokion atala; bertan 
agertzen diren kontzeptuen eta banakapenaren arabera.

3. Euskara, Kultura eta Kiroleko Saileko Kultur Ekintzako Zerbitzuak egiaztatuko 
du eskabidea egiten den datan (eta prozedura izapidetzeko beste data batzuetan) zer-
ga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen direla, Foru Administrazioak 
ematen dituen dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 
5/2005 Foru Arauan (21.3 artikulua) eta Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien 
zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko Europako Parlamen-
tuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.c) 
artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita.
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4. Edonola ere, Bizkaiko Foru Aldundiak egiaztatu egingo ditu interesdunaren iden-
titateari buruzko datuak, baita eskabidea sinatzen duenarena ere, interesduna ez de-
nean.

Datu horiek eskuratzeko modua bat etorriko da Datu pertsonalen tratamenduari eta 
datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko Europa-
ko Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamen-
duan (EB) eta erregelamendu hori garatzen duen araudian ezarritakoarekin bat, bai eta 
Datu pertsonalak babestu eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 
Lege Organikoan ezarritakoarekin bat etorriz.

7. oinarria.— Eskabideak zuzentzea eta hobetzea
1. Eskabideak behar bezala beteta ez badaude, edo foru dekretu honetan eskatuta-

ko agirietakoren bat aurkeztu ez bada, errekerimendua egingo zaio eskatzaileari, hamar 
(10) egun balioduneko epearen barruan akatsa zuzendu edo beharrezko agiriak aurkez 
ditzan. Era berean, ohartaraziko zaio ezen, hala egiten ez badu, eskaeran atzera egin 
duela ulertuko dela eta, behin ebazpena emanda, eskaera artxibatu egingo dela.

2. Edonola ere, Kultur Ekintzako Zerbitzuak aurkezten diren eskabideak behar be-
zala ulertzeko eta ebaluatzeko beharrezkotzat jotzen duen informazio osagarri guztia 
eskatu ahal izango du.

3. 2. oinarrian ezarritako baldintza orokorrak eta 19., 23., 27., 28. eta 33. oinarrietan 
modalitate bakoitzerako ezarritako baldintza bereziak betetzen ez badira, Kultur Ekintza-
ko Zerbitzuak proposamena aurkeztu ahal izango dio Euskara, Kultura eta Kirol Saileko 
foru-diputatuari eskatutako beka ezesteko foru-agindua eman dezan.

8. oinarria.— Diru-laguntza emateko prozedura
Bekak norgehiagoka araubidean emango dira, hain zuzen ere, epaimahai kalifika-

tzailea eratuko da eta hark aurkezten diren eskabideak erkatuko ditu eta, foru dekretu 
honetan ezarritako irizpideen arabera. Puntuaziorik altuena lortzen dutenei emango diz-
kie bekak, lehentasun-hurrenkera ezarri ondoren eta aurrekontuko partidan izendatutako 
zenbatekoa muga izanik.

9. oinarria.— Aholkularitza
Euskara, Kultura eta Kirol Saileko Kultur Ekintzako Zerbitzuak behar den laguntza 

teknikoa edo aholkularitza eskainiko ditu foru dekretu hau dela-eta sortutako zalantza 
edo kontsulta guztiak argitzeko horretarako, http://www.bizkaia.eus/laguntzaileKulturE-
kintza helbidea erabil daiteke.

10. oinarria.— Epaimahai kalifikatzailea
1. Modalitate bakoitzean epaimahai kalifikatzaile bat eratuko da bekak jasotzeko 

aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzeko. Epaimahaikideak Euskara, Kultura 
eta Kiroleko foru diputatuak izendatuko ditu, foru-agindu bidez. Izendapen horiek egite-
ko, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru Arauaren 
44 artikuluan ezarritakoa beteko da.

2. Epaimahai kalifikatzaileak, bekak adjudikatzeko irizpideak kontuan hartuta, aur-
keztutako eskabide bakoitzak lortutako puntuazio osoa jasotzen duen zerrenda aurkez-
tuko du, foru-dekretu honen 8. oinarrian ezarritakoaren arabera jokatu eta behin betiko 
ebazpena emateko.

11. oinarria.— Ebazpena
1. Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra 

arautzen duen 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 22.4. artikuluan xeda-
tutakoa betez, interesdunek, deialdi honetan, ez dute entzunaldiaren izapiderik izango 
behin-behineko ebazpen-proposamenaren ondoren, zeren prozeduran ez baitira jaso 
eta kontuan hartuko interesdunek ekarri dituzten egitateak, alegazioak eta frogak baino.
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2. Deialdia ebatzi aurretik, Kultur Ekintzako Zerbitzuak egiaztatuko du ea eskatzai-
leek egunean dituzten zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzari dagozkionak. Ha-
laber, egiaztatuko du ez direla zordun dirulaguntza itzuli behar dutela-eta. Egiaztapen 
hori egin ondoren, eskatzaileren batek betebehar horietako edozein ez duela betetzen 
ikusten bada, agindeia egingo zaio hamar (10) eguneko epean egoera hori erregulariza 
dezan, eta ohartaraziko zaio hori egiten ez badu bere eskabidean atzera egindakotzat 
joko dela, behin ebazpena emanda.

3. Eskabideei buruzko ebazpena emateko eta jakinarazteko epea lau (4) hilabe-
tekoa izango da gehienez, eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik zenbatuta. 
Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuak emango du ebazpena, epaimahai kalifika-
tzailearen proposamena kontuan hartuta.

Epe hori eskabideari buruzko ebazpen espresurik eman eta jakinarazi gabe igarotzen 
bada, eskabidea ezetsitzat joko da; hala ere, geroago ebazpen espresua eman ahal 
izango da.

4. Deialdi hau ebazteko ematen den foru-agindua deialdi publiko honetako inte-
resdunei jakinaraziko zaie; horretarako, iragarkia argitaratuko da Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean. Posta ziurtatu bidez ere jakinaraziko zaie interesdunei. Posta ziurtatu bidez ere 
jakinaraziko zaie interesdunei, edo egoitzan agertzeko sistemaren bidez, berriz, eskabi-
dea egoitzan aurkeztu dutenei.

Foru-agindu horretan berariaz jasoko da ebazpenak administrazio-bidea agortzen 
duela eta interesdunak aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar dezakeela foru agindu 
horren aurka, Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren aurrean, hilabeteko (1) 
epean, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Euskal Autonomia Erkidegoko Justi-
zia Auzitegi Nagusian, bi (2) hilabeteko epearen barruan; epeok jakinarazpena egin eta 
biharamunean hasiko dira zenbatzen.

12. oinarria.— Beste diru-laguntza batzuekiko bateragarritasuna
1. Foru-dekretu honen babesean emandako bekak bateragarriak izango dira beste 

administrazio batzuek edo erakunde publikoek nahiz pribatuek, estatukoek nahiz na-
zioartekoek, xede bererako ematen dituztenekin. Kasu horretan, eskatzaileak Euskara, 
Kultura eta Kiroleko Foru Sailari jakinarazi beharko dio zein diren emandako bekaren 
edo laguntzaren zenbatekoa, laguntza eman duen erakundea eta bekaz edo laguntzaz 
gozatzeko aldia.

2. Nolanahi ere, araudi honen bidez deitutako bekak ez dira bateragarriak izango 
Euskara, Kultura eta Kirol Sailak barik Bizkaiko Foru Aldundiko beste edozein sailek dei-
tzen dituen mota guztietako bekekin edo laguntzekin.

3. Beka emateko kontuan hartutako baldintzaren baten aldaketak, eta dena dela, 
aldi berean beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatuek emandako beste 
beka edo laguntza batzuk lortzeak, diru-laguntza emateari buruzko ebazpena aldatzea 
ekar dezakete, foru-dekretu honen bitartez araututako bekei doakien zenbatekoa, bera 
bakarrik edo beste diru-laguntza edo laguntzaren batekin batera, inola ere ez baita izan-
go erakunde onuradunak garatuko duen jardueraren kostua baino handiagoa.

IV. KAPITULUA
BEKEN KUDEAKETA ETA JUSTIFIKAZIOA

13. oinarria.— Ordainketa
1. Ebazpena eraginkorra izan dadin, eskatzaileak, Euskara, Kultura eta Kiroleko 

foru diputatuak emandako foru agindua (bekak ematekoa) jakinarazi ondoren, jakinaraz-
pena jasotzen denetik hamar (10) eguneko epean ondoren zerrendatzen den dokumen-
tazioa aurkeztu beharko dute:

a)  Emandako beka onartzea, foru dekretu honen V-E6 inprimakiaren bitartez.
b)  Eskabide-orrian azaltzen den ikastetxean onartuak izan direla egiaztatzen duen 

ziurtagiria, hala eskatzen denean.
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Beka onuradun izan eta ikasketa-zentroan onartuak izateko zain daudenek 2021eko 
urriaren 1era arte aurkeztu ahal izango dute onartuak izan direla egiaztatzen duen ziur-
tagiria.

Atal honetako a) eta b) letretan zerrendatutako dokumentazioa Bizkaiko Foru Aldun-
diaren egoitza elektronikoaren bidez ere aurkeztu daiteke.

Onuradunak ez badu aurkezten adierazitako dokumentazioa, errekerimendua egingo 
zaio hamar (10) eguneko epean beharrezkoak diren agiriak aurkez ditzan. Era berean, 
ohartaraziko zaio ezen, hala egiten ez badu, beka kobratzeko eskubidea galduko duela.

2. Bekaren eskabidea eta harekin batera aurkeztutako dokumentazioa onartu dela 
jakinarazi eta berehala, Kultur Ekintzako Zerbitzuak haiei dagokien zenbatekoaren or-
dainketa izapidetuko du Ogasun eta Finantzen Foru Sailean, eta ez da horretarako ino-
lako bermerik eskatuko.

Onuradunak onartuak izan direla egiaztatzen duen ziurtagiria ikasketa-zentroan aur-
kezteko zain badaude, beka ordainduko da.

Urriaren 1ean onuradunak oraindik ere ez badu aurkeztu ziurtagiria, errekerimendua 
egingo zaio hamar (10) eguneko epean aurkeztu dezan. Era berean, ohartaraziko zaio 
ezen, hala egiten ez badu, beka gozatzeko eskubidea galduko duela, eta onuradunak 
itzuli egin beharko ditu emandako zenbateko ekonomikoa gehi hari dagozkion berandu-
tze-interesak.

3. Beka ordainketa egin baino lehen, egiaztatuko da ea onuradunek eguneraturik 
dituzten zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak. Halaber, egiaztatuko du ez 
direla zordun diru laguntza itzuli behar dutela-eta.

Egiaztapena egin ondoren ikusten bada onuradunetako batek betebehar horietako 
edozein ez duela betetzen, errekerimendua egingo zaio 10 eguneko epean egoera hori 
erregulariza dezan, eta ohartaraziko zaio, horrela egiten ez badu, emandako beka jaso-
tzeko eskubidea galduko duela.

4. Ematen diren beken zenbatekoari indarrean dagoen zerga-araudiaren arabera 
dagokion PFEZren atxikipena aplikatuko zaio.

14. oinarria.— Diru-laguntza onuradunaren borondatez itzultzea
1. 2010eko martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 76. artikuluan xedatu-

takoaren arabera (dekretu horren bidez, Diru-laguntzen Erregelamendua onesten da, 
2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua garatzen duena), onuradunak bere ekime-
nez itzuli ahal izango du Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntza, foru erakun-
deak aurretik hala eskatu gabe.

Halakoetan, Bizkaiko Foru Aldundiak diru-laguntza benetan itzultzen den arte sor-
tutako berandutze-interesak kalkulatuko ditu, aipatutako 76. artikuluan eta 5/2005 Foru 
Arauaren 34. artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita.

2. Onuradunak ordainketa-gutun bat erabili behar du beka forala bere ekimenez 
itzultzeko. Ordainketa-gutun hori Kultur Ekintzako Zerbitzuaren bulegoetan izapidetuko 
da, onuradunak eskaera aurkeztu eta gero. Ordainketa-gutunean honako hauek adierazi 
behar dira: itzuli beharreko zenbatekoa (printzipala eta berandutze-interesak), eredua-
ren kodea eta diru-sarreraren zergatia. Itzuli behar den beka ere aipatu behar da.

3. Bekaren onuradunak finantza-erakunde batean ordainketa egin ondoren, ordain-
ketaren kopia edo diru-sarreraren frogagiria bidali beharko dio Euskara, Kultura eta Kirol 
Saileko Kultur Ekintzako Zerbitzuari.

15. oinarria.— Justifikazioa egiteko epea eta era
Foru-dekretu honen bitartez araututako beken onuradunek honako konpromiso 

hauek bete beharko dituzte:
1.  Beka ematea eragin duen jarduera gauzatzea.
2.  Bekaren zenbateko osoa aurkeztutako proiektua garatzeko erabiltzea eta proiek-

tu horrek sortutako gastuen zerrenda eranstea. Gastuek bat etorri behar dute 
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eskabidean aurkeztutakoekin (oinarri honen hirugarren atalean aipatzen den me-
morian sartuko da zerrenda hori).

3.  Bizkaiko Foru Aldundian justifikatzea jarduera egin dela, eta beka emateko oina-
rritzat hartu diren baldintzak betetzen direla. Horretarako, jardueren memoria bat 
aurkeztuko da. Aurkezteko epea 2022ko irailaren 29ko 13:30ean amaituko da.

  Jarduera-memorian honako hauek jaso behar dira:
  a)  Bekaz edo proiektuaz gozatzeko aldian egindako jarduerari buruzko deskri-

bapena eta egokitzat jotzen den dokumentazio grafikoa edo ikusmen-doku-
mentazioa; eta, hala badagokio, laguntza eman dion zentroak, irakasleak 
edo zuzendaritzak emandako bertaratze-ziurtagiria.

  b)  Laguntzaz gozatzeko aldian sortu diren gastuen zerrenda, VI-E7 inprimakian 
jasotzen diren kontzeptu eta banakapenarekin.

  c)  Matrikula-gastuak eta jasotako irakaskuntzaren zein eskolen ziozko hileko 
kuotak ordaindu izanaren frogagiria. Zenbatekoa beka-eskabidean aurkez-
tutako aurrekontuan aurreikusitakoa izango da gutxienez.

  d)  Arte plastikoetako beken kasuan, lokalaren errentamendua ordaindu izana-
ren egiaztagiria, hala badagokio.

16. oinarria.— Beken onuradunen beste betebehar batzuk
Onuradunak betebehar hauek ere izango ditu:
a)  Beti egotea aurkitzeko moduan, eskabidean adierazitako moduan, bekaz goza-

tzeko aldian eginiko lana dela-eta egiten zaion edozein kontsultari erantzuteko.
b)  Beka emateko orduan kontuan hartu den edozein alderdi objektibok edo subjek-

tibok aldaketarik izan badu, horren berri ematea diru-laguntza eman dionari.
c)  Jardueraren hasiera-dataren eta amaiera-dataren berri ematea diru-laguntza 

eman dionari, idatziz. Halaber, diruz lagundutako jarduera kontrolatzeko, haren 
jarraipena egiteko edo jarduera ikuskatzeko eginkizunak edo ahalmenak gauza-
tzeko lanak erraztu beharko ditu.

d)  Laguntza eman duen erakundeari idatziz jakinaraztea udal, autonomia-erkidego, 
estatu edo nazioarteko beste administrazio edo erakunde publiko batek xede 
bererako emandako beste beka, laguntza, sarrera edo baliabide batzuk eskuratu 
dituela.

e)  Euskara, Kultura eta Kirol Foru Sailari laguntzea, hala eskatzen bazaio, eta kul-
tura arloko edozein informazio ematea (azterlanak, inkestak, datu estatistikoak, 
etab.).

f)  Euskara, Kultura eta Kirol eta Ogasun eta Finantza sailek eta Herri Kontuen Eus-
kal Epaitegiak egiaztatzeko egin dezaketen behar beste jardun onartzea.

g)  Ez aldatzea eskabidean jasotako helburuak, xedeak, ez eta ikasketak, lanak eta 
abar egiteko lekuak ere, salbu eta, Kultur Ekintzako Zerbitzuak txostena egin 
ondoren Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuak horretarako berariazko 
baimena ematen badu.

h)  Bizkaiko Foru Aldundiak lehentasunezko eskubidea du beken ondorioz sortzen 
diren lanak argitaratzeko. Bestalde, lanak argitaratu aurreko inprimategiko pro-
ben zuzenketa beken onuradunak egin beharko du, nahiz eta argitalpen horrek 
ez duen sortuko bekadunaren aldeko eskubide ekonomikorik, haren egile-esku-
bideak direla-eta.

    Eskubide horren erabilera lana behin betiko onartzen denetik sei (6) hilabeteko 
epean jakinarazi beharko da, eta, kasu horretan, doako erreprodukzio- eta bana-
keta-eskubideen lagapena egiteko kontratua formalizatuko da. Kontratu hori bi 
urteko epean gauzatu beharko da, eta, epe hori igaro ondoren, bekadunak/au-
toreak askatasuna izango du lana bere kontura argitaratzeko, betiere, jasotako 
beka aipatuta.
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i)  Onuradun guztiek konpromisoa hartzen dute, hala badagokio, bekaren gaiari 
buruzko hitzaldiak emateko, eta kontzertu eta abarretan parte hartzeko, beka 
amaitu ondorengo bi urteetan. Gehienenez ere, birritan egin beharko dute hori, 
Foru Aldundiak eskatzen dienean, eta ez dute kontraprestaziorik jasoko eta, cu-
rriculum vitaean Bizkaiko Foru Aldundiko bekadun izaera aipatu behar da.

j)  Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Zuzendaritza Nagusiak deitutako bilera, foro eta 
gainerako koordinazio-ekitaldietara joatea.

k)  Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru Araua-
ren 3. artikuluan aurreikusitako printzipio orokorrak betetzea, bereziki hizkuntza 
ez sexista erabiltzera hizkera mota guztietan (dokumentuetan, ikus-entzunez-
koetan, eta abar), edozein euskarritan, idatzizkoetan zein digitaletan.

l)  Emakumeen eta gizonen tratamendua, protagonismoa eta balorazioa balioki-
deak izan daitezen zaintzea, eta berdintasuna, presentzia orekatua, dibertsita-
tea, erantzunkidetasuna, eta generoaren rol eta identitateen aniztasuna balio 
dituen irudi bat sustatzea idatzizko zein ahozko komunikazioetan, ikonografian, 
publizitate-ekintzetan, barruko zein kanpoko komunikazio formal eta informa-
lean, eta proiektuari edo jarduerari lotutako edo proiektua edo jarduera egiteko 
sortutako materialetan.

m)  Bizkaiko Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko 
orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 13. artikuluan 
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez 
onetsi den Diru-laguntzen Erregelamenduaren 54. artikuluan eta hurrengoetan 
ezarritako gainerakoak.

n)  Deialdi honi dagokionez, diru-laguntza foral baten onuradunek bete egin behar 
dituzte 5/2005 Foru Arauaren 27. artikuluan eta Diru-laguntzen Erregelamendua-
ren 53. artikuluan azpikontratazioa dela-eta zehazten diren betekizunak eta de-
bekuak.

17. oinarria.— Itzulketa
1. Jasotako beka eta dagozkion berandutze-interesak itzuli beharko dira, baldin eta 

ez badira betetzen aurreko oinarrietan, 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 
33. artikuluan edo foru arau hori garatzen duen Erregelamenduan jasotako betebeharre-
tariko bat edo batzuk. Besteak beste, honelakorik gertatzen bada:

a)  Justifikatu beharra betetzen ez bada.
b)  Emandako bekari dagokion helburua bete ez bada.
c)  Proiektua egiteko epea bete ez bada.
d)  Ezarritako baldintzak bete gabe lortzea beka.
e)  Ezarritako kontrol-jarduerak egiteari uko egiten bazaio edo eragozpenak jartzen 

badira.
f)  Foru-dekretu honetan ezarritako gainerako baldintzak ez betetzea.
2. Bekaren xede den proiektuaren kostua baino finantzaketa handiagoa jasotzen 

bada, laguntza itzuli egin beharko da.
3. Honako arrazoi hauek direla-eta ere itzuli beharko da jasotako laguntza:
a)  Kultur Ekintzako Zerbitzuak ez badu positiboki baloratzen bekaren onuradunak 

aurkeztutako memoria, laguntza osorik itzuli beharko da.
b)  Onuradunak ez badu osorik garatzen diruz lagundutako proiektua, gaixotasuna 

dela-eta edo Kultur Ekintza Zerbitzuak justifikatutzat jotzen dituen beste arrazoi 
batzuk direla-eta. Edozelan ere, itzuli beharreko kopurua proportzionalki kalkula-
tuko da, diru-laguntza jaso duen jarduera bekaren helburuari eta xedeari egokitu 
ez zaion aldiaren arabera.
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18. oinarria.— Aurrekontuko partida
1. 2021. urtean bekak emateko ezarri den aurrekontuko muga berrehun eta hi-

rurogeita hamabost mila (275.000,00) euro da, 2021eko ekitaldiko aurrekontuko 0405 
G/334104/46200 aurrekontuko partidaren kontura, 2007/0213 proiektua.

2. Aurrekontu-muga modalitateen araberakoa izango da, eta honela banatuko da:
a)  Arte plastikoetan eta ikusmen-arteetan, aurrekontu-kreditua berrogeita hama-

bost mila (55.000) euro da.
b)  Arte dramatikoan, aurrekontu-kreditua hirurogeita hamar mila (70.000) euro da.
c)  Musikan, aurrekontu-kreditua hirurogeita hamabost mila (75.000) euro da.
d)  Dantzan, aurrekontu-kreditua hirurogeita hamabost mila (75.000) euro da.
3. Modalitate baten barruan ez bada aurrekontu-kreditu guztia ematen, adjudikatu 

gabeko kopurua gainerako modalitateen artean metatu ahal izango da, Zerbitzuak txos-
tena egin ondoren.

4. Aurrekontuei buruzko 2006ko abenduaren 29ko 5/2006 Foru Arauaren testu ba-
teginaren (2013ko abenduaren 3ko 5/2013 Foru Dekretu Arauemailearen bidez onetsi 
zen) 56. 3 artikuluan ezarritakoaren arabera, foru dekretu honen babesean emaniko 
bekak baliodun izateko baldintza bat bete beharko da: dagokion ekitaldian foru dekretutik 
eratorritako betebeharrak finantzatzeko kreditu egokia eta nahikoa izatea. Halakorik ez 
bada, balio gabe geratuko dira diru-laguntza horiek.

II. TITULUA
ESTIPULAZIO ESPEZIFIKOAK

I. KAPITULUA
ARTE PLASTIKOAK ETA IKUSMEN-ARTEAK

19. oinarria.— Arte plastikoen eta ikusmen-arteen beken helburua
1. Modalitate honetan beken helburua sormen artistikoko proiektuak egitea izango 

da; proiektuok edozein zentro motatan egin ahal izango dira, estudio partikularretan bar-
ne, eta edozein tokitan.

2. Ikerketa eta irakaskuntzari lotutako zenbait proiektu ez dira inoiz kontuan hartuko 
eta, hortaz, ezingo dute bekarik jaso; hain zuzen ere, hauek dira: graduondoko ikas-
taroak, master mota guztiak, doktoretza-ikastaroak eta doktore-tesiak egitea. Halaber, 
ezingo dute diru-laguntzarik jaso erakusketek eta haiek eragindako gastuek (garraioa, 
katalogoak, etab.)

20. oinarria.— Ebaluazio-irizpideak eta gutxieneko puntuazioa
Epaimahai kalifikatzaileak, ebaluazioa prestatzean, honako irizpide eta puntuazio 

hauek izango ditu aintzat:
a)  Aurkeztutako dokumentazio grafikoari edo ikusmen-dokumentazioari, zero (0) 

eta hamar (10) puntu bitartean. Gutxienez zazpi (7) puntu lortu beharko dira es-
kabidearen ebaluazioarekin jarraitzeko.

    Zazpi (7) puntutik beherako puntuazioa lortzen bada, bekaren eskabidea ezetsi 
egingo da.

b)  Proiektuaren kalitate eta interesari zero (0) eta lau (4) puntu arteko kalifikazioa 
emango zaio.

    Bi (2) puntutik beherako puntuazioa lortzen bada, bekaren eskabidea ezetsi 
egingo da.

21. oinarria.— Arte plastikoen eta ikusmen-arteen beken zenbatekoa
Modalitate horretan onuradun bakoitzari eman ahal zaion gehieneko zenbatekoa au-

rrekontu araztuaren % 95 izango da, eta ez da kopuru hauek baino handiagoa izango:



ee
k:

 B
AO

-2
02

0a
24

1-
(I-

80
3)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2020, abenduak 16. Asteazkena241. zk. 13. orr.

a)  Hamasei mila (16.000) euro Estatuan (Bizkaia ezik) edo atzerrian egiten diren 
proiektuen kasuan.

b)  Sei mila (6.000) euro Bizkaian egiten diren proiektuen kasuan.

II. KAPITULUA
ARTE DRAMATIKOA

22. oinarria.— Arte dramatikorako beken helburua
Modalitate honetako beken xede dira Bizkaitik kanpo egiten diren aktore trebakuntza 

eta/edo hobekuntza, antzerki-zuzendaritza, eszenografia, luminoteknia, soinua eta jan-
tziak, eta zinema-zuzendaritza.

Ikerketari lotutako zenbait proiektu ez dira inoiz kontuan hartuko eta, hortaz, ezingo 
dute bekarik jaso; hain zuzen ere, hauek dira: doktoretza-ikastaroak eta doktore-tesiak 
egitea.

23. oinarria.— Proba praktikoa
1. Bekaren xedea aktore trebakuntza eta/edo hobekuntza bada, proba praktikoa 

izango da hautagaiak berak aukeratu eta prestatutako testu batean oinarritutako inter-
pretazio bat egitea, gehienez ere hamar (10) minutukoa. Testu horren fotokopia proba 
egiten den egunean aurkeztu behar da. Epaimahaiak, proba-egunean, antzezpena nola 
egingo den proposatuko du, bai eta zenbat iraungo duen ere.

2. Bekaren xede badira antzerki-zuzendaritzako trebakuntza eta/edo hobekuntza, 
eszenografia, luminoteknia, soinua eta jantziak eta zinema-zuzendaritza, proba prakti-
koa elkarrizketa bat izango da: epaimahaiak eskatzaileak garatuko duen proiektua modu 
efikaz eta eraginkorrean ebaluatzeko egokitzat jotzen dituen galderak egingo dizkio es-
katzaileari.

3. Proba praktikoa aurrez aurre egingo da. Hala ere, unean uneko inguruabarrak 
direla-eta ezin bada modu horretan egin, Bizkaiko Foru Aldundiak behar diren baliabide 
teknikoak jarriko ditu hura telematikoki egiteko.

24. oinarria.— Ebaluazio-irizpideak
Epaimahai kalifikatzaileak, ebaluazioa prestatzean, honako irizpide eta puntuazio 

hauek izango ditu aintzat:
a)  Proba praktikoari zero (0) eta hamar (10) puntu bitartean emango zaio. Gutxie-

nez zazpi (7) puntu lortu beharko dira eskabidearen ebaluazioarekin jarraitzeko.
    Zazpi (7) puntutik beherako puntuazioa lortzen bada, eskabidea ezetsi egingo 

da.
b)  Proiektuaren kalitate eta interesari zero (0) eta bat (1) puntu arteko kalifikazioa 

emango zaio.

25. oinarria.— Arte dramatikorako beken zenbatekoa
Modalitate horretan onuradun bakoitzari eman ahal zaion gehieneko zenbatekoa au-

rrekontu araztuaren %95 izango da, eta ez da hamasei mila (16.000) eurotik gorakoa 
izango bekako.

III. KAPITULUA
MUSIKA

26. oinarria.— Musikarako beken helburua
Musikaren modalitatean ematen diren beken xedea da Bizkaitik kanpo ematen diren 

trebakuntzako eta/edo hobekuntzako ikasketa hauek: kontserbatorioetako ikasketa-pla-
netan sartzen den edozein musika-tresna jotzen edo ahots-teknikan, zuzendaritzan edo 
konposizioan hobetzekoak.
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27. oinarria.— Beka eskuratzeko betekizunak
1. Nahitaezkoa izango da eskatzen den espezialitatean goi-mailako titulazio arau-

tua izatea.
2. Ez da goi-mailako titulazio arauturik aurkeztu behar izango tresnaren edo aho-

tsaren hobekuntzaren espezialitatean, baldin eta interesdunek teknika-, arte- eta inter-
pretazio-maila handia dutela erakusten badute.

28. oinarria.— Proba praktikoa
1. Bekaren xedea trebakuntza eta/edo hobekuntza instrumentala bada, hautagaiek 

honako lan hauek interpretatu beharko dituzte, inprimakian zehazten diren lanen artean 
aukeratutako bat eta eurek hautatutako beste bat, zeinaren partitura probaren egunean 
bertan aurkeztu beharko duten. Perkusioaren kasuan, nahitaez eurek aukeratutako bi 
lanak interpretatu beharko dituzte (lamina-obra eta perkusio-obra).

Bekaren xedea ahotsaren trebakuntza eta/edo hobekuntza bada, edo proba egiteko 
erabiliko den tresna ez badago jasota zerrendan, hautagaiak berak aukeratutako obra 
bi interpretatuko ditu, eta lan horien partiturak probaren egunean aurkeztu beharko ditu.

Musika-lana interpretatzeko pianista batek laguntzea behar bada, eskatzaileak berak 
eraman behar du.

2. Bekaren xedea zuzendaritza arloko trebakuntza eta/edo hobekuntza bada, pro-
ba praktikoa epaimahaiarekin egingo den elkarrizketa bat izango da.

3. Bekaren xedea konposizioaren arloko trebakuntza eta/edo hobekuntza bada, 
epaimahaiak hautagaiak elkarrizketatuko ditu.

4. Proba praktikoa aurrez aurre egingo da. Hala ere, unean uneko inguruabarrak 
direla-eta ezin bada modu horretan egin, Bizkaiko Foru Aldundiak behar diren baliabide 
teknikoak jarriko ditu hura telematikoki egiteko.

29. oinarria.— Ebaluazio-irizpideak
Epaimahai kalifikatzaileak, ebaluazioa prestatzean, honako irizpide eta puntuazio 

hauek izango ditu aintzat:
a)  Proba praktikoari zero (0) eta hamar (10) puntu bitartean emango zaio. Gutxie-

nez zazpi (7) puntu lortu beharko dira eskabidearen ebaluazioarekin jarraitzeko.
    Zazpi (7) puntutik beherako puntuazioa lortzen bada, eskabidea ezetsi egingo 

da.
b)  Proiektuaren kalitate eta interesari zero (0) eta bat (1) puntu arteko kalifikazioa 

emango zaio.

30. oinarria.— Musikarako beken zenbatekoa
Modalitate horretan onuradun bakoitzari eman ahal zaion gehieneko zenbatekoa au-

rrekontu araztuaren %95 izango da, eta ez da kopuru hauek baino handiagoa izango:
a)  Hamasei mila (16.000) euro Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo ematen den 

trebakuntza-beketarako.
b)  Bost mila (5.000) euro Euskal Autonomia Erkidegoan ematen den trebakun-

tza-beketarako.

IV. KAPITULUA
DANTZA

31. oinarria.— Dantzarako beken helburua
1. Dantzaren modalitatean ematen diren beken xedea da araututako dantzan Biz-

kaiko Lurralde Historikotik kanpo trebatu eta/edo hobetzea eta koreografian trebatzea.
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2. Ikerketari lotutako zenbait proiektu ez dira inoiz kontuan hartuko eta, hortaz, 
ezingo dute diru-laguntzarik jaso; hain zuzen ere, hauek dira: doktoretza-ikastaroak eta 
doktore-tesiak egitea.

32. oinarria.— Proba praktikoa
1. Bekaren xedea araututako dantzan trebatzea eta/edo hobetzea bada, proba 

praktikoak zati bi izango ditu, eta bakoitzari zero (0) eta bost (5) arteko puntuazioa eman-
go zaio.

a)  Epaimahaiak proposatutako klase praktiko bat egitea.
b)  Bariazio bat interpretatzea; gehienez ere bost (5) minutu iraungo du. Izangaiak 

proba egiteko erabiliko duen musika-grabazioa aurkeztu beharko du probaren 
egunean.

2. Beka koreografiako prestakuntza teknikora bideratzen bada, proba praktikoa 
epaimahaiak egindako elkarrizketa bat izango da, balioesteko aurkeztutako material 
grafikoan eta/edo ikus-entzunezkoan oinarrituta.

3. Eskatzaileak berak jarri beharko ditu proba praktikoa egiteko beharrezkoak diren 
material bereziak, modalitate guztietan.

4. Proba praktikoa aurrez aurre egingo da. Hala ere, unean uneko inguruabarrak 
direla-eta ezin bada modu horretan egin, Bizkaiko Foru Aldundiak behar diren baliabide 
teknikoak jarriko ditu hura telematikoki egiteko.

33. oinarria.— Ebaluazio-irizpideak
Epaimahai kalifikatzaileak, ebaluazioa prestatzean, honako irizpide eta puntuazio 

hauek izango ditu aintzat:
a)  Proba praktikoari zero (0) eta hamar (10) puntu bitartean emango zaio. Gutxie-

nez zazpi (7) lortu beharko dira bi zatietako bakoitzean, eskabidearen ebalua-
zioarekin jarraitzeko.

   Zazpi (7) puntutik beherako puntuazioa lortzen bada, eskabidea ezetsi egingo 
da.

b)  Proiektuaren kalitate eta interesari zero (0) eta bat (1) puntu arteko kalifikazioa 
emango zaio.

34. oinarria.— Dantzarako beken zenbatekoa
Modalitate horretan onuradun bakoitzari eman ahal zaion gehieneko zenbatekoa au-

rrekontu araztuaren %95 izango da, eta ez da hamasei mila (16.000) eurotik gorakoa 
izango bekako.
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K ultur E kintzako Z erbitzua   

Servic io  de  Acción C ultural  

B ekak 2021   

  Becas   2021  

I .  Inprimakia / Formulario I
 

Diru-laguntzarako eskabidea 

Solicitud de subvención 

B FA ren  112 /  2020  FD  
D F de D FB 112 /  2020  

 

E2 
 

 
 
 

 

Data / Fecha 

 

Erregistro zk. 
N.º de registro 

 

 
  

ESKATZAILEAREN  D ATU AK 1  /  DATO S DE LA SO LICITANTE 1 

NAN / DNI Deiturak eta Izena / Apellidos y nombre 

Sexua / Sexo 2 

� Gizona / Hombre  

� Emakumea / Mujer 

Helbidea (kalea, plaza...) / Domicilio (calle, plaza, etc.) 

Etxe zk.  
N.º casa 

Eskailera  
Escalera 

Solairua  

Piso 

Atea / Puerta Udalerria / Municipio P. K. / C. P.   

Posta elektronikoa / Correo electrónico Telefonoa / Teléfono 

Web orria / Página web Sakelakoa / Móvil 

 

O RD EZKARIAREN  D ATU AK 3 /  DATO S DE LA PERSO NA REPRESENTANTE 3 

NAN / DNI Deiturak eta izena / Apellidos y nombre  

Eskatzailearekin harremana / Relación con la Solicitante 

Telefonoa / Teléfono Sakelakoa / Móvil Posta elektronikoa / Correo electrónico 

 

BAN KA  H ELBID ERAKETAREN   D ATU AK  /   DATO S  D E  D O M ICILIACIÓ N  BANCARIA  

Kontu korrontearen jabearen izen-deiturak / Nombre y apellidos de la persona titular de la cuenta 

BIC IBAN  kodea 
Código  IBAN 

Erakundea  
 Entidad 

Sukurtsalaren zk. 
Sucursal nº 

KD / DC Kontuaren zk. / N.º de cuenta 

                         

 
1

 Eskatzailearen datuak: Eskabidea aurkezten duen pertsona ez bada 
proiektua egin behar duena, haren datuak adierazi behar dira 
“Ordezkariaren datuak” atalean. 
 

 1
 Datos de la solicitante: En caso de que la persona que presenta la 

solicitud no coincida con la persona que desarrolla el proyecto, debe 
rellenar sus datos en “Datos de la persona representante”. 

 
2  

Estatistikak egiteko eskatzen da.  
 

 2 
Se solicita para fines estadísticos. 

 
3  Atal hau bakarrik bete behar da eskatzailea adin gutxikoa denean.   3 Solo debe rellenar este apartado si la persona solicitante es menor de 

edad. 
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DATUAK	BABESTEARI	BURUZKO	INFORMAZIOA		
DATU	PERTSONALEN	BABESTEARI	BURUZKO	2016/679	ERREGELAMENDUA	[EB])/	3/2018	L.	O.		DATU	PERTSONALEN	BABESARI	ETA	ESKUBIDE	DIGITALEN	BERMEA	

INFORMACIÓN	SOBRE	PROTECCIÓN	DE	DATOS		
REGLAMENTO	(UE)	2016/679	DE	PROTECCIÓN	DE	DATOS	y	LOPD	Y	GARANTÍA	DE	DERECHOS	DIGITALES	3/2018		

Tratam enduaren arduraduna eta kontaktua  Responsable del  tratam iento y  contacto 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Zuzendaritza 

Nagusia. 

Dirección General de Cultura de la Diputación Foral de 

Bizkaia. 

Tratam enduaren helburua Final idad del  tratam iento 

Pertsona interesdunek foru dekretu hau betez 

aukeztutako diru-laguntza eskaerak kudeatzea. 

Gestionar las solicitudes presentadas por las personas 

interesadas, al amparo de este decreto foral. 

Interesdunaren eskubideak 

 

D erechos de la  persona interesada 

Interesdunak tratamenduaren arduradunaren aurrean 

balia ditzake bere datuetan sartu, datuok zuzendu, 

aurkaratu, ezabatu edo haien tratamendua mugatzeko 

eskubidea, eta erabaki indibidual automatizatuen 

helburu ez izan; horretarako, idazki bat Lege 

Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu 

Babesa Bideratzeko Atalari bidalita, helbide honetara: 

• Bizkaiko Foru Aldundiaren Erregistro Nagusia. 
(Erregistroa eta Herritarreganako Laguntza 
Bideratzeko Bulegoa, Laguntza: Diputazio kalea 7- 
48008 Bilbo)  

• BilboBizkaiko Foru Aldundiaren herritarrei 
laguntzeko eskualde-bulegoak 

• Bizkaiko Foru Aldundiko sailetako erregistro 
nagusiak  

• 39/2015 Legean aurreikusitako tokiak 
 

Horrez gainera, interesdunak eskubidea du kontrol-

agintaritzari erreklamazioa jartzeko (hau da, Datuak 

Babesteko Euskal Bulegoari). 

La persona interesada puede ejercer ante el 

Responsable de tratamiento sus derechos de acceso, 

rectificación, oposición, supresión, limitación del 

tratamiento y no ser objeto de decisiones individuales 

automatizadas, mediante escrito dirigido a la Sección 

de Asesoramiento Jurídico, Seguridad de la 

Información y Protección de Datos en: 

• Registro Central de la Diputación Foral de Bizkaia 
(Oficina de Registro y Atención Ciudadana 
Laguntza: C/ Diputación, 7- 48008 Bilbao) 

 

• Oficinas Comarcales de Atención Ciudadana de la 
Diputación Foral de Bizkaia 

• Registros Generales Departamentales de la 
Diputación Foral de Bizkaia  

• Lugares previstos en la Ley 39/2015  
 

La persona interesada dispone igualmente del derecho a 

reclamar ante la autoridad de control pertinente 

(Agencia Vasca de Protección de Datos). 

D atuak Babesteko ordezkariaren kontaktu 

datuak 

C ontacto de la  persona delegada de 

Protección de D atos 

Lege Aholkularitza, Informazio Segurtasuna eta Datu 

Babesa Bideratzeko Atalaren Burua (Bizkaiko Foru 

Aldundiko Herri Administraziorako eta Erakunde 

Harremanetarako Saila). 

Kale Nagusia, 25 – 48009 Bilbo 

Jefatura de la Sección de Asesoramiento Jurídico, 

Seguridad de la Información y Protección de Datos 

(Departamento de Administración Pública y Relaciones 

Institucionales). 

Gran Vía, 25 – 48009 Bilbao 
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DATUAK	BABESTEARI	BURUZKO	INFORMAZIOA		
DATU	PERTSONALEN	BABESTEARI	BURUZKO	2016/679	ERREGELAMENDUA	[EB])/	3/2018	L.	O.		DATU	PERTSONALEN	BABESARI	ETA	ESKUBIDE	DIGITALEN	BERMEA	

INFORMACIÓN	SOBRE	PROTECCIÓN	DE	DATOS		
REGLAMENTO	(UE)	2016/679	DE	PROTECCIÓN	DE	DATOS	y	LOPD	Y	GARANTÍA	DE	DERECHOS	DIGITALES	3/2018		

Tratam enduaren legit im azioa  
Legit im ación del  tratam iento  

Euskal Autonomi Erkidego Osorako Erakundeen eta 
Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko 
Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legea, 
7. artikulua 

Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre 
las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma 
y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, 
artículo 7. 

D atuen hartzai leak Personas destinatarias  de los datos 

Datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei lagako. Los datos personales no serán cedidos a terceros. 

D atuak gordetzeko epea Plazo de conservación de los datos 

Datu pertsonalak tratatzeko beharrezko denbora. 
Tiempo necesario para los fines del tratamiento de los 
datos. 

Interesdunen kategorien deskribapena  
D escripción de las  categorías de personas 
interesadas 

Pertsona fisikoa. 
Persona física. 

Segurtasuneko neurri  teknikoen eta 

antolakuntzakoen deskribapen orokorra 

D escripción general  de las  m edidas técnicas y  

organizativas de seguridad 

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasuneko 

neurriak ezartzea, Administrazio Elektronikoaren 

esparruan Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen 

duen 3/2010 Errege Dekretuak xedadtutakoari jarraiki. 

Categorización de sistemas de información y aplicación 

de medidas de seguridad de acuerdo al Real Decreto 

3/2010, del Esquema Nacional de Seguridad en el 

ámbito de la Administración Electrónica. 
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PRO IEKTU AREN   D ATU AK  /   D ATO S  D EL  PRO YECTO  

Proiektua/Proyecto 

Proiektuaren zenbatekoa / Importe proyecto	 Eskatutako kopurua / Cantidad solicitada	

 

D IRU -LAG U N TZA O N ARTZEKO  SIN AD U RA ETA BALD IN TZAK /   FIRM A Y CO NDICIO NES DE 
ACEPTACIÓ N  

 

Euskara, Kultura eta Kiroleko Saileko Kultur Ekintza Zerbitzuak 
egiaztatuko du eskabidea egiten den datan (eta prozedura 
izapidetzeko beste data batzuetan) zerga-betebeharrak eta 
Gizarte Segurantzarekikoak betetzen direla, Foru Administrazioak 
ematen dituen dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen 
duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauan (21.3 artikulua) eta 
Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari 
dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 
2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.c) artikuluan 
xedatutakoarekin bat etorrita. 

El Servicio de Acción Cultural del Departamento de Euskera, Cultura y 
Deporte procederá a verificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y para con la  seguridad social a la fecha de la solicitud (y otras 
fechas necesarias para la tramitación del procedimiento), en base a la 
Norma Foral 5/2005, de 31 de Mayo, por la que se regula el régimen 
jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral 
(art 21.3) y al artículo 6 c) del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

 

� Eskatzaileak adierazten du ez dagoela onuraduna izateko 
ezein debekutan sartuta. Debeku horiek maiatzaren 31ko 
5/2005 Foru Arauko 12. artikuluko 2. eta 3. puntuetan daude 
zehaztuta. 
 

� La solicitante declara no estar incursa en las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiaria, señaladas en los apartados 2 y 3 
del artículo 12 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo. 

� Eskatzaileak adierazi du ez duela zehapen irmorik izan 
administrazio-bidean, edo lan-arloan edo zigor-arloan, 
berdintasunerako eskubidea eta sexu-diskriminaziorik eza 
urratzeagatik, eta betetzen dituela ondoreetarako 
aplikatzekoa den arautegian berdintasunari buruz ezarritako 
betebeharrak. 

 

� La solicitante declara que no ha sido sancionada en firme en vía 
administrativa, laboral o penal por vulneración del derecho a la 
igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, así como que 
cumple con las obligaciones establecidas en materia de igualdad en 
la normativa aplicable al efecto. 

� Eskatzaileak adierazten du proiektu hau egiteko ez diola 
beste diru-laguntzarik eskatu beste erakunde publiko edo 
pribatu bati.  

� Eskatzaileak adierazten du proiektu hau egiteko diru-
laguntza eskatu diela beheko entitate eta/ edo erakunde 
hauei:  
 

� La solicitante declara no tener ni haber solicitado ninguna otra 
subvención económica a entidades públicas o privadas para la 
realización de este proyecto. 

� La solicitante declara haber solicitado una subvención para la 
realización de este proyecto a los organismos y/o entidades que se 
detallan a continuación:   

ENTITATEA /  ERAKUNDEA 
ORGANISMO /  ENTIDAD  

ZENBATEKOA 
IMPORTE  

EGOERA 1  

SITUACIÓN 1  

   

   

   

   
 

1   Eskatutako diru-laguntzaren egoera:  
• Ebatzi gabe 
•  Emanda, baina kobratu gabe 
•  Kobratuta  

 

1  Situación en que se encuentra la subvención solicitada: 
• Pendiente de resolución 
• Concedida pendiente de cobro 
• Cobrada 

Bilbo 2021eko ………………………………. ren ….. a Bilbao, a .…. de ……………………………… de 2021 

Sinadura / Firma 
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K ultur E kintzako Z erbitzua   

  Servic io  de  Acción C ultural  

B ekak 2021 

B ecas 2021  

II. Inprimakia / Formulario II
 

Diru-laguntzarako eskabidea 

Solicitud de subvención 

  

E3 
 

 
 
 

 

Data / Fecha 

 

Erregistro zk. 
N.º de registro 

 

 
  

ESKABID E  M O TA  

TIPO   D E  SO LIC ITU D  
M O D ALITATEA  /   M O D ALID AD  

 

  

B EK A  /  B EC A  

� Arte plastikoak eta ikusmen-arteak/ 
Artes Plásticas y Visuales 

� Arte dramatikoa/ Arte Dramático 
� Musika / Música 
� Dantza / Danza  

o Klasikoa / Clásico 
o Gararikidea / Contemporaneo 
o Beste bat (adierazi) / Otra (indicar) 
       ……………………………………………….. 

 

Jaioteguna   /  Fecha de nacimiento 

Proiektua gauzatzeko lekua eta zentroa / Lugar y Centro de 
realización del proyecto 

 
 
 

ERAN TSITAKO  D O KU M EN TAZIO   O RO KO RRA  /     D O CU M EN TACIÓ N   G EN ERAL  AD JU N TAD A  

(Dekretuko 6. oinarria   /  Base 6  del decreto) 

�  Errolda-ziurtagiri historikoa  

Certificado de empadronamiento histórico	

�  
Banku Helbideraketaren fitxa 1 

Ficha de domiciliación bancaria 1 

�  
Ahalordearen ziurtagiria 2  
Acreditación de la representación 2 

 

1   Alta edo aldaketaren bat bada, bakarrik 

2   Ordezkaria dagoenean, bakarrik 

  

1 Únicamente en los casos de alta o modificación 

2 Solamente cuando exista representante 
 
Dauden datu-bitartekaritzarako sistemen bidez, Bizkaiko Elkarreragingarritasun Nodoa erabilita, Euskara, Kultura eta Kiroleko Foru Saileko Kultur Ekintzako 
Zerbitzuak egiaztatu eta kontsultatu egingo ditu administrazio publikoek interesdunei eta haien ordezkariei buruz dituzten datuak, dekretu honen izapidetze 
administratiborako beharrezkoak direnean, interesdunak modu espresuan kontra dagoela adierazten ez badu. Kontra egonez gero, arrazoiak adierazteaz 
gainera, behar diren datuak edo dokumentuak aurkeztu beharko dira. 
 
El Servicio de Acción Cultural del Departamento Foral de Euskera, Cultura y Deporte mediante los sistemas de Intermediación de datos disponibles, a través del 
Nodo de interoperabilidad de Bizkaia, realizará las comprobaciones y consultas pertinentes de los datos de las personas interesadas y sus representantes, en su 
caso, necesarias para la tramitación administrativa del presente decreto que obren en poder de las Administraciones Públicas, salvo oposición expresa de las 
mismas, en cuyo caso además de indicar los motivos de su oposición, deberán aportarse los datos o documentos correspondientes. 

B FA ren  112 /  2020  FD  
D F de D FB 112 /  2020
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ERAN TSITAK O  D O KU M EN TAZIO  ESPEZIFIKO A    /     D O CU M EN TACIÓ N   ESPECÍFICA  AD JU N TAD A   

(Dekretuko 6. oinarriaren 2. zenbakia   /  Base 6,  apartado 2  del decreto) 

�  
Proiektuaren memoria 1 

Memoria del Proyecto   1 

�  
Ikastetxearekin izandako harremanei buruzko egiaztagiria eta onarpen-ziurtagiria, halakorik badago 

Acreditación de los contactos con el Centro de estudios y certificado de admisión si lo hubiere 

�  
Beka eskatzen duen modalitateari lotuta egindako ikasketen erantzukizunpeko adierazpena  

Declaración responsable de los estudios realizados vinculados a la modalidad para la cual solicita la beca 

�  
Dokumentazio grafiko edo ikus-entzunezkoa (Arte plastikoen eta ikusmen-arteen modalitatea)  

Documentación gráfica y audiovisual (Modalidad de Artes Plásticas y Visuales) 

�  
Epaimahaiak kontuan hartu beharreko materiala, antzerki-zuzendaritza, eszenografia, luminoteknia, soinua, jantziak eta 

zuzendaritza zinematografikoaren ataletan elkarrizketa baloratzeko (Arte Dramatikoaren modalitatea)  

Material a tener en cuenta por el tribunal de cara a valorar la entrevista en los apartados de dirección teatral, escenografía, 

luminotecnia, sonido, vestuario y dirección cinematográfica (Modalidad de Arte Dramático)   

�  
Epaimahaiak kontuan hartu beharreko materiala, zuzendaritza eta konposizioa ataletan elkarrizketa baloratzeko (partiturak, 

grabazioak, programak) (Musika modalitatea)  

Material a tener en cuenta por el tribunal de cara a valorar la entrevista en los apartados de dirección y composición (partituras, 

grabaciones, programas,…) (Modalidad de Música) 

�  
Behar berezia: ezohiko tresna bat edo beste bat (Musikaren modalitatea) 

Necesidad especial de instrumento no habitual o de otro tipo (Modalidad de Música) 

�  
Epaimahaiak kontuan hartu beharreko material grafikoa eta/edo ikus-entzunezkoa, koreografia espezialitateko eskaeretarako 

elkarrizketa baloratzeko (Dantza modalitatea)  

Material gráfico y/o audiovisual a tener en cuenta por el tribunal de cara a valorar la entrevista para las solicitudes en la especialidad 

de coreografía (Modalidad de Danza)  

 

 

1   
Egingo den proiektuaren memoria, honako hauek zehaztuta: 

     - Proiektu edo ikastaroaren izenburua  
     - Lortu nahi diren helburuak 
     - Burutze-egunak 
     - Herria 
     - Egiteko zentroa edo lekua 
     - Eskolen ordutegia 
     - Ikasketa plana (halakorik beharrezkoa izanez gero) 
     - Irakasleak 

 
 

 

1   
Memoria del Proyecto a realizar con especificación de:  
-Denominación del proyecto o curso 
- Objetivos que se persiguen  
- Fechas de realización  
- Localidad  
- Centro o lugar de realización  
- Horario de clases  
- Plan de estudios (para el caso que así se requiera)  
- Profesorado
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GASTUEN  AURREKONTUA  /   PRESUPUESTO  DE  GASTOS  
(Dekretuko 1. Oinarriaren 3. zenbakia   /  Base 1 ,  apartado 3  del decreto) 

1. Matrikularen gastuak eta irakaspenengatiko eta jasotako eskolengatiko hileko kuotak  
Gastos de matrícula y cuotas mensuales por enseñanzas y clases recibidas 

 € 

2. Joan-etorrien gastuak  /  Gastos de desplazamientos   € 

3. Ostatu- eta mantendu-gastuak   / Gastos de alojamiento y manutención  € 

En la modalidad de Artes Plásticas y Visuales, además de los anteriores serán subvencionados los siguientes gastos: 

4. Proiektua garatzeko beharrezko materialaren eta tresnen gastuak 1 / Gastos de material y útiles necesarios para el 
desarrollo del proyecto 1 

 € 

5. Proiektua gauzatzeko beharrezkoa den lokalaren errentamendua / Arrendamiento de local para llevar a cabo el 
proyecto  

 € 

6.   Artisten sormen eta dedikazio gastuak/Gastos por creatividad y dedicación de las y los artistas   

GUZTIRA  /   TOTAL € 

	

1 
Kanpo geratzen dira gastu hauek: ekipo informatikoak erosteko 

gastuak, ikus-entzunezko, argazkilaritza eta zinematografia-
materialak. 

 

1 
A excepción de los derivados de adquisición de equipos informáticos; 

material audiovisual, fotográfico y cinematográfico. 

 
 

 

 

 

 

D O K U M EN TA Z IO  O SA G A R R IA   /   D O C U M EN TA C IÓ N   C O M P LEM EN T A R IA   ) 1 

(Dekretuko 2. Tituluan /  Título II  del decreto) 

�  
Interpretatuko den testuaren fotokopia, aktore-trebakuntza eta -prestakuntzaren atalerako (Arte dramatikoaren modalitatea)  

Fotocopia del texto que se interpretará, para el apartado de formación y perfeccionamiento actoral (Modalidad de Arte Dramático)  

�  
Lehiatzaileek aukeratutako obraren/obren partituraren/partituren kopia, tresnaren edo ahotsaren hobekuntzaren atalerako 

(Musikaren modalitatea)  

Copia de la/s partitura/s de la/s obra/s de libre elección, para el apartado de perfeccionamiento instrumental o vocal (Modalidad de 

Música)  

�  
Proba praktikoan laguntzeko musika-grabazio bat, gehienez ere 5 minutukoa (Dantzaren modalitatea)  

Grabación musical en soporte informático de 5 minutos de duración máxima, para acompañar la actuación (Modalidad de Danza)  

   

1  
Proba praktikoa egiten den egunean.

  1  
En el día de la prueba práctica.
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M U SIKA PRO BARAKO  D ERRIG O RREZKO  LAN AK 1 

O BRAS O BLIG ATO RIAS D E LA PRU EBA D E M Ú SICA 1 

(Dekretuko 30. Oinarriaren 1. zenbakia   /  Base 30,  apartado 1  del decreto) 

Tresna /  Instrumento Lana /  Obra Egilea /  Autor 

�  
 

Arpa  / Arpa 

Sonata / Sonata C. Ph. E. Bach 

Kontzertua SI b M  /  Concierto en SI b M G. F. Haendel 

Sonata / Sonata Hindemith 

�  Gitarra  /  Guitarra 

Lauderako  suitea  /  Suite para Laud J. S. Bach 

Fantasia, OP. 7  /  Fantasía, OP. 7 F. Sor 

Inbokazioa eta dantza  /  Invocación y danza J. Rodrigo 

�  Biolina  /  Violín 
Kontzertua, 3.a, 4.a edo 5.a  /  Concierto nº 3, nº 4  ó  nº 5 (solo 1º y 2º 

movimiento) 
W. A. Mozart 

�  Biola  /  Viola 
Kontzertua Re M  Op. 1 /  Concierto en Re M  Op. 1 (solo 1º y 2º movimiento) C. Stamitz 

Kontzertua Re M  /  Concierto en Re M  (solo 1º y 2º movimiento) F. A. Hoffmeister 

�  Biolontxeloa  /  Violoncello Kontzertua, 1.a  edo  2.a  /  Concierto nº 1  ó  nº 2 (solo 1º y 2º movimiento) F. J. Haydn 

�  Kontrabaxua  /  Contrabajo Kontzertua Mi.....   /  Concierto en Mi Mayor (solo 1º y 2º movimiento) Dittersdorf 

�  Xirula  /  Flauta Kontzertua Sol M  K. 313 /  Concierto en Sol M  K. 313 (solo 1º y 2º movimiento) W. A. Mozart 

�  Oboea  /  Oboe Kontzertua Do M  K. 314 /  Concierto en Do M  K. 314 (solo 1º y 2º movimiento) W. A. Mozart 

�  Klarinetea  /  Clarinete Kontzertua La M  K. 622 /  Concierto en La M  K. 622 (solo 1º y 2º movimiento) W. A. Mozart 

�  Fagota  /  Fagot 
Kontzertua SI b M  K. 191  /  Concierto en SI b M  K. 191 (solo 1º y 2º 

movimiento) 
W. A. Mozart 

�  Saxofoia  /  Saxofón Norberak hauta dezake  /  Concierto de libre elección  

�  Tronpa  /  Trompa Kontzertua, 3.a  edo  4.a  /  Concierto nº 3  ó  nº 4 (solo 1º y 2º movimiento) W. A. Mozart 

�  Tronpeta  /  Trompeta 
Kontzertua Mi b M  /  Concierto en Mi b M  F. J. Haydn 

Kontzertua  /  Concierto (solo 1º y 2º movimiento) F. J. Hummel 

�  Tronboia  /  Trombón 

Kontzertua  /  Concierto (solo 1º y 2º movimiento) L. Gröndahl 

Kontzertinoa, Op. 4  /  Concertino  Op. 4 (solo 1º y 2º movimiento) F. David 

Tronboi baxurako kontzertinoa  /  Concertino para Trombón bajo A. Lebedjew 

�  Tuba  /  Tuba Kontzertua  /  Concierto (solo 1º y 2º movimiento) R. V. Williams 

�  Perkusioa  /  Percusión 
Norberak hautatutako lamina-obra  /  Obra de libre elección para láminas  

Norberak hautatutako perkusio-obra / Obra de libre elección para percusión  

�  Pianoa  /  Piano Sonata bat hautatu behar da  /  A elegir una sonata (solo 1º y 2º movimiento) 

W.A. Mozart  

L.V. Beethoven  

F. Schubert 

�  Organoa  /  Órgano Norberak hauta dezake  /  Obra de libre elección  

 
1 

Hainbat lan aukeratzeko daudenean musikoak bakarra aukeratu 
behar du ( perkusioan izan ezik, hemen laminetako bat eta perkusioko 
beste bat aurkeztu beharko ditu).

 

 1 
Cuando hay varias obras la persona candidata debe elegir una de 
ellas (salvo en percusión, que tiene que presentar una de láminas y 
otra de percusión).
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Banka Helbideraketaren fitxa  

Ficha de domici l iación bancaria  

 
 

IV.  Inprimakia  
Formulario IV  

E5 
 

 
Data / Fecha 

 

Erregistro zk. 
N.º de registro 

 

	
	

 

Hartzekodunak bete beharreko datuak / Datos a cumplimentar por la parte acreedora 

Izena eta deitura bi edo Sozietatearen izena / Nombre y dos apellidos o Razón Social 

Helbidea / Domicilio 

Herria / Población  Probintzia / Provincia PK / CP 

NAN - IFZ / DNI -NIF  Telefonoa / Teléfono Faxa / Fax 

e-mail 

	 (tokia / lugar)									(urtea / año)       (hila / mes)	 (eguna / día) 

	 n, 20 	 															(e)ko 	 k 

Hartzekodun edo ahaldunaren sinadura, / Firma de la parte acreedora o apoderada, 

 

Banku-helbideratzeak / Domiciliaciones bancarias 

1 
Jarraian aipatuko den kontua badagoela ziurtatzen dugu, eta titularra goian adierazitakoa dela. 

Certificamos la existencia de la cuenta a continuación referenciada, cuyo titular es la arriba indicada. 

Helbideraketa egin nahi duzun finantza-erakundearen izena: 

Nombre de la entidad financiera en la que desea domiciliar: 

BIC IBAN kodea / Código IBAN 

                         

Herria / Población  Probintzia / Provincia PK / CP 

	 (tokia / lugar)												(urtea / año)           (hila / mes)	 											(eguna / día) 

	 n, 20 	 																								(e)ko 	 k 

Sinadura eta banketxearen zigilua, / Firma y sello de la entidad bancaria, 

	
DATUAK BABESTEKO INFORMAZIOA  
(DATU PERTSONALEN BABESTEARI BURUZKO 2016/679 
ERREGELAMENDUA [EB])  

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (REGLAMENTO (UE) 
2016/679 DE PROTECCIÓN DE DATOS)  

Tratamenduaren arduraduna: Finantza, Aurrekontu eta Ondarearen Ogasuneko 
zuzendari nagusia.  

Responsable del tratamiento: Director general de Finanzas, Presupuestos y 
Patrimonio.  

Tratamenduaren Arduraduna kontaktatzeko: Basurtuko Kaputxinoen Bidea, 2. 
Zk.a, 48013 Bilbao. 

Contacto del responsable del tratamiento: Calle Capuchinos de Basurto, 2 48013 
Bilbao.  

Datuak Babesteko ordezkaria kontaktu datuak: Lege Aholkularitza, Informazio 
Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atala-Kale Nagusia, 25-48009 Bilbao.  

Contacto de la persona delegada de Protección de Datos: Sección de 
Asesoramiento Jurídico de la Información y Protección de Datos – Gran Vía, 25-
48009 Bilbao  

* e-mail: dpo@bizkaia.eus * e-mail: dpo@bizkaia.eus 
Tratamenduaren helburua: Ordainketen aplikazioa, Bizkaiko Foru Aldundiko 
Jarduera multzoak bere ordainketa-betebeharrak betetzearen inguruan ulertzea  

Finalidad del tratamiento: La aplicación de los pagos, entendiendo por tal el 
conjunto de actividades de la Diputación Foral de Bizkaia relacionadas con el 
cumplimiento de sus obligaciones de pago.  

Tratamenduaren legitimazioa: Ordainketa-betebeharrak kudeatzeko eta 
kontrolatzeko interesa publikoaren egitekoa.  

Legitimación del tratamiento: Misión realizada en interés público para la gestión y 
control de las obligaciones de pago.  

Datuen hartzaikeak: Datu pertsonalak foru-aginduei, Bilboko Markataritza, 
Industria, Zerbitzu eta Nabigazioko Ganberari, Eusko Jaurlaritzako sailei, Gizarte 
Segurentzaren Diruziantza Nagusiari, udalei eta veste herri administrazio batzuei 
utzi ahal izango zaizkia, Bizkaiko Lurralde Historikoko ZFAOen ezarritakoaren 
arabera.  

Destinatarios de los datos: Los datos personales podrán ser cedidos a 
Diputaciones Forales, Cámaras de Comercio, Industria, servicios y Navegación de 
Bilbao; Departamentos del Gobierno Vasco, Tesorería General de la Seguridad 
Social, Ayuntamientos y otras administraciones públicas, de acuerdo con lo 
establecido en la NFGT del THB.  

Datuak gordetzeko epea: Datu pertsonalak tratatzeko xedea betetzeko behar 
dena.  

Conservación de los datos: Tiempo necesario para los fines del tratamiento de los 
datos personales.  

Interesadunen eskubideak: interesadunak bere datuak atzitu ahal izango ditu; 
eskatu datuak zuzentzea, ezabatzea edo haien tratamendua murriztea; edo datuen 
tratamenduari aurka egin. Eskubideok erabiltzeko, idazki bat bidaliko dio 
tratamenduaren arduradunari, 39/1015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak 16.4 artikuluan ezarri duen 
edozein bidetatik.  

Derechos de la persona interesada: La persona interesada podrá acceder a sus 
datos; solicitar su rectificación, su supresión o la limitación de su tratamiento; y 
oponerse a este. Para ejercerlos, enviará un escrito a la persona responsable del 
tratamiento a través de cualquiera de las formas establecidas en el art. 16.4 de la 
Lay 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  
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K ultur E kintzako Z erbitzua 
Servicio  A cción C ultural  

 
B ekak /B ecas  

V. Inprimakia/ Formulario V 

 
 

  

E6 
 

 
Data / Fecha 

 

Erregistro zk. 
N.º de registro 

 

 
  

 
 

 

BEKAK O N ARTZEA  

ACEPTACIÓ N  D E  BECAS  

  

Ni, ______________________________________________ 

jauna/andrea,  _________________ NAN zenbakiduna,  Bizkaiko 

Foru Aldundiaren kultura arloko BEKA baten onuraduna 

naiz, __________________ aren ____ (e)ko _____  /2021 foru 

aginduaren arabera. 

Beka _________________________________ 

modalitatean ikasketak egiteko da (BAO, ____ zk. ;  

2021eko __________________ aren _____ (e)koa),  

____________________________________ herrian. 

 

D./Dña. ___________________________________________  

con D.N.I. nº ________________ es beneficiario/a de una BECA en el 

ámbito cultural de la Diputación Foral de Bizkaia, mediante la 

Orden Foral ______/2021 de ____ de ________________, para la 

realización de estudios en la modalidad de 

_______________________________ (BOB núm. ______ de ___ de 

__________________ de 2021), en la localidad de 

_____________________________________ . 

 

 

ONARTZEN dut 

Bilbon, 2021eko ………………………ren ….. a 

ACEPTA la misma en 

En Bilbao, a …. de ……………………………… de 2021 

 

 

 

 

Sinadura / Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B FA ren  112 /  2020  FD  
D F de D FB 112 /  2020
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
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K ultur E kintzako Z erbitzua 
Servicio  A cción C ultural  

 
B ekak 2021  

B ecas 2021  

VI. Inprimakia/ Formulario VI 

Diru-laguntzaren zuriketa 
Justificacion de subvención 

E7 
 

 
Data / Fecha 

 

Erregistro zk. 

N.º de registro 
 

 
 

ESKATZAILEAREN DATUAK   /    DATOS DE LA SOLICITANTE  

NAN  / DNI Deiturak eta izena / Apellidos y nombre  

 

PROIEKTUAREN DATUAK  /   DATOS DEL PROYECTO  

Proiektua/Proyecto 

Proiektuaren zenbatekoa/ Importe del proyecto Jasotako kopurua / Cantidad recibida 

 

GASTUEN  AURREKONTUA  /   PRESUPUESTO  DE  GASTOS  
(Dekretuko 1. Oinarriaren 3. zenbakia   /  Base 1 ,  apartado 3  del decreto) 

1. Matrikularen gastuak eta irakaspenengatiko eta jasotako eskolengatiko hileko kuotak  
Gastos de matrícula y cuotas mensuales por enseñanzas y clases recibidas 

 € 

2. Joan-etorrien gastuak  /  Gastos de desplazamientos   € 

3. Ostatu- eta mantendu-gastuak   /  Gastos de alojamiento y manutención  € 

Arte Plastiko eta Ikusizko Arteen modalitatean, aurrekoez gain, honako gastu hauek izango dira bekaren xede: 

En la modalidad de Artes Plásticas y Visuales, además de los anteriores serán objeto de beca los siguientes gastos: 

4. Proiektua garatzeko beharrezko materialaren eta tresnen gastuak 1 / Gastos de material y útiles necesarios para el 
desarrollo del proyecto 1 

 € 

5. Proiektua gauzatzeko beharrezkoa den lokalaren errentamendua / Arrendamiento de local para llevar a cabo el 
proyecto  

 € 

6.  Artisten sormen eta dedikazio gastuak / Gastos por creatividad y dedicación de las y los artistas   

GUZTIRA  /   TOTAL € 

Aurkeztu behar diren agiriak / Documentación a aportar: 

• Jarduerari buruzko deskribapena eta egokitzat jotzen den dokumentazio 
grafikoa edo ikusmen-dokumentazioa; eta, hala badagokio, laguntza 
eman dion zentroak, irakasleak edo zuzendaritzak emandako 
bertaratze-ziurtagiria.  

• Relato de la actividad realizada acompañada de cuanta 
documentación gráfica o visual se considere y, en su caso, certificado 
de asistencia expedido por el centro o profesorado-dirección que le 
haya asistido.  

  
• Matrikula-gastuak eta jasotako irakaskuntzaren zein eskolen ziozko 

hileko kuotak ordaindu izanaren frogagiria.  
• Justificante de abono de la matrícula y cuotas mensuales por la 

enseñanza recibida. 
  
• Arte plastikoen eta ikusmen-arteen beken kasuan, lokalaren 

errentamendua ordaindu izanaren egiaztagiria, hala badagokio. 
• En el caso de las becas de Artes Plásticas y Visuales: justificante del 

abono del arrendamiento del local en su caso. 

 

Bilbo, 2022ko …………………………… ren …..a          Bilbao, a …. de ……………….…………de 2022 

Sinadura / Firma 

B FA ren  112 /  2020  FD  
D F de D FB 112 /  2020
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