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XEDAPEN OROKORRAK
EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA

2871
AGINDUA, 2014ko ekainaren 18koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburua-

rena, merkataritza-banaketaren dinamizatzaileak prestatzeko beken programa arautzen duen 
agindua aldatzen duena.

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 2011ko ekainaren 15eko Agin-
duaren bitartez, merkataritza-banaketaren dinamizatzaileak prestatzeko beken programa arautzen 
da (2011ko ekainaren 28ko EHAA, 122. zk.).

Programa horri jarraipena emateko eta bere eraginkortasuna bermatzeko, zenbait artikulutan 
aldaketa batzuk egin beharra ikusi da.

Hori dela eta, hau

XEDATZEN DUT:

Lehenengo artikulua.– Merkataritza-banaketaren dinamizatzaileak prestatzeko beken programa 
arautzen duen Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 2011ko ekainaren 
15eko Aginduaren 3. artikuluko 1. paragrafoa aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:

«1.– Eskabidea aurkezterakoan baldintza hauek betetzen dituzten pertsona fisikoek jaso ahal 
izango dituzte merkataritza-banaketaren dinamizatzaileak prestatzeko bekak:

a) Administrazio-egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izatea, gutxienez, eskabidea aurkeztu 
baino 12 hilabete lehenagotik. 12 hilabete baino gutxiagoko aldiak onartuko dira, baldin eta eska-
tzailea erkidegotik behin-behinean atera bada, ikasketak direla-eta. Halakorik gertatuz gero, behar 
bezala egiaztatu beharko da egoera hori.

b) Goi-mailako unibertsitate-titulua izatea, ahal izanez gero, Ekonomia Zientzietan edo Enpresa 
Administrazioan edo Zuzendaritzan, Merkatu Ikerkuntzan eta Tekniketan, baita enpresa- eta 
merkataritza-kudeaketarekin lotutako graduko titulazioak ere, edo Zuzenbideko titulazioa, merka-
taritzako eta ekonomiako prestakuntzarekin.

Atzerrian eskuratutako tituluak bakar bakarrik onartuko dira baldin eta agintaritza eskudunak 
homologatutakoak badira.

c) Aurretik, edukiz eta helburuz berdina edo antzekoa izan den bekaren baten onuradun ez 
izatea.

d) 32 urtetik gorakoa ez izatea».

Bigarren artikulua.– Aldatu egiten da Merkataritza-banaketaren dinamizatzaileak prestatzeko 
beken programa arautzen duen Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 
2011ko ekainaren 15eko Aginduaren 4. artikulua (Laguntzen zenbatekoa); zehazki, 2. paragrafoa 
aldatzen da. Honela geratzen da idatzita:

«2.– Zenbateko horretan sartu behar dira bekaren onuradunek izan ditzaketen edozein eratako 
betebeharrak, Gizarte Segurantzari dagokion langile-kuota barne».
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Hirugarren artikulua.– Merkataritza-banaketaren dinamizatzaileak prestatzeko beken programa 
arautzen duen Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 2011ko ekainaren 
15eko Aginduaren 5. artikulua aldatzen da (Diruz lagundutako bestelako gastuak), eta honela 
geratzen da idatzita:

«Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak Gizarte Segurantzan alta emango die 
beka hauen onuradunei, eta enpresa-kuota finantzatuko du Ekonomiaren Garapen eta Lehiakor-
tasun Sailarentzat –dagokion ekitaldirako– onartutako aurrekontuaren kargura».

Laugarren artikulua.– Merkataritza-banaketaren dinamizatzaileak prestatzeko beken programa 
arautzen duen Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 2011ko ekainaren 
15eko Aginduaren 7. artikulua aldatzen da (Eskabideak eta agiri osagarriak aurkeztea), eta honela 
geratzen da idatzita:

«1.– Eskabideak aurkezteko epea urteko deialdia egiten duen ebazpena Euskal Herriko Aginta-
ritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean hasiko da. Eskabideak aurkezteko epea inola ere 
ez da izango hilabete baino gutxiagokoa.

2.– Eskabideak, errekerimenduak, jakinarazpenak eta agindu honek berekin dakartzan gainerako 
kudeaketak bitarteko elektronikoen bitartez egin ahal izango dira, Administrazio Elektronikoaren 
otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren eta E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa –Pla-
tea– onartzen duen Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko 
Ebazpenaren arabera.

Kasu horretan, eskabidera sartu eta hura betetzea Euskadi.net-eko https://
www.euskadi.net/comercio egoitza elektronikoaren bidez bakarrik egin ahal izango da, behin 
laguntzen deialdia argitaratu denean. Eskabide-eredua aipatutako egoitza elektronikoan egongo 
da eskuragarri.

Espedientera sartzea eta gainerako izapideak http://www.euskadi.net/nirekudeaketak helbidea-
ren bidez ere gauzatu ahal izango dira.

Eskabidearekin batera, eskatzailearen baimendutako sinadura elektronikoaz gain, eskabi-
dearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazio guztia eta Administrazioak eska dezakeen 
dokumentazioa aurkeztuko da, Administrazio Elektronikoaren otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan 
xedatutakoaren arabera.

Sinadura digitala erabili nahi ez bada, bada beste aukera bat: eskaerak, 
http://www.euskadi.net/comercio web-helbidearen bitartez informatikoki bete eta grabatu ondoren, 
inprimatu egin behar dira, eta Merkataritza Zuzendaritzara igorri behar dira, erakunde eskatzailea 
ordezteko legezko gaitasuna duen pertsonak sinatuta. Horren ondoren, Ekonomiaren Garapen 
eta Lehiakortasun Sailaren dagokion lurralde ordezkaritzan aurkeztuko dira, Eusko Jaurlaritzak 
duen Herritarrari Arreta Eskaintzeko Zerbitzuan (Zuzenean), edo, bestela, Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 
38.4 artikuluan zehaztutako lekuetako edozeinetan, betiere, eskaerak aurkezteko epea amaitu 
baino lehen.

Kasu horretan, jakinarazpenak bitarteko telematikoen bidez egingo dira interesdunak lehenta-
sunezkoa dela adierazi duenean, edo espresuki bitarteko hori erabiltzea baimendu duenean soilik.

3.– Eskabideak datu pertsonalak jaso beharko ditu; helbidea, e-maila eta harremanetarako 
telefono-zenbaki bat.
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4.– Eskabide-inprimakiarekin batera dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

a) Curriculum vitaea, honako hauek adieraziz: prestakuntza akademikoa, prestakuntza osaga-
rria, burututako jarduera profesionalak eta hizkuntzen ezagutza.

b) Titulu akademikoaren edo titulua egiteko eskubideak ordaindu izanaren egiaztagiriaren kopia. 
Gainera, eskatzailearen ikasketa-espedientearen ziurtagiria aurkeztu beharko da, ikasturte guz-
tietan lortutako kalifikazioak eta goi-mailako ikasketak noiz bukatu dituen azalduz (dagokionean, 
karrera-amaierako proiektua edo lizentziatura-proba barne hartuta).

c) Beste edozein prestakuntza akademikoren egiaztagiriak, baita egindako ikastaroenak ere, 
zeinetan jaso beharko den zenbat ikastordu egin diren, eta, hala dagokionean, zein praktika egin 
diren. Ez dira kontuan hartuko ordu kopurua adierazita ez daukaten ikastaroak.

d) Euskararen, ingelesaren eta frantsesaren ezagutzaren egiaztapena, zeina hizkuntza-ziur-
tagiriak emateko baimena duen erakunde ofizial batek emandako ziurtagiriaren edo tituluaren 
kopiaren bidez egiaztatuko baita.

e) Lan-esperientzia frogatzeko, Gizarte Segurantzak emandako lan-bizitzaren ziurtagiria aur-
keztu beharko da.

f) Agindu honen 3.1.a) artikuluan zehaztutakoari jarraikiz, Administrazio-egoitza Euskal Auto-
nomia Erkidegoan izatea egiaztatzen duen dokumentazioa, dagokion udal-erroldako bulegoak 
emandakoa. Bizilekuari dagokion aldia 12 hilabete baino txikiagoa den kasuetan (ikasketak 
direla-eta behin-behinean bizilekua aldatzeagatik), 3.1.a) artikuluan ezarritakoari jarraikiz, honako 
hauek egiaztatu behar dira:

1) EAEn erroldatua egotea, eskabideak aurkezteko epea irekitzen den unean.

2) Ikasketak zirela-eta joan zen hirian erroldatuta egon izana.

3) Hiri horretan dagoen ikastetxe batean matrikulatuta egon izana.

4) EAEko bizilagun izatea, ikasketak zirela-eta bizilekua aldatu zen unean.

g) Erantzukizunpeko adierazpena, hautaketa aurreko ikastaroan eta, hautatua izanez gero, 
beka esleitzean egin beharreko jarduerak egiteko prest dagoela dioena.

h) Erantzukizunpeko adierazpena, edukiz eta helburuz antzekoa izan den bekaren baten onu-
radun ez dela izan dioena.

i) Erantzukizunpeko adierazpena, bekaren iraunaldian lan ordaindurik ez duela egingo eta itzul-
keta- edo zehapen-prozedura batean sartuta ez dagoela dioena.

j) Erantzukizunpeko adierazpena, zigor- edo administrazio-arloko diru-laguntzak edo lagun-
tza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zehatuta ez dagoela eta horretarako ezgaitzen duen 
legezko debekuren baten eraginpean ez dagoela dioena, Emakumeen eta Gizonen Berdintasune-
rako Legearen arabera sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barne.

k) NANaren fotokopia.

l) Hala dagokionean, tituluaren homologazio-ziurtagiria, eskumena duen agintaritzak emandakoa.

NANari eta errolda-ziurtagiriari dagozkion agiriak eskatzaileak berak aurkez ditzake, edo, 
bestela, baimen eman dakioke Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailari Elkarreraginga-
rritasun Zerbitzuaren bidez egiazta dezan. Halaber, unibertsitate-titulua daukatenek ere aukeran 
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izango dute eurek titulua aurkeztea edo baimena ematea Elkarreragingarritasun Zerbitzuaren 
bidez egiaztatzeko. Eskabidearen inprimakian baimen-atal bat egongo da azken aukera hori har-
tzen dutenentzat.

Titulua jasotzeko zain daudenek, titulua jasotzeko eskubideak ordaindu izanaren frogagiria aur-
keztu behar dute, nahitaez.

Halaber, eskabide guztiek jaso behar dute espediente akademikoaren ziurtagiria, baita Elkarre-
ragingarritasun Zerbitzuaren bidez tituluaren egiaztapena baimendu bada ere.

5.– Laguntza jasotzeko eskaera eta horrekin batera aurkezten den dokumentazioa aukeratutako 
hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango da. Gainera, laguntza-eskaeratik eratorritako jardune-
tan eta prozedura osoan, eskatzaileak aukeratutako hizkuntza baliatuko da, Euskararen Erabilera 
Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 oinarrizko Legean ezarritakoaren arabera.

6.– Dagoeneko Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren eskura dauden indarreko 
dokumentuak aurkeztu beharrik ez da izango. Kasu horretan, noiz eta zein organo edo bulegotan 
aurkeztu ziren adierazi beharko da eskaeran, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 35. artikuluko f) 
idatzi-zatian ezarritako baldintzak beteta. Lege hori urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen.

7.– Honako hauek izango dira kanpoan uzteko arrazoiak:

a) Eskabideak Merkataritza eta Turismoko sailburuordearen urteroko deialdian ezarritako epetik 
kanpora aurkeztea.

b) Agindu honetan adierazitako betekizunak ez betetzea.

c) Programa honen aurreko deialdietan parte hartu izana, betiere, eskatzaileak –osorik edo par-
tez– prestakuntza-ikastaroa egin badu, nahiz eta gero ez onuradun izan».

Bosgarren artikulua.– Aldatu egiten da Merkataritza-banaketaren dinamizatzaileak prestatzeko 
beken programa arautzen duen Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 
2011ko ekainaren 15eko Aginduaren 11. artikulua (Bekaldian egin beharreko jarduerak); zehazki, 
1. paragrafoa aldatzen da. Honela geratzen da idatzita:

«1.– Onuradunek, bekaren indarraldian, esleitutako destinoetan esleitzen zaizkien praktikak 
egin beharko dituzte, hots, merkataritza-banaketaren kudeaketari buruzko praktikak. Merkatari-
tzako aholkularitza teknikoa ematearekin lotutako jarduerak garatzeko izango dira praktikak, (ahal 
dela, Merkataritza Dinamizazioko bulegoetan edo merkataritza-banaketarekin lotura duten beste 
entitate batzuetan), baita merkataritza-banaketako enpresen funtzionamendua hobetzen lagun-
duko duten ekintzak garatzeko ere. Jarduera horiek bekadunaren eskabidean zehaztuko dira, 
burutu beharreko lanaren planean, eta bekadunaren betebeharra izango da plan horretan ezarri-
takoa betetzea, entitatearen aholkularitza eta babespean».

AZKEN XEDAPENA

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko 
da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2014ko ekainaren 18a.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburua,
MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


