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CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 
260/2010, de 19 de octubre, por el que se regu-
la la concesión de subvenciones a empresas para la 
realización de inversiones destinadas a la protec-
ción del medio ambiente.

El artículo 18.2.b) del Decreto 217/2008, de 23 
de diciembre, del Boletín Oficial del País Vasco, es-
tablece que los meros errores u omisiones en el texto 
remitido para su publicación que se infieran clara-
mente del contexto y no constituyan modificación o 
alteración del sentido de los documentos, pero cuya 
rectificación se juzgue conveniente para evitar posi-
bles confusiones, se corregirán por la Secretaría del 
Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, a ins-
tancia del órgano que haya ordenado la publicación 
del texto.

Advertidos errores de dicha índole en el texto del 
Anuncio del Decreto 260/2010, de 19 de octubre, 
por el que se regula la concesión de subvenciones a 
empresas para la realización de inversiones destinadas 
a la protección del medio ambiente, publicado en el 
Boletín Oficial del País Vasco n.º 203, de 21 de oc-
tubre de 2010, se solicita que se proceda a su correc-
ción:

En el artículo 4 en la página 2010/4827 (6/19) en 
la versión en euskera, donde dice:

«2.– Diruz lagundutako inbertsioak betearazteko 
epea diruz lagundutako proiektuan zehaztutakoa 
izango da, eta gehienez bi urtekoa izango da dirula-
guntzaren emakida jakinarazi zenetik. Diruz lagun-
duko dira, berriz, enpresa onuradunari aplikatzekoak 
zaizkion arauak gainditzeko bidea ematen dion ingu-
rumenaren babes- maila lortzera zuzentzen diren in-
bertsioak. Dena dela, dirulaguntzaren xede den pro-
iektuaren baldintza espezifikoekin lotutako eta behar 
bezala justifikatutako arrazoiak direla eta, pertsona 
onuradunak, ezarritako betearazpen epea amaitu bai-
no lehen, diruz lagundutako jarduketa egiteko hasie-
ran xedatutako epea luzatzeko eskatu ahal izango du. 
Epea ezingo da luzatu urte bi baino gehiago, hasieran 
ezarritako epetik, eta luzapen- eskaera hori Ingurume-
neko sailburuordearen ebazpen baten bidez onartu 
beharko da, organo kudeatzaileak aldeko txostena 
egin ondoren».

Debe decir:
«Diruz lagundutako inbertsioak betearazteko epea 

diruz lagundutako proiektuan zehaztutakoa izango 
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HUTSEN ZUZENKETA, ondoko dekretuarena: 
«260/2010 De kre tua, urriaren 19koa, ingurume-
na babesteko inbertsioak egiteko enpresei diru-
 laguntzak emateko baldintzak arautzeko dena.»

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria arau-
tzen duen abenduaren 23ko 217/2008 De kre tuaren 
18.2.b) artikuluan xedatzen denez, argitaratzeko bida-
litako testuan dauden hutsak edo omisioak Jaurlari-
tzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harrema-
netarako Zuzendaritzak zuzenduko ditu, baldin eta 
nabarmenak badira, dokumentuen esanahia aldatzen 
ez badute, eta nahasbiderik ez sortzeko komeni bada. 
Zuzenketa egiteko eskaria testua argitaratzeko agin-
dua eman duen organoak egingo du.

Ingurumena babesteko inbertsioak egiteko enpresei  
diru-laguntzak emateko baldintzak arautzen dituen 
urriaren 19ko 206/2010 De kre tua 2010eko urriaren 
21ean argitaratu zen Euskal Herriko Agintaritzaren 
Aldizkarian (203. zk.). Arau horretan huts bat ger-
tatu denez, dagokion zuzenketa egitea eskatzen da 
ondoren:

4. artikuluan, 2010/4827 (6/19) orrialdean, euska-
razko bertsioan honakoa dionean:

«2.– Diruz lagundutako inbertsioak betearazteko 
epea diruz lagundutako proiektuan zehaztutakoa 
izango da, eta gehienez bi urtekoa izango da dirula-
guntzaren emakida jakinarazi zenetik. Diruz lagun-
duko dira, berriz, enpresa onuradunari aplikatzekoak 
zaizkion arauak gainditzeko bidea ematen dion ingu-
rumenaren babes- maila lortzera zuzentzen diren in-
bertsioak. Dena dela, dirulaguntzaren xede den pro-
iektuaren baldintza espezifikoekin lotutako eta behar 
bezala justifikatutako arrazoiak direla eta, pertsona 
onuradunak, ezarritako betearazpen epea amaitu bai-
no lehen, diruz lagundutako jarduketa egiteko hasie-
ran xedatutako epea luzatzeko eskatu ahal izango du. 
Epea ezingo da luzatu urte bi baino gehiago, hasieran 
ezarritako epetik, eta luzapen- eskaera hori Ingurume-
neko sailburuordearen ebazpen baten bidez onartu 
beharko da, organo kudeatzaileak aldeko txostena 
egin ondoren».

Honakoa esan behar du:
«Diruz lagundutako inbertsioak betearazteko epea 

diruz lagundutako proiektuan zehaztutakoa izango da, 
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da, eta gehienez bi urtekoa izango da dirulaguntzaren 
emakida jakinarazi zenetik. Dena dela, dirulaguntza-
ren xede den proiektuaren baldintza espezifikoekin 
lotutako eta behar bezala justifikatutako arrazoiak di-
rela eta, pertsona onuradunak, ezarritako betearazpen 
epea amaitu baino lehen, diruz lagundutako jarduke-
ta egiteko hasieran xedatutako epea luzatzeko eskatu 
ahal izango du. Epea ezingo da luzatu urte bi baino 
gehiago, hasieran ezarritako epetik, eta luzapen-
 eskaera hori Ingurumeneko sailburuordearen ebazpen 
baten bidez onartu beharko da, organo kudeatzaileak 
aldeko txostena egin ondoren».

Asimismo, en el artículo 6 en la página 2010/4827 
(8/19), donde dice:

«3.– En caso de que entre el dato de inversión ne-
ta aportado por la entidad solicitante y el dato de in-
versión neta calculado por el Tribunal de Valoración, 
previsto en el artículo 13 del presente Decreto, tras 
el análisis de la documentación que se presenta junto 
con la solicitud de subvención, existiera una diferen-
cia superior a un porcentaje que se determinará en la 
Orden de convocatoria anual, dicho Tribunal comu-
nicará a la entidad solicitante el resultado del cálculo 
de la inversión neta realizado, así como los datos te-
nidos en cuenta para su determinación, concediéndo-
le un plazo de 10 días para que presente en su caso, 
las alegaciones que estime oportunas. La determina-
ción definitiva de los costes subvencionables corres-
ponderá, en todo caso, al Tribunal de Valoración».

Debe decir:
«3.– En caso de que entre el dato de inversión ne-

ta aportado por la entidad solicitante y el dato de in-
versión neta calculado por el Tribunal de Valoración, 
previsto en el artículo 14 del presente Decreto, tras 
el análisis de la documentación que se presenta junto 
con la solicitud de subvención, existiera una diferen-
cia superior a un porcentaje que se determinará en la 
Orden de convocatoria anual, dicho Tribunal comu-
nicará a la entidad solicitante el resultado del cálculo 
de la inversión neta realizado, así como los datos te-
nidos en cuenta para su determinación, concediéndo-
le un plazo de 10 días para que presente en su caso, 
las alegaciones que estime oportunas. La determina-
ción definitiva de los costes subvencionables corres-
ponderá, en todo caso, al Tribunal de Valoración».

eta gehienez bi urtekoa izango da diru- laguntzaren 
emakida jakinarazi zenetik. Dena dela, diru- laguntzaren 
xede den proiektuaren baldintza espezifikoekin lotu-
tako eta behar bezala justifikatutako arrazoiak direla 
eta, pertsona onuradunak, ezarritako betearazpen epea 
amaitu baino lehen, diruz lagundutako jarduketa egi-
teko hasieran xedatutako epea luzatzeko eskatu ahal 
izango du. Epea ezingo da luzatu urte bi baino gehia-
go, hasieran ezarritako epetik, eta luzapen- eskaera hori 
Ingurumeneko sailburuordearen ebazpen baten bidez 
onartu beharko da, organo kudeatzaileak aldeko txos-
tena egin ondoren».

Era berean, 6. artikuluan, 2010/4827 (8/19) orri-
aldean, hurrengoa dionean:

«3.– Baldin eta erakunde eskatzaileak aurkeztutako 
inbertsio garbiaren datuaren eta Balorazio Epaimahai-
ak kalkulatutako inbertsio garbiaren datuaren –dekre-
tu honen 13. artikuluan xedatutakoa– artean, behin 
dirulaguntza eskabidearekin batera aurkeztutako do-
kumentazioa aztertuta, urteko deialdiaren aginduan 
ezarriko den ehunekoa baino alde handiagoa egonez 
gero, epaimahai horrek jakinaraziko dio erakunde 
eskatzaileari egindako inbertsio garbiaren kalkulua-
ren emaitza, baita hori ezartzeko kontuan hartutako 
datuak ere; hamar eguneko epea emango zaio, hala 
balegokio, egokitzat jotzen dituen alegazioak aurkeztu 
ditzan. Azkenik, Balorazio Epaimahaiak zehaztuko 
ditu diruz lagun daitezkeen kostuak».

Honakoa esan behar du:
«3.– Baldin eta erakunde eskatzaileak aurkeztutako 

inbertsio garbiaren datuaren eta Balorazio Epaimahai-
ak kalkulatutako inbertsio garbiaren datuaren –dekre-
tu honen 14. artikuluan xedatutakoa– artean, behin 
diru- laguntza eskabidearekin batera aurkeztutako do-
kumentazioa aztertuta, urteko deialdiaren aginduan 
ezarriko den ehunekoa baino alde handiagoa egonez 
gero, epaimahai horrek jakinaraziko dio erakunde 
eskatzaileari egindako inbertsio garbiaren kalkulua-
ren emaitza, baita hori ezartzeko kontuan hartutako 
datuak ere; hamar eguneko epea emango zaio, hala 
balegokio, egokitzat jotzen dituen alegazioak aurkeztu 
ditzan. Azkenik, Balorazio Epaimahaiak zehaztuko 
ditu diruz lagun daitezkeen kostuak».
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