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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
ALKATETZA ETA ERAKUNDE HARREMANEN SAILA

Euskara Zerbitzua

2022. urtean merkataritza establezimenduetan kanpoko errotulazioa aldatu eta izenetan eus-
kara sartzeko, zein merkataritza eremuan euskararen presentzia eta erabilera sustatzearekin 
lotutako gastuetarako dirulaguntzak

2022ko maiatzaren 13an egindako ohiko bilkuran onetsi zituen Tokiko Gobernu Batzarrak 
2022. urtean arlo sozioekonomikoan euskararen presentzia eta erabilera sustatzeko dirulaguntza 
deialdia arautuko duten berariazko oinarriak.

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta lege horren araudia 
onetsi zeneko uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan arautuaren ildotik, eta orobat Toki 
Korporazioen Zerbitzuen Araudiaren 23. artikuluan eta hurrengoetan eta Gasteizko Udalbatzak 
2005eko ekainaren 17ko ohiko osoko bilkuran hasierako onespena eman zion eta 2006ko ur-
tarrilaren 13ko ALHAOn –5. zk.– argitaratu zen Gasteizko Udalaren Diru-laguntzak arautzeko 
ordenantzan arautuaren ildotik, argitara ematen dira, denek izan dezaten horien berri.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko maiatzaren 13an

Alkatetza eta Erakunde Harremanen Saileko zinegotzi ordezkaria
RAIMUNDO RUIZ DE ESCUDERO EZCURRA

Sarrera

2021eko urriaren 1ean onetsi zituen Tokiko Gobernu Batzarrak Gasteizko Udalaren dirula-
guntzen deialdiak arautzen dituzten oinarri orokorrak. 2021eko urriaren 29ko ALHAOn argitaratu 
ziren oinarri orokor horiek, eta Udalaren webgunean www.vitoria-gasteiz.org kontsulta daitezke, 
baita herritarrei laguntzeko bulegoetan ere. Berariazko deialdi honetara aurkeztu nahi duten 
pertsona eta entitateek oinarri orokor horietara jo beharko dute xehetasunak jakiteko: eskabi-
deak non eta nola aurkeztu, entitate eskatzaileen eskubideak eta betebeharrak, izapidetzea, 
dokumentazioa nola aurkeztu, instrukzioa eta ebazpena nola egingo den, ebazteko eta jakina-
razteko epea, dirulaguntzaren publizitatea, beste dirulaguntza batzuekiko bateragarritasuna, 
arau-hausteak eta zigorrak, araudi aplikagarria eta interpretazioa, etab.

1. Dirulaguntzen ildoa

7.3. Merkataritza establezimenduetan kanpoko errotulazioa aldatu eta izenetan euskara 
sartzeko, zein merkataritza eremuan euskararen presentzia eta erabilera sustatzearekin lotutako 
gastuetarako dirulaguntzak.

2. Deialdiaren xedea

Jendaurreko atentzioa duten merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuetako establezimendu edo 
entitateetan euskararen presentzia indartzea.

http://www.vitoria-gasteiz.org
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Gasteizko Udalak, Euskara Zerbitzuaren bitartez, merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen 
alorretan euskararen presentzia sustatzeko eman ahalko dituen laguntza ekonomikoak arautzea 
eta horiek ematea dute xede oinarri hauek. Honako jarduera hauek diruz lagundu daitezke:

— Jendaurreko egoitza edo establezimenduen kanpo errotulazioan, paperezko materialetan 
(fakturak, gutun-azalak, poltsak…), seinaletikan edo bestelako materialetan euskara sartzea.

— Web orriak itzultzea eta egokitzea, euskaraz ere egon daitezen.

— Establezimenduaren hizkuntza egoeraren diagnostikoarekin, ebaluazioarekin edo zertifi-
kazioarekin lotutako gastuak, esklusiboki horretan ari diren entitateek eginak direnean.

3. Baliabide ekonomikoak

Deialdi honen ildotik ematen diren laguntzak Alkatetza Saileko Euskara Zerbitzuaren 2022ko 
ekitaldiko aurrekontuetako 0171.3351.48005 partidan jasotako aurrekontu-kredituaren kontura 
joango dira. Gehienez 6.000,00 (sei mila) euro baliatu ahal izango dira horretarako.

4. Aurkezteko epea

Eskabideak aurkezteko epea 2022ko irailaren 23an amaituko da.

5. Onuradunak eta betekizunak

Pertsona fisiko nahiz juridikoek eskuratu ahal izango dituzte oinarri hauetan arautzen diren 
laguntzak, baldin eta ezaugarri hauek betetzen badituzte:

(a) Kokalekua Gasteizko udalerrian izatea.

(b) Jarduera ostalaritza, merkataritza edo zerbitzuen alorrekoa izatea.

(c) Jarduera jendaurrekoa izatea, Gasteizko udalerrian bertan.

(d) Diruz laguntzen diren lanak 2021eko irailaren 1etik 2022ko abuztuaren 31ra bitarteko epean 
egindakoak izatea.

Laguntza hauek merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen elorretara bideratuak daude. Azken 
honen baitan, sektoreko enpresez gain, egitura enpresarialik ez duten baina pertsona eta kolek-
tiboei zuzendutako zerbitzu eskaintza duten beste era bateko entitateak (elkarteak, fundazioak…) 
ere barne hartuko dira. Baldintza gisa, entitate hauek jendaurreko arreta eskaintzen duen lokala 
izan beharko lukete.

Erabilitako testuek zuzenak izan beharko dute, ortografia akatsik gabeak. Bestela ez da diru-
laguntzarik emango. Testuari buruzko zalantzarik izanez gero, interesdunek Euskara Zerbitzuan 
kontsulta dezakete edo Udalak eskaintzen dituen itzulpen-zerbitzuak erabili.

Erakunde berak ezingo du eskabide bat baino gehiago aurkeztu deialdi bakoitzeko. Onura-
dunek betekizun hauek bete beharko dituzte:

— 50 langile baino gehiago ez izatea.

— Urteko negozio-bolumenak edo balantze orokorrak 10 milioi euro ez gainditzea.

— Aurreko baldintzak betetzen ez dituzten enpresek ehuneko 25eko edo hortik gorako 
partaidetza zuzena nahiz zeharkakoa ez izatea bertan.

— Administrazio publikoen aurreko zerga-betebeharrak egunean edukitzea, baita Gizarte 
Segurantzarekiko betebeharrak ere. Gasteizko Udalarekiko zerga-egoera ofizioz egiaztatuko da.

— Nolanahi ere, baztertuta geratzen dira sozietate publikoak eta zuzenbide publikoko erakun-
deak edo lanbide jarduerak burutzen dituztenak ere (elkarteak, lanbide elkargoak, etab.).

— Onuraduna ezingo da egon Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Oroko-
rraren arabera horrelakorik jasotzea galarazten duen egoeraren batean.
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6. Dirulaguntzen zenbatekoa

Udalak proiektuaren kostuaren ehuneko 50era arteko dirulaguntza emango du lehen bi ata-
letan (gehienez ere 600 euro) eta ehuneko 75era artekoa hirugarrenean (gehienez ere 450 euro).

Diruz lagundutako jarduerarekin inolako zalantzarik gabe lotura dutenak eta zehaztutako 
epearen barruan egindakoak joko dira dirulaguntza jaso dezaketen gastutzat. Horiei dagokienez, 
eroste kostuak ezingo du inolaz ere merkatuko baliotik gorakoa izan.

7. Konkurrentzia-erregimena

Konkurrentzia-sinplea: dirulaguntza emateko, zuzkiduraren zenbatekoa (6.000 euro) onartu-
tako eskabide guztien artean banatuko da, egindako gastuaren zenbatekoaren eta diruz lagun 
daitekeen ehunekoaren arabera (ehuneko 50 webgunea egokitzeko edo euskara errotulazioan, 
papertegian eta abarretan sartzeko, 600 euroko mugarekin; eta ehuneko 75 ebaluazio laneta-
rako, 450 euroko mugarekin).

8. Beste dirulaguntza edo laguntzekiko bateragarritasuna

Deialdi-oinarri hauek arautzen dituzten dirulaguntzak bateragarri izango dira helburu be-
rarekin beste edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatuk –dela Estatuko, dela 
Europar Batasuneko, dela nazioarteko– emandako bestelako dirulaguntza, laguntza, diru-sa-
rrera edo baliabideekin, gainfinantziaziorik gertatzen ez den bitartean. Halakorik gertatuz gero, 
murriztu egingo da dirulaguntzaren zenbatekoa, gehienezko mugaraino.

Deialdi honetara aurkeztutako ekintzak garatzeko bestelako dirulaguntzarik eskatu eta lortu 
duten elkarteek beren eskaeran adierazi beharko dute zein erakunde edo administraziori eskatu 
dioten eta zenbat eskuratu duten (erakunde horiek pribatuak zein publikoak izan, estatukoak 
nahiz atzerrikoak).

9. Aurkeztu beharreko agiriak

1. Gasteizko Udalari dirulaguntzak eta laguntza ekonomikoak eskatzeko orria (ez ahaztu 
baimenak atalean dagokiona markatzea).

2. I. Eranskina.

3. Eskatzailea pertsona fisikoa bada, nortasun-agiriaren fotokopia; eskatzailea pertsona ju-
ridikoa bada, Identifikazio Fiskaleko Txartelaren kopia, eta eskabidea egiten duen pertsonaren 
nortasun-agiria eta ordezkatze-ahalmena (fotokopiak).

4. Proiektua gauzatu dela ziurtatzen duten froga dokumentalak: materialen argazkiak, web 
orrien kapturak…

5. Egindako gastuen jatorrizko fakturak. Fakturak 2021eko irailaren 1etik 2022ko abuztuaren 
31ra bitartean egindakoa izan beharko du.

6. Fakturen ordainagiriak. Ordainketa 2021eko irailaren 1etik 2022ko abuztuaren 31ra bitar-
tean egindakoa izan beharko da.

Udalak ofizioz begiratuko du enpresak Udalarekin zorrik ez duela, Ekonomi Jardueren gai-
neko Zergan alta emanda dagoela, hala badagokio, eta —eskatzaileak horretarako baimena 
ematen badio— Segurantza Sozialean eta Ogasunean ere ordainketak eginak dituela.

“Gasteizko Udalari dirulaguntzak eta laguntza ekonomikoak eskatzeko orria” eta I. Eranskina 
web orrian eskura daitezke: www.vitoria-gasteiz.org/dirulaguntzak.

10. Izapidetzea, eskabideak ebaztea eta dirulaguntza ordaintzea

Eskaerak jaso eta izapidetzeko onartu ondoren, kasu bakoitzean bete beharreko baldintzak 
betetzen direla egiaztatu ondoren, balorazio-txosten teknikoa eta ebazpen-proposamena egingo 
dira.

http://www.vitoria-gasteiz.org/dirulaguntzak
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Instrukzio-organoa Euskara Zerbitzuko udal-langileek osatuko dute, eta ofizioz egingo dituzte 
eskatutako dirulaguntzen ebazpen-proposamena egiteko beharrezkoak diren datuak zehazteko, 
ezagutzeko eta egiaztatzeko jarduketa guztiak.

Aurreko paragrafoan xedatutakoaren ondorioetarako, batzorde bat eratuko da (kide kopuru 
bakoitiduna), Euskara Zerbitzuko teknikariek osatua. Batzorde horrek ebazpen-proposamena 
helaraziko dio organo eskudunari.

Tokiko Gobernu Batzarrak Euskara Zerbitzuaren Zinegotzi Ordezkariaren esku uzten du 
dirulaguntza hauek emateko eskumena.

Euskara Zerbitzuaren ardura duen Zinegotzi Ordezkariak deialdia ebazten duelarik, dirula-
guntza osorik ordainduko da.
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Tel.: 945 161588Euskara Zerbitzua -Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saila 
Servicio de Euskera- Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales

www.vitoria-gasteiz.org

Merkataritzan, ostalaritzan eta zerbitzuetako sektorean euskararen 
presentzia sustatzeko dirulaguntzak emateko programaren deialdia. 2022 

Convocatoria de subvenciones a proyectos para la promoción de la presencia 
del euskara en el comercio, hostelería y sector servicios. 2022 

I. ERANSKINA  /    ANEXO I 

1 Eskatzailea / Solicitante

2 ESKAERA / SOLICITUD
Errotuluaren, papertegia, bestelako 
materialak. 
Rótulo, papelería u otros materiales. 

Web orria itzuli 
Traducción página web 

Kanpo ebaluazioa egin 
Evaluación externa 

3 ADOSTASUNA / CONFORMIDAD

Eskatzaileak hau aitortzen du: 

- Deialdian parte hartzeko baldintzak betetzen dituela. 

- Eskatzailea lokalaren jabea dela edo alokairuan duela. 

 Jabea da 
 Alokairuan du 

Beste erakunde batean helburu bererako dirulaguntzarik 
eskatu(ko) al du? 

 Ez 
 Bai.          

 Non?       
 Zenbat?       

Eskabiderik eginez gero, eskatzaileak horren berri emateko 
konpromisoa hartzen du.

Declara 

- Que cumple los requisitos para tomar parte en esta 
convocatoria. 

- Que es propietaria del local dónde esta ubicada la empresa o 
que lo tiene en alquiler.  

 Es propietaria. 
 Lo tiene en alquiler 

¿Ha realizado solicitud de subvención ante otro organismo público 
o privado para este mismo fin? 

 No 
 Si.          

 Entidad       
 Cantidad:      

En el caso realizar solicitud posterior, se compromete a informar de 
ello a este departamento. 

Lekua eta data     Zigilua    Izenpea 
Lugar y fecha     Sello    Firma 

4 DOKUMENTAZIOA / DOCUMENTACIÓN

1. Gasteizko Udalari diru-laguntzak eta laguntza ekonomikoak eskatzeko 
orria. 

2. I. Eranskina. *Dokumentu hau 

3. Eskatzailea pertsona fisikoa bada, nortasun-agiriaren fotokopia; 
eskatzailea pertsona juridikoa bada, Identifikazio Fiskaleko Txartelaren 
kopia, eta eskabidea egiten duen pertsonaren nortasun-agiria eta 
ordezkatze-ahalmena (fotokopiak). 

4. Proiektua gauzatu dela ziurtatzen duten froga dokumentalak: materialen 
argazkiak, Web orrien kapturak…

5. Egindako gastuen jatorrizko fakturak. Fakturak 2021eko irailaren 1etik 
2022ko abuztuaren 31ra bitartean egindakoa izan beharko du. 

6. Fakturen ordainagiriak. Ordainketa 2021eko irailaren 1etik 2022ko abuztuaren 
31ra bitartean egindakoa izan beharko da. 

1. Solicitud de subvención y ayuda económica del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 

2. Anexo I. *Presente documento 

3. Fotocopia del documento nacional de identidad en el supuesto de que el o 
la solicitante sea una persona física, o en el caso de personas jurídicas: 
copia de la tarjeta de identificación fiscal, junto con el documento nacional de 
identidad y poderes de representación de la persona solicitante (fotocopia). 

4. Pruebas documentales de que el proyecto se ha llevado a cabo: 
fotografías de los materiales, capturas de pantalla de la página web, etc. 

5. Facturas originales de los gastos realizados. Las facturas deberán haber 
sido emitidas en el periodo comprendido entre 1 de septiembre de 2021 y 31 
de agosto de 2022. 

6. Justificantes de pago de las facturas. Los abonos deberán ser efectuados 
en el periodo comprendido entre 1 de septiembre de 2021 y 31 de agosto de 
2022. 
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DATU PERTSONALEN TRATAMENDUARI BURUZKO INFORMAZIOA
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Tratamenduaren arduraduna 

Responsable del tratamiento Vitoria-Gasteizko Udala – Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (IFK-CIF:P0106800F) 
Tratamenduaren arduradunaren kontaktu 
datuak 

Contacto del Responsable del 
tratamiento

Calle Pintor Teodoro Dublang kalea, 25 
01008 Vitoria-Gasteiz, Älava 
945 161 616 – información@vitoria-gasteiz.org – www.vitoria-gasteiz.org

Datuak Babesteko Ordezkariaren 
kontaktu datuak 

Contacto de la Delegada de Protección 
de Datos dbo-dpd@vitoria-gasteiz.org

Tratamenduaren xedeak 

Finalidad del tratamiento

Udal zerbitzuei dagokienez herritarren eskakizunak artatzea, eta udal-eskumeneko prozedurak 
izapidetzea, 39/2015 legean aurreikusitakoarekin bat etorrita 

Atender las solicitudes de la ciudadanía en relación con los distintos servicios municipales, así 
como la tramitación de los distintos procedimientos de competencia municipal, de acuerdo con lo 
previsto en la ley 39/2015

Tratamenduaren legitimazioa edo 
oianarri juridikoa 

Legitimación o base jurídica del 
tratamiento

Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorra eta Udalaren Diru-laguntzei buruzko Ordenantza. DBAOko 
6.1.a) artikulua: Interesdunak bere datu pertsonalak tratatzeko adostasuna eman du helburu zehatz 
bati edo gehiagori begira. 

Ley General de Subvenciones y Ordenanza municipal de subvenciones. Artículo 6.1.a) RGPD: El 
interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios 
fines específicos

Hartzaileak 

Destinatarios

Datu pertsonalik ez zaie lagako hirugarrenei 

Los datos personales no serán cedidos a terceros

Gordetzeko epea 

Plazo de conservación

Datuak gorde egingo dira, jaso ziren xederako eta/edo xede horretatik eta datuen tratamendutik 
erator litekeen erantzukizun oro preskribatzeko legez ezarritako epeak iraungi bitartean. Horrez 
gain, gorde egongo dira baita pertsona interesatuarekin izandako harremanetik eratorri litezkeen 
erreklamazioak egiteko edo horietatik babesteko aurreikusitako epeak iraun bitartean. Orobat, 
artxibategi eta dokumentazioari buruzko araudian xedatutakoa aplikatuko zaie datuei. 

Los datos se conservarán el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y/o durante los plazos legales previstos para la prescripción de cualquier responsabilidad 
que se pudiera derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los mismos, igualmente, se 
conservarán durante los plazos previstos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones derivadas 
de la relación mantenida con la persona interesada. Asimismo, les será de aplicación lo dispuesto 
en la normativa de archivos y documentación

Pertsonen eskubideak 

Derechos de las personas

Datuak babesteko delegatuaren bitartez, pertsona interesatuak datuak ikusi ditzake, aldatzeko 
eskatu, edo, hala behar bada, datuak ezeztatzeko eskatu, horien kontra agertu edo tratamendua 
mugatzeko eskatu 

Las personas interesadas pueden acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, 
supresión, oposición o limitación de tratamiento, a través del  Delegado/a de Protección de Datos. 
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