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Andoaingo Udala 

EUSKARA  ZERBITZUA 

DDiirruullaagguunnttzzaa  eesskkaaeerraa::  

EEnnpprreessaa  zzeeiinn  MMeerrkkaattaarriittzzaa  eessttaabblleezziimmeenndduuaakk  
 

LLeeggee  OOhhaarrrraa::  IIzzaaeerraa  PPeerrttssoonnaalleekkoo  DDaattuuaakk  BBaabbeesstteekkoo  

Jakinaren gainean nago, eskaera hau betetzerakoan emandako datuak Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 5eko 2018/3 Lege Organikoak eta 
Europako Datuak Babesteko Erregelamenduak babesten dituela. Bertan azaltzen diren eskubideak gauzatu nahi ahala izateko Andoaingo Udalaren helbidera jo 
dezakedala badakit (Goikoplaza z/g, 20140 Andoain). 
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1.- Eskatzailearen datuak  

4.-Laguntzari buruzko datuak  

4.1.- Errotuluak  

 Errotuloak: Errotulu nagusia edota bestelakoak (ibilgailuak, enpresaren kokapen iragarkiak...).  Euskaraz    Elebietan  

4.2.- Irudi korporatiboa  

 Irudi korporatiboa: Irudi korporatiboa daraman kanpoko erabilerako dokumentazioa eta materiala.  Euskaraz    Elebietan  

4.3.- Webguneak eta programa informatikoak  

 Webgunea euskaraz edo eleanitza bada euskarari tratamendu berdina emanez eta 1. orria euskarazkoa lehenetsita. 

 Webgune eleanitza bada eta euskarak tratamendu berdina jasotzen badu nahiz eta 1. orria euskarazkoa lehenetsi gabe 

 Enpresan euskararen erabilera normalizatzeko lagun dezaketen programa informatikoak.  Euskaraz    Elebietan 

Kostua  

      € 

Kontu korrontea (20 dig.)  

      

5.- Andoaingo Udalari baimen emateko*  

 Udalari baimen ematen diot, zerga-betebeharrak egunean ditudala ziurtatzeko beharrezkoak diren egiaztapenak bere kabuz egin ditzan. 

* Ez bada ematen ofizioz egiteko baimena, Foru Ogasunaren aurrean zerga ordainkizuna eguneratuta duela egiaztatzen duen ziurtagiria aurkeztu beharko da. 

6.- Aurkeztutako agiriak  

 Argazkia (Errotuluentzat)  

 Faktura originala edo konpultsatua  

 Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen Foru Aldundiaren agiria.* 

 

Errotulua fatxadari atxikirik badoa edo bandera itxurakoa bada, nahitaezkoa izango da aurretik jartzeko lizentzia eskuratu izana. 

2015.06.24ko GAOn argitaratutako Andoaingo Udalaren Ordenantzaren arabera dagokidan DIRULAGUNTZA ESKATZEN DUT. 
 

Andoainen,       

Eskatzailea 

Enpresaren izena  

      

IFK  

      

Ordezkaria 

      

NAN 

      

Sexua* 

 E     G     B 

Jakinarazpenetarako helbidea  

      

Tf. 

      

posta-e 

      

* E: Emakumea   G: Gizonezkoa   B: Besteri 

 
2.- Nola jakinarazi 3.- Nori jakinarazi  

 Postaz bidalitako gutun bidez  Jakinarazpen elektroniko bidez  Interesatuari  Ordezkariari 
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Andoaingo Udala 

EUSKARA  ZERBITZUA 

Andoaingo jardundegientzako euskararen erabilera 
handitzeko dirulaguntzak: errotuluak, irudi korporatiboa, 

webguneak eta programa informatikoak*  
 

* Udalbatzaren Osoko Bilkurak 2015.04.30ean onartua, eta GAOn 2015.06.24an argitaratutako Andoaingo udalerrian euskara sustatzeko 
jardueretarako dirulaguntzen emakida araupetzen duen berariazko ordenantzaren laburpena 
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Bete beharreko berariazko baldintzak eta onuradunak. 

a) Andoainen kokatuta egotea.  

b) Gastua egiten den unetik dirulaguntza eskatzen den unera arte sei hilabeteko epea pasa ez izana.  

c) Errotuluak ongi idatzita izatea. 

d) Izen berezi, toponimo, akronimo eta abizenak soilik adierazten dituzten errotuluek ez dute dirulaguntzarik 

jasoko. 

e)  Euskaraz eta beste hizkuntzetan egindakoen kasuan, euskara gutxienez gaztelaniaren neurri berean 

erabiltzea, eta euskarazko testuari lehentasuna ematea. 

f) Kontuan hartuko da jendeak irakurtzeko moduan jarrita dauden kartel eta seinaleztapenak ere euskaraz 

edota bietan idatzita egotea. 

 

 

Eskabideak 

Eskaera-orriarekin batera honako hauek aurkeztu behar dira:  

 Dirulaguntza eskatzen duenaren NAN edo enpresaren IFZ fotokopia.  

 Egindako gastuen faktura konpultsatuak. 

 Errotuluen kasuan, jarrita dagoela frogatzen duen argazkia;  

 

 

Dirulaguntzaren ezaugarriak 

 ERROTULUAK ETA IRUDI KORPORATIBOA daraman materialak euskara hutsezkoak badira: kostuaren %75, 400 

€ko mugapean.  

 Elebietan badira: kostuaren %30, 165 €ko mugapean 

 WEBGUNEAK: Euskara hutsezko webguneak, edota eleanitza izanda, lehen orrian euskarazkoa lehenetsita:, 

kostuaren %50, 450 €ko mugapean. 

 Eleanitza izanda, euskarazkoari, gutxienez beste hizkuntzetan eman zaion adinako tratamendua emanda, baina 

lehen orrian euskarazkoa lehenetsi gabe, kostuaren %30, 300 €ko mugapean. 

 PROGRAMA INFORMATIKOAK.: euskara hutsezkoa badira kostuaren %50ekoa izango da, 300 €ko mugapean.  

 Ele bietan badira, kostuaren %30, 180 €ko mugapean 

 Irudi korporatiboa daraman kanpoko erabilerako dokumentazio eta materialagatik, eta webgune eta progra 

informatikoengatik xedaturiko diruaguntzak hamar urteko epealdian  behin bakarrik jaso ahal izango dituzte 

enpresek. 

 


