
 

 
UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA 

 

Iragarkia 

Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko Zuzendaritza Batzordeak 2015eko urriaren 
6an egindako bilkuran, hurrengo diru-laguntzak emateko deialdia onartu zuen: 

Mankomunitateko kide diren udalei, 2015. urtean Eragin Linguistikoaren Ebaluaziorako 
tresna aplikatzeko diru-laguntzak. 

 

 AURKIBIDEA 

1.    Helburua. 
2.    Diru-laguntzen onuradunak 
3.    Eskaerak. 
4.    Diru-laguntza emateko irizpideak. 
5.    Diru-zuzkidura eta aurrekontuko partida. 
6.    Ebazpena. 
7.    Diru-laguntzaren erabilera justifikatzea. 
8.    Araudia. 
9.    Errekurtsoak. 
 
 

1.    Helburua 

Oinarri hauen helburua da Mankomunitateko udalei euren udalerrirako abiatu nahi 
dituzten proiektuen gainean Eragin Linguistikoaren Ebaluaziorako tresna aplikatzeko 
banatu nahi diren diru-laguntzak arautzea. Bereziki, UEMAren helburuekin bat egiten 
dutenak.  

Diru-laguntza hauen bidez, ondoren janduera bultzatu nahi dira: 

a)    Udalek onartzen dituzten udalerriko plan orokorretan ELE tresna aplikatzea, eta 
dagozkion emaitzen arabera neurriak hartzea. 

b)         Udalek onartzen dituzten plan partziealei ELE tresna aplikatzea, eta dagozkion 
emaitzen arabera neurriak hartzea. 



 
C)         Udalerriko egoera soziolinguistikoa alda dezaketen proiektuetan ELE tresna 
aplikatzea eta dagozkion emaitzen arabera neurriak hartzea, proiektuaren baimena 
udalaren esku dagoen kasuetan. 

 

2.    Diru-laguntzen onuradunak 

Diru-laguntza hauek jaso ahalko dituzte, Mankomunitateko kide izan eta 
mankomunitateari ordaindu beharreko kuota egunean duten udalek. 

 

3.    Eskaerak 

Eskaerak egiteko, honekin batera doan inprimakia (Euskarako E-01 eredua) osorik eta 
ongi beteta bidali beharko da Mankomunitatearen egoitza nagusira (Udalerri 
Euskaldunen Mankomunitatea, Donibane enparantza 1-1.a. 48380 Aulesti) hilabeteko 
epean, dagokion deialdia Bizkaiko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den hurrengo 
egunetik kontatzen hasita. 

 

4.    Diru-laguntza emateko irizpideak 

1.       Eragin linguistikoaren ebaluazioa egiteak udalari ekarri dion gastuaren 
proportzionala izan da, eskatzaileen artean. 

2.    Diru-laguntzen emakida gehienez dagokion partidaren aurrekontuko diru-
izendapenaren mugaraino egingo da. 

 

5.    Diru-zuzkidura eta aurrekontuko partida 

Diru-laguntzak ondorengo atalean oinarrituta eskatu ahal izango dira. Atalak 
gehienezko kopuru hau izango du: 4.000 euro. 

ELE azterketak egiteko diru-laguntzak: 

Partida: 409.451.01 

 

 

 



 
6.    Ebazpena 

Ebazpena Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko Zuzendaritza batzorde berezi baten 
egingo da, eta mankomunitatearen webgune ofizialean (www.uema.eus) argitaratuko 
da deialdia amaitu eta hilabeteko epean. 

Organo eskudunak. 

— Antolamendua eta instrukzioa (Instrukzio-organoa): Mankomunitateko 
lehendakaria. 

— Azterketa eta balioespena: Zuzendaritza batzordea 

— Ebazpena (Organo eskuduna): Zuzendaritza batzordeari egokituko zaio, 
mankomunitatearen administrazio-antolamenduan une bakoitzean indarrean diren 
eskumenekin eta aldi bateko eskuordetzeekin bat etorriz. 

Prozeduraren izapideak bete ondoren, eta ebazpen-proposamena egin aurretik, 
30/1992 Legearen 84. artikuluan aurreikusitako entzunaldiaren izapidea beteko da, 
prozeduran interesatuek agertutako egintzak eta argudiatutako alegazio eta probak 
bakarrik agertzen badira edo kontuan hartzen badira izan ezik.  
 
Eskariak ebazteko gehienez hilabeteko epea egongo da, eskariak jasotzeko jarritako 
epea amaitzen denetik, eta ordurako esan-bidezko ebazpenik ateratzen ez bada ezetsi 
direla ulertuko da. 

Prozeduraren ebazpena jakinaraziko zaie interesatuei 1992ko azaroaren 26ko 30/92 
Legeko 58. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, eta bideratzea egingo da lege 
horretako 59. artikuluak jasotzen dituen xedapenen arabera. 

Mankomunitateak emandako diru-laguntzen argitalpena egingo du 38/2003 Lege 
Orokorrak, Diru-laguntzei buruzkoak, 18. artikuluan ezarritakoaren arabera. 

 

7.    Diru-laguntzaren erabilera justifikatzea 

Diru-laguntzaren erabileraren justifikazioa diru-laguntzen ebazpena webgunean 
publikatzen denetik, hilabeteko epean egin beharko da.  

Justifikazio-kontuak informazio hau izan beharko du barne: 

1.   Proiektu batean Eragin Linguistikoaaren Ebaluazioa egin denaren eta horrek 
suposatu duen gastuak egin direla justifikatzen duen udal idazkari edo kontu-
hartzailearen ziurtagiria. 

http://www.uema.org/


 
Gastu hauek onartuak izateko behar bezala justifikatu, baliozkotu eta baimendu behar 
ditu pertsona edo erakunde onuradunak, eta diruz lagundutako jarduerarekin lotura 
zuzena eduki beharko dute. Balorazio batzordeak erabakiko du azkenean ea kasu 
bakoitzean honelako gastuak egitea onartzen duen. 

 

8.    Araudia 

Deialdi honetan aurreikusi ez den orotan arau hauek aplikatuko dira: Azaroaren 17ko 
Diru-laguntzen 38/2003 Lege Orokorra (azaroaren 18ko Estatuko Aldizkari Ofiziala); 
horren garapenerako Erregelamendua, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 
bidez onartua (uztailaren 25eko Estatuko Aldizkari Ofiziala). 

 

9.    Errekurtsoak 

Deialdi honen aurka berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio hilabeteko epean 
deialdia onartu duen organo eskudunari, edo zuzenean aurka egin ahal izango zaio bi 
hilabeteko epean Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari.  
 
 

Epeak bi kasuetan deialdi hau argitaratu eta biharamunetik aurrera hasiko dira konta-
tzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ERANSKINA: ESKAERA ORRIA 
 

2015 UEMAren  DEIALDIA 

ESKAERA 

UDALERRI EUSKALDUNEN 

MANKOMUNITATEA 

 

TOKI-ENTITATEAREN 

IZENA: 
 

IFK:  

Kontu korronte zkia.:  

Eskaera egindako data:  

 

GASTUAK 
 

ELE aplikatu zaion proiektua: Zenbatekoa 

 ..................................................................................  ......................................................  

 ..................................................................................  ......................................................  

 

ELE aplikatu zaion proiektua: Zenbatekoa 

 ..................................................................................  ......................................................  

 ..................................................................................  ......................................................  

 

ELE aplikatu zaion proiektua: Zenbatekoa 

 ..................................................................................  ......................................................  
 ..................................................................................  ......................................................  

 

  

                             Guztira: _____________________ 

 

 
 

UEMAri ESKATZEN DION DIRU-LAGUNTZA:  

 

Data eta tokia: 

Sinadura: 

Alkatearen izen-deiturak (inprenta letraz):  

 

BESTE DIRU-LAGUNTZEN ETA ORDAINKETEN AITORPENA 

 

 Ziurtatzen dut, udal  honek  ez duela ELE aplikatzeko beste diru-laguntzarik jaso beste administrazio 

publikoetatik. 
 
    Beste administrazioetatik ELE aplikatzeagatik jasotako diru-laguntza kopurua: ............................... 

 

 Ziurtatzen dut, udal  honek UEMAren kuotak egunean dituela
1
. 

 

 

Sinadura 

Idazkariaren/Idazkari kontu-hartzailearen izen-deiturak (inprenta letraz): 

 

Tokia eta data 

 

 

                                                 
1
  Eskaera orri honi, UEMAren kuotak egunean dituela esaten duen kontu-hartzailearen ziurtagiria 

gehitu behar zaio. 



 
 


