
 
 

UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEAREN 2022KO DIRULAGUNTZA 
DEIALDIAREN EBAZPENA 

 

Iragarkia 

Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko Zuzendaritza Batzordeak 2022ko urriaren 7an egindako 
bilkuran, hurrengo diru-laguntzak emateko deialdia onartu zuen: 

Mankomunitateko kide diren udalei, 2022. urtean UEMArentzat lehentasunezkoak diren hainbat 
egitasmo indartzeko antolatutako ekimenengatik dirulaguntzak ematea izan du helburu deialdiak. 

 
AURREKARIAK 
 
1.    Diru-laguntzaren helburua 

2022ko urriak 25ean, BAOan argitaratutako oinarrien helburuak hauek ziren:  

a)    Udalek onartzen dituzten udalerriko hirigintza plan orokorretan (HAPOetan), plan 
partzialetan edo udalerriko egoera soziolingusitikoan eragina izan dezaketen bestelako plan eta 
proiektuei ELE tresna aplikatzea eta neurriak hartzea, dagozkion emaitzen arabera. 

b)     Herritar etorri berriak euskara erakartzea helburu duten ekimenak udalerri horretan 
lehenengoz martxan jartzea. 

2.    Diru-laguntzen onuradunak 

Dirulaguntza jasotzeko beharrezkoa izango da udalari bere pertsonal gastuez gain, ekimen 
honek aparteko gain kostu bat suposatu izana. 

Dirulaguntza hauek jaso ahalko dituzte, Mankomunitateko kide izan, eta esleipena egiten den 
egunean, mankomunitateari ordaindu beharreko kuota egunean duten udalek. 

EGON DIREN ESKAERAK 

Diru-laguntza hauen iragarkia BAOan argitaratu zenetik, honako udal hauek egin dute laguntza 
jasotzeko eskaria, oinarriak zehazten zuten epean eta lekuan: 

 

 



 

UDALA GASTU OSOA ARRAZOIA 

ALKIZAKO UDALA 1.600 euro Ukraniar errefuxiatuen 
euskarazko eskolak 

BERMEOKO UDALA 5.868,50 euro Eragin Linguistikoaren 
ebaluazioa 

ETXARRI ARANAZKO UDALA 4.410 euro Solasean programa martxan 
jartzea 

GATIKAKO UDALA 3.361,11 euro Eragin Linguistikoaren 
ebaluazioa 

IGORREKO UDALA 4.749,25 euro Eragin Linguistikoaren 
ebaluazioa 

ONDARROAKO UDALA 1.400 euro Euskara plus ikastaroa 

ZUMAIAKO UDALA 2.046 euro - Ostalaritza eta zaintza 
ikastaroa 

- Etorri berriei harrara 
liburuxkak 

DIRU-LAGUNTZA EMATEKO IRIZPIDEAK 

Hauexek dira, diru-laguntzak emateko oinarriek zehazten zituzten irizpideak: 

1. Eragin linguistikoaren ebaluazioa egiteak edo etorri berriei begira lehenengoz gauzatu 
den ekimenak martxan jartzeak udalari ekarri dion gastuaren proportzionala izango da, 
eskatzaileen artean. Eta udal batek ez du inoiz gain kostu hori baino laguntza handiagorik 
jasoko. 

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

3. Udalak faktura aurkeztu beharko du izan duen gain kostua egiaztatzeko. 

4. Dirulaguntza ez da inoiz gain kostu horren %85 baino handiagoa izango. 



 
5. Eskaera eta justifikazioa agiria euskaraz aurkeztu beharko dira. 

6. Dirulaguntzak Eragin linguistikoaren ebaluazioa egiteko bada, ELE batzordea osatu izana 
eta bertan UEMAk parte hartu izana egiaztatu beharko du Udalak. 

7. Beste kasuetan, diruz lagundu nahi den ekimenaren kostua 2022an egindakoa dela 
frogatu beharko du. Horrez gain, ekimana lehenengoz 2022an egin denaren ziurtagiria 
aurkeztu beharko du udalak. 

AURREKONTU PARTIDA 

Diru-laguntzak ondorengo atalean oinarrituta eskatu ahal izango dira. Atalak gehienezko kopuru hau 
izango du: 25.000 euro. 

Udaletarako diru-laguntzak partida: 25.000 euro 

Partida: 40900 

EBAZPEN PROPOSAMENERAKO OINARRIAK 

Eskaera Mankomunitateko kide diren zazpi udalek egin dute, guztira, 23.434,86  euroko gastuarena. 

Dirulaguntzak emateko baldintzak  betetzen dituzte esakera egin duten 7 udalek. Beraz, Zuzendaritza 
Batzordearen proposamena da, baldintzak betetzen dituzten udal horiei eskariaren %85a ematea, guztira 
19.919,62 euro, diru laguntza oinarriak zehazten baitute diruz lagunduko den gastuaren gehienezko 
kopurua.  

UDALA GASTUA GASTUAREN 
%85 

AURKEZTU 
BEHARREKO 
DOKUMENTAZIOA 

ALKIZAKO UDALA 1.600 euro  1.360 euro - Gastuaren faktura 

BERMEOKO UDALA 5.868,50 euro 4.988,22 euro - ELE txostena 

- Gastuaren faktura 

ETXARRI ARANAZKO 
UDALA 

4.410 euro  3.748,50 euro -Programa gastuaren 
faktura 

-Programa azaltzeko 
txosten laburra 



 

GATIKAKO UDALA 3.361,11 euro  2.856,94 euro - ELE txostena 

IGORREKO UDALA 4.749,25 euro  4.036,86 euro - ELE txostena 

ONDARROAKO UDALA 1.400 euro 1.190 euro - Programa azaltzeko 
txosten laburra 

ZUMAIAKO UDALA 2.046 euro 1.739,10 euro - Gastuen fakturak 

ORDAINKETAK 

Esleitutako dirulaguntzaren ordainketak egingo dira, eskatzaileek aurkeztu beharreko dokumentazioa 
(taulan zehazten dena) aurkeztu 15 laneguneko epean argitaratzen den egunetik hurrengo egunean 
hasita. Dokumentazioa administrazioa@uema.eus helbidera bidalita, erregistro elektroniko bidez  edo 
UEMAren Azpeitiko bulegoan aurkeztu beharko da. 

ERREKURTSOAK  

Esleipenaren aurka berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio esleipen hau UEMAren webgunean 
argitaratzen den egunetik (2022ko abenduaren 5etik)  kontatzen hasita 15 eguneko epean.  
 

 

 

Azpeitian, 2022ko abenduaren 2an 

  

Iraitz Lazkano Garitaonandia                                                              Miren Segurola Larrañaga 

UEMAKo lehendakaria                       UEMAko koordinatzailea  
 

 


