ERROTULUAK EUSKARAZ PARATZEKO DIRU-LAGUNTZA DEIALDIA: OINARRIAK

1. Oinarrien xedea. Oinarri hauen xedea da Malerrekako Mankomunitateak
errotuluak euskaraz jartzen dituzten Malerrekako establezimendu komertzialei,
ostalaritzakoei, enpresei eta elkarteei diru-laguntzak emateko modua ezartzea.
2. Diru-laguntzaren gaiak eta kontzeptuak. Diruz lagunduko dira errotuluak,
toldoak eta ibilgailu komertzialen errotulazioa.
3. Diru-laguntzaren zenbatekoa. Xede hauetarako, guztira, 1.000 euro erabiliko
dira. Euskara Zerbitzuko 2014ko ekitaldiko aurrekontuetako 1 4511 47001 kontu
sailean jasotako kredituaren kontura
a) Euskara hutsean idatzita dagoen errotulua jartzen duenari gastuaren % 50
ordainduko zaio. Gehienez 400 euro emanen zaizkio.
b) Euskaraz eta erdaraz idatzita dagoen errotulua paratzen duenari % 20
ordainduko zaio. Gehienez ere 200 euro. Betiere elebitasun pizgarriaren
irizpidea erabili beharko du, alegia, euskarazko testuak —tamainarengatik,
tokiarengatik edo azpimarratuta egoteagatik— lehentasuna izanen du.
c) Aurrekontuetan gehienez ere aurreikusi den diru-esleipena, behar den
epean eta behar den moduan aurkezten diren eskaeren artean zatituko da,
deialdiko baldintzak betetzen dituztenen artean betiere.
Aurrekontuetan gehienez ere aurreikusi den diru-esleipena, behar den epean eta
behar den moduan aurkezten diren eskaeren artean zatituko da, deialdiko
baldintzak betetzen dituztenen artean betiere.
4. Deialdiaren publizitatea. Deialdi hau aditzera emateko, iragarkia jarriko da
Malerrekako Mankomunitateko web orrian eta iragarki oholean.
5. Eskabideak aurkezteko epea. Eskabideak aurkezteko azken eguna: 2014ko
irailaren 25a izanen da.
6. Aurkeztu beharreko dokumentazioa. Eskatzaileek honako dokumentazioa
aurkeztu beharko dute Malerrekako Mankomunitateko erregistroan:
a) Eskabide ofiziala beteta.
b) IFKren fotokopia.
c) Fakturaren fotokopia.
d) Errotuluaren argazkia.
e) Aitorpena, administrazio publikoei edo entitate pribatuei eskatutako edo
haiek emandako diru-laguntza guztiena. Adierazi beharko da eskaerak
ebazteke edo ebatzita dauden; azkenengo kasu horretan, erantsiko da
kontzesioari buruzko ebazpenaren kopia.

Hori dena zuzenean edo Herri Administrazioaren Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak aurreikusitako
beste prozeduraren bat erabiliz egin ahal izango da. Hona helbidea:
Malerrekako Mankomunitatea
Zazpigurutze 2, beheiti
31.740 Doneztebe
Telefonoa: 948 451 746
Faxa: 948 451 770
E-posta: euskarazerbitzua@malerreka.infolocal.org
7. Eskatzaileek bete beharreko baldintzak. Diru-laguntzak kartel edo elementu
bakoitzari aplikatuko zaizkio.
Ez dute diru-laguntzarik hartuko bakarrik izen-abizenak edo toponimoak dituzten
errotuluek ezta gaizki idatziak edo oker gramatikalak dituztenek.
Malerrekako Mankomunitateak itzulpen eta aholkularitza zerbitzua eskainiko die
doan errotulua euskaraz jarri nahi dutenei.
8. Aurkeztutako eskabidean egindako okerrak zuzentzea. Eskatzaileak
aurkeztutako dokumentazioan okerrik dagoela edo agiriren bat falta dela ikusten
bada, hamar egun emango zaizkio eskatzaileari akatsak zuzentzeko edo agiriak
osatzeko. Epe hori igaro eta akatsa zuzendu edo agiriak osatu ez badira,
eskatzaileak eskaeran atzera egin duela ulertuko da.
9. Ebazpena. Deialdi honetako diru laguntzak esleitzeko erabakia Malerrekako
Zerbitzu Orokorren Mankomunitateko lehendakariak hartuko du, Euskara
Batzordeak proposatutako txostena ikusita. Erabaki hori interesdun guztiei
jakinaraziko zaie.
10. Diru-laguntzaren ordainketa. Diru-laguntzak ordainketa bakarrean pagatuko
dira, haiek emateko erabakia hartu ondoren.
11. Bateragarritasuna. Deialdi honetako diru-laguntzak bateragarriak dira beste
erakunde publiko zein pribatuk helburu berberaz emandakoekin, betiere
gehiegizko finantzaketarik gertatzen ez bada.
12. Diru-laguntzen itzulketa. Onuradunek diru-laguntza osoa edo zati bat itzuli
beharko dute ondotik azaltzen direnak gertatzen direnean:
a) Diru-laguntza eskuratzea horretarako eskatzen diren baldintzak bete gabe,
onuradunari egozten ahal zaizkion arrazoiengatik.
b) Eskatzen diren agiriak ez aurkeztea horretarako ezarritako epean.
c) Egitasmoa aurkezturik eta diru-laguntza jasorik, egitasmoaren jarduerak
gauzatu gabe uztea.

d) Batera ezinak diren diru-laguntzak aldi berean jasotzea.
e) Nahitaez onartu behar diren egiaztapenak ez onartzea edo oztopatzea.

14. Datuen babesa. Eskatzaileen datuak babesteari buruzko abenduaren 13ko
15/1999 Lege Organikoan ezarritakoaren arabera tratatuko dira.
15. Auzibidea. Deialdi honetan aurreikusten ez den orotarako Toki-Administrazioari
buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legea eta Diru-laguntzei buruzko azaroaren
17ko 38/2003 Legea aplikatuko dira.
16. Errekurtsoak. Deialdi honen aurka, baita oinarri hauen aurka eta haiek
betearazteko hartzen diren administrazio ebazpenen aurka ere, errekurtso
hauetako edozein aurkezten ahalko da, aukeran:
a) Berraztertzeko errekurtsoa, administrazio egintzaren udal organo egileari
zuzendua, hilabeteko epean, errekurritzen den egintza jakinarazi edo
argitaratu eta biharamunetik hasita.
b) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua,
hilabeteko epean, errekurritzen den egintza jakinarazi edo argitaratzen
denetik aitzina.
c) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, administrazioarekiko auzien Epaitegiari
zuzendua, bi hilabeteko epean. Errekurritzen den egintza jakinarazi edo
argitaratu eta biharamunean hasiko da epe hori.

ERROTULUAK EUSKARAZ JARTZEKO DIRU-LAGUNTZA DEIALDIA: ESKABIDEA

Eskatzailearen datuak:
 Eskatzailearen izen-abizenak:
 Eskatzailearen NAN:
 Elkartearen edo establezimenduaren izena:
 Elkartearen establezimenduaren edo enpresaren IFZ:
 Helbidea:
 Posta kodea:
 Herria:
 Telefonoa:
 E-posta:
 Kontu korronte zenbakia:

Gastuak guztira:

€

Data eta sinadura

