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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, azaroak 30. Ostirala231. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Barakaldoko Udala

2018ko azaroaren 27ko 8376 Alkatetza Dekretuaren laburpena, euskarazko 
errotuluak jarri dituzten merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu establezimen-
duei Barakaldoko Udalak laguntzak emateko 2018ko deialdia onartzekoa.

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8.a) artiku-
luetan aurreikusitakoarekin bat etorriz, deialdiaren laburpena argitaratzen da, eta testu 
osoa Diru-laguntzen Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke (http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans/index):

Lehenengoa.—Onuradunak
Kanpoko errotuluak euskaraz jartzeko diru laguntzen onuradunak izan daitezke Ba-

rakaldon kokatuta dauden merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen establezimenduetako 
titularrak, ordenantza honetan deskribatutako baldintzak betetzen dituzten errotuluak 
jarri badituzte. Ondorio horietarako, titularrak izango dira ekonomia jardueren gaineko 
zergaren erroldan ageri direnak. Errotulua diogunean, hauxe hartzen dugu kontuan: ba-
tetik, lokalaren kanpoaldean jarritakoa eta, halaber, toldoetan eta ibilgailu komertzialetan 
jarritakoa; bestetik, eraikinen bebarruetako direktorioetan kokatutakoak, jardueraren so-
lairua eta ate zenbakia adierazten dituztela.

Diru laguntza hauen aplikazio eremutik kanpo daude helburua euskara normaliza-
tzea duten entitateak (euskara elkarteak, euskaltegiak, ikastetxeak...), entitate publikoak, 
banketxe eta aurrezki kutxak, eta 500 m2-tik gorako azalera duten establezimenduak.

Bigarrena: Xedea
Araudi honen xedea da merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen establezimenduetan 

errotuluak euskaraz jartzeko norgehiagoka bidez ematen diren diru laguntzak arautzea. 
Horren helburua da euskararen erabilera sustatzea eta Barakaldoko herritarren hizkun-
tza eskubideak errespetaraztea, establezimendu horien jarduera esparruan.

Hirugarrena.—Araudia
 Barakaldoko hizkuntza paisaian euskara sustatzeko laguntzak arautzeko Ordenan-

tza. (2018ko urriaren 25eko Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 206 alea; eta behin betiko onar-
pena, 2018ko azaroaren 28ko Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 228 alea).

Laugarrena.—Zenbatekoa
Euskara-aurrekontuaren atala: 01000 33430 4801400.
Zenbateko osoa: 3.000,00 euro.
— Portzentajeak:
 • Gastuaren %50 errotulua euskara hutsean badago..
 • Gastuaren %25 errotulua elebiduna bada.

Bosgarrena.—Eskabidea egiteko epea eta lekua 
Lekua: Herritarrentzako arreta zerbitzua edo Euskara zerbitzua.
Epea: 2018ko abenduaren 11ra arte.
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, azaroak 30. Ostirala231. zk. 2. orr.

Seigarrena.—Bestelako datuak
Eskaerekin batera, informazio hau aurkeztu beharko da:
—  Diruz lagundu nahi den gastuari dagokion establezimenduaren identifikazio da-

tuak.
—  Bizkaiko Foru Aldundiari eta Barakaldoko Udalari zergarik zor ez zaiola adierazten 

duen egiaztagiria.
—  Zenbatekoak ordaindu direla egiaztatzeko faktura originalak eta bestelako ordai-

nagiriak.
Barakaldon, 2018ko azaroaren 27an.—Alkatea, Amaia del Campo Berasategi
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