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ZABALIK 
ZABALDU ATEAK 

 

IRUNEN ZABALTZEN DIREN ESTABLEZIMENDU BERRIEN 

HIZKUNTZA NORMALKUNTZARAKO PROGRAMA 
 
Eskualde mailako Bidasoa Bizirik Garapen Agentziak, establezimendu berri bat eskualdean 

zabaltzeko asmoa duen ororentzako informazio eta aholkularitza zerbitzua eskaintzen du, eta 

askotan korapilatsuak izan daitezkeen tramite lanak arintzen ere laguntzen du: udal lizentzia 

eskuratzeko tramiteak, obra lizentziak, jardueraren hasiera edo alta fiskala, hiriko 

merkataritza jardueraren arautegi berezia, administrazio desberdinen dirulaguntza eta 

laguntzei buruzko informazioa,… 

 

Bestalde, Irungo Udaleko Euskara Arloak hizkuntza aholkularitzarako zerbitzuak eskaintzen 

ditu, euskaraz dagoen establezimenduen errotulazioa diruz laguntzen du, 

establezimenduetako enplegatuentzako euskara ikastaro espezifikoak kudeatzen ditu eta 

hiriko merkataritza eta zerbitzuen sektorerako hizkuntza normalkuntza helburu duten 

bestelako ekintzak ere bultzatzen ditu; egitasmo hori “Irun=2+1” markarekin eman da 

ezagutzera. 

 

ZABALIK: ZABALDU ATEAK programa, Irungo Udalak bultzatzen du Bidasoa Bizirik 

erakundearen laguntzarekin eta hizkuntza normalkuntzarako irizpideak erabiliz, 

establezimendu berrien irudia eta komunikazioa hobetzen laguntzeko helburua du. Horrela, 

sektoreak duen kalitate irudia indartuko da eta hiriguneko hizkuntza paisaia aberastuko da, 

estetikan eta funtzionaltasun komunikatiboan ere irabaziz. 

 

Karpetan honetan entregatzen dizugun “Zure esantetara / A tu servicio” katalogoan, Irungo 

Udaleko Euskara Arloak hiriko establezimenduei orokorrean eskaintzen dizkien zerbitzuei 

buruzko informazioa dago jasoa. Establezimenduaren irekiera momenturako duten 

interesarengatik, ondorengoa azpimarratzea komeni da: 
 

- Errotulaziorako dirulaguntzak: euskaraz edo euskaraz eta gaztelaniaz ipintzen 

diren establezimendu kanpoko nahiz barruko errotuluetarako dirulaguntzak dira. 

Baita toldoetako errotulaziorako, web orrietarako eta ibilgailu komertzialen 

errotulaziorako ere. Dirulaguntza, kostuaren % 50ekoa izango da errotulua 

euskaraz dagoenean, gehienez 300 euroko laguntzarekin. Errotulua euskaraz eta 

gaztelaniaz jartzen denean, kostuaren % 25 da diruz lagunduko dena, gehienez 

150 euroko mugarekin.  
 

- Establezimenduaren komunikazioa eta publizitatea: komunikazio eta 

publizitate euskarri nahiz ekintzetarako doako hizkuntza aholkularitza eta itzulpen 

zerbitzua eskainiko zaie establezimenduei (postontzi bidezko publizitatea, herri 

komunikabideak, publizitate kartelak, establezimenduaren errotulazioa,…).  
  

Edonola ere, ZABALIK: ZABALDU ATEAK programarekin establezimendu bakoitzak dituen 

komunikazio eta hizkuntza arloko beharrei era pertsonalizatuan profesionaltasunez erantzun 

nahi zaie. Horretarako, Irungo Udaleko Euskara Arloarekin harremanetan jartzeko gonbita 

egiten da. Helbidea: Foru Kalea 2, 4. / Telefonoa: 943.505272 / e-posta: euskara@irun.org 

 

Aldez aurretik zure lankidetza eskertuz, jaso gure agurrik beroena. . 
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Euskara Ordezkaria 
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