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2020 2021 2022 GOBERNUAREN ERANTZUNA

Sail honen aurrekontua handitzea X

Euskara zeharka sartzeak ez du isla zuzenik aurrekontuan; 
izan ere, baldintza gisa txertatu behar da dirulaguntzen 
deialdietan, lizitazioetan eta lankidetza-hitzarmenetan, baita 
Enplegu Publikoan sartzeko betekizun gisa ere, euskara udal-
programa guztietan presente dagoela ziurtatzeko. 2019ko 
aurrekontua 1.407.039,80 eurokoa izan zen, eta 2020koa, 
berriz, 1.493.574,80 eurokoa.

Hitzarmenen aurrekontuak handitzea X X

Hitzarmenen aurrekontuak bat datoz proiektuekin, horien 
jarraipenekin eta kasuan kasuko justifikazio ekonomikoekin. 
Hobekuntza-ekarpenak egin daitezke horien txosten-
memorietan, eta horiek kasuan kasuko jarraipen-batzordeetan 
aztertuko dira.

Euskaltegien hitzarmenek igotzea,  bizitzaren kostuak gora egin duen 
hein berean

X X
Proposamen horren bideragarritasuna aztertuko da. Helduen 
euskalduntzera eta euskaltegietara bideratutako laguntzak 
pandemia aurreko berberak dira.

Euskaraldira bideratutako aurrekontua handitzea X X Euskaraldiak gora egin du aurreko urtearekin alderatuta. 

 Haur eta Gazteen aisialdian euskaratik bideratutako programak 
berriak martxan jartzea eta daudenak indartzea

X

Gaur egun, programa horietako gehienak euskaraz eskaintzen 
dira, eta beste zerbitzu batzuekin zeharka lan egiten da, 
horien programazioan eragiteko. Eskaintzen duten 
euskarazko eskaintza zabaltzen jarraitzeko aukera aztertuko 
da.

 Eremu digitalean ere haur eta gazteentzako programak garatzea 
euskaratik

X
Lehentasunezko eremuetako bat da gazteek egiten duten 
euskararen erabilerari dagokionez.

 Eremu sozioekonomikoan euskararen presentzia bermatu eta 
handitzeko programetan murrizketarik ez aplikatzea

X

Lankidetza-hitzarmen bat dago Bai Euskarari elkartearekin, 
esparru sozioekonomikoan euskararen presentzia sustatzeko 
eta sentsibilizazio-ekintzak gauzatzeko. Zeharkakotasun hori 
lantzeko modua aztertuko da

Kontuan eduki Euskaraldia ekimena gauzatu aurreko bi urteetan 
garatzen den programa bat dela eta eskatzen da 2021ean ere 
programa honek diru partida bat izatea Euskaraldia behar bezala 
garatu ahal izateko eta euskararen erabileraren aktibazioan lan jarraia 
egin ahal izateko

X

GEU Gasteizekin (gure udalerrian Euskaraldia sustatzen duen 
erakundea) egindako urteko hitzarmenean, aktibazio soziala 
jasotzen da besteak beste, eta horretarako laguntza 
ekonomikoa jasotzen du.

Elkargune honen ustez, aurrekontuetan eta udal-jardueran, oro har, 
euskararen pisua txikia da, eta ohartarazi dute udalaren arduretako 
bat euskararen erabilera babestea eta sustatzea dela. Erantzukizun 
hori ez da eremu zehatz eta zehatzetara mugatu behar; aitzitik, arlo 
eta ekimen guztietan bistaratu/nabarmendu behar da. Gogorarazi 
dute euskarak esparru guztietan jasan dituela murrizketak, ez 
bakarrik aurrekontuan. Ez da ahaztu behar COVID delakoak izan 
duen eragin negatiboa, hala nola euskararen konfinamendua (udal 
hezkuntza eta aisialdi programetan, euskaltegietan, etab.).

X

Gasteizko Udalak euskararen erabilera sustatzen eta errazten 
du udal-jardueran eta herritarren jarduera guztietan; 
murrizketen garaian murgilduta egon bagara ere, Udalak 
zentzu horretan apustu egiten jarraitzen du.

Udalak aurkeztu duen egoera ekonomiakoa kontuan izanik, 
Euskharan proiektuak 24.000 € berreskuratzea eskatu da

X X
2022rako aurrekontuen proiektuan partida hori 25.000,00 
euroraino igoko da, Elkarrekin Podemos taldearen zuzenketa 
baten bidez

Aurreko urteetan bezala, informazio gehiago eskatu da (xehatuta) 
Euskararen Plan Nagusira bideratutako partidari dagokionez

X

Erantzuna luzea denez, web orri honetako dokumentu 
honetara jo behar da:           https://www.vitoria-
gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/39/1
0/93910.pdf                                       3. orrialdea          

Aurrekontu orokorrari dagokionez, hainbat arlotan igoera izan dela 
adierazi da (2 milioiko igoera hiriko ekimen handietarako, 3 milioiko 
igoera kirol-kontratuetarako edo 3 milioiko igoera kulturan eta 
hezkuntzan). Horrenbestez, KPIaren igoera eskatu da euskara 
sustatzeko partidetarako

X

Gaur egun, Euskara Zerbitzuaren 2022ko aurrekontuen 
proiektuko 2. eta 4. kapituluetarako behin betiko kreditua 
1.274.775,00 eurokoa da, zerbitzu horren partidak alda 
ditzaketen zuzenketak kontuan hartu gabe. 
2021ean, 1.145.780,00 euroko aurrekontua izan zuen; beraz, 
128.995,00 euro handitu da (% 11,26). 
Elkarrekin Podemos taldearen eta gobernu-taldearen artean 
adostutako zuzenketek are gehiago handituko dituzte Euskara 
Zerbitzura bideratutako partidak.
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