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1. SARRERA 
 

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuko, (abenduaren 18ko 3/1979 Lege 
Organikoaren bidez onartua) 6. artikuluan xedatzen da Autonomia Erkidegoko lurraldean hizkuntza 
ofizial bi izango direla: euskara eta gaztelania. Euskal Herriko berezko hizkuntza den euskarari 
hizkuntza ofizialaren izaera aitortzen zaio gaztelaniarekin batera eta herritarrei bi hizkuntza ofizialak 
ezagutzeko eta erabiltzeko eskubidea aitortzen zaizkio. 

EAEko bi hizkuntza ofizialen erabilera arautzeko, Euskararen Erabilpena Arautzekoak 
azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legea onartu zen. Lege honen 5. artikuluan Autonomia 
Erkidegoko lurraldean dagoen Administrazio edo erakunde ororekin ahozko edo idatzizko harremana 
euskaraz zein gaztelaniaz izateko eskubidea aitortzen zaie EAEko hiritarrei. 

Oinarrizko Legeak aurreikusten duen helburua lortzeko eta, beraz, Funtzio Publikoko 
enplegatuen hizkuntza ofizialen ezagutza bermatzeko 1989ko uztailaren 6ko 6/89 Legeak, Euskal 
Funtzio Publikoari buruzkoak euskal herri administrazioetako lanpostuen zerrendetan jaso behar 
diren baldintzak eta betebeharrak xedatu zituen, euskaraz jakin beharreko lanpostuei buruz.  

Lege-arau hauek guztiek enplegatu publikoen euskararen ezagutza handitzea ekarri bazuen 
ere, ez zen gauza bera gertatu euskararen erabilerarekin. Horregatik, helburu nagusia langileak 
hizkuntza aldetik prestatzea ez ezik, euskararen erabilera areagotzea ere izan zen ordutik aurrera; 
eta hori lortze aldera, 86/1997 Dekretuak euskararen erabilera normalizatzeko plana onartu beharra 
ekarri zien euskal herri-administrazio guztiei. Dekretuak, gainera, araubidezko marko orokorra ezarri 
zuen administrazioan euskararen erabilera normalizatzeko bete behar diren gutxieneko baldintzak, 
plangintzaldiak eta epeak arautuz eta EAEko herri administrazioak bost urtealdirako planak egitera 
behartuz. 

Dekretuaren 18. artikuluak dio entitate bakoitzak 17. artikuluan ezarritako normalizazio 
helburuak betetzeko erabiliko duen hizkuntz politika eta bere nondik norako eta jarraibide nagusiak 
agertuko direla euskararen erabilera normalizatzeko planetan eta haien gutxieneko edukia ere 
xedatzen du. Hitzez hitz: 

“a) erakundearen gaur egungo hizkuntz egoera azalduko da eta, horrez gainera, lanpostu 
bakoitzari zein hizkuntz eskakizun ezarri zaion eta, hala badagokio, derrigortasun-data ere 
zehaztuko da. Era berean, euskara-maila eta langileen hizkuntz gaitasun-prozesuari buruzko 
informazioa ere jasoko da bertan. 

b) entitatearen hizkuntz helburuen arabera, zenbat administrazio-atal elebidun eta 
euskarazko sortuko diren proposatuko da eta, era berean, zehatz-mehatz azalduko da zein 
lanpostuk osatzen duten atal bakoitza eta zein diren ezarri edo, hala badagokio, moldatuko 
diren derrigorrezko hizkuntz eskakizunak. 

c) ondo zehaztuko da zein neurri hartuko den administrazio-atal elebidunek eta, batez ere, 
euskarazko administrazio-atalek aurrera egin dezaten. Era berean, zehatz-mehatz azalduko 
da euskara nola erabili eta tratatuko den ondorengo esparruotan: administratuekin eta 
gainerako erakundeekin izaten diren ahozko zein idatzizko harremanetan, jendaurreko 
ekitaldietan, argitalpen-arloetan, hizkuntz paisaian eta, oro har, aipatutako hizkuntz 
helburuak betetzeko erakunde bakoitzak ezartzen dituen gainerako jarduera-esparruetan. 

d) kontratazio-arloan erabiliko diren neurriak; batez ere, hirugarren batzuek herritarrekin 
harreman zuzena duten zerbitzu publikoak eskaintzen dituztenean, dagokion 
administrazioak berak bete behar lituzkeen antzeko hizkuntz baldintzak berma daitezen”. 
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Irungo Udalak 1990. urtean Irungo Udalean eta Udalerrian Euskararen Erabilera 
Normalizatzeko Udal Ordenantza onartu zuen. Bertan, Udalaren barne erabilerari buruz ezarritako 
helburuetara iristeko xedearekin honako neurriak hartu ziren: 

• Irungo Udalean Euskararen Erabilera Normalizatzeko Lehen Plangintzaldia 
aurrera eraman zen 1993 eta 1997 urteen artean.  

• Trebakuntza Programa  martxan jartzea: Irungo Udala aitzindaria izan zen langileen 
trebakuntza programaren garapenean eta ondorioz, 60 langile lanean euskaraz 
aritzeko gaitu ziren. Zailtasun handiekin egin zen topo ezagutzatik erabilera 
errealerako urratsa emateko. 

 
Apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuari jarraiki, Irungo Udalean Euskararen Erabilera 

Normalizatzeko Bigarren Plangintzaldia jarri zuen martxan Irungo Udalak. 1998ko azaroaren 
25eko Gobernu Batzordean onartu zuen Udalak Irungo Udalean Euskararen Erabilera 
Normalizatzeko Planaren Bideragarritasun Txostena. 

 
2000. urteko uztailean Irungo Udaleko Udalbatzak Irungo Udalean Euskararen Erabilera 

Normalizatzeko Planaren hirugarren plangintzaldia (2000-2005) gehiengo kualifikatuagatik 
onartu zuen.  

• Planaren helburu nagusia Irungo Udalean euskararen erabilera indartzea zen, bai 
lan-hizkuntza gisa eta baita zerbitzu-hizkuntza gisa ere, hiritarren hizkuntza-
eskubideei erantzun egoki bat ematea ahalbidetuz. 

Erabilera Plan horren ebaluaketa egin zuen Irungo Udaleko Euskara Arloak 2008an. Ebaluazio 
horren helburu nagusia Irungo Udalean Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plangintzaren 
ebaluazioa egin eta aurrera begirako lan ildoak zehaztea zen. Horretarako, udal enplegatuekin 
prozesu parte hartzailea ireki zen eta Irungo Udalaren Erabilera Planaren ebaluazio azterketan udal 
langileen %65ek parte hartzea lortu zen (Irungo Udaleko 254 langilek hartu zuten parte). 

 

Hemendik abiatuta, 2011. urteko martxoaren 30ean Irungo Udaleko Udalbatzak Irungo Udalean 
Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planaren IV. Plangintzaldia (2008-2012) onartu zuen. 
Erabilera Plan horretan, planaren beraren edukiez gain, Irungo Udalean Hizkuntza Ofizialak 
Erabiltzeko Irizpideak eta Derrigortasun-datak zehazteko irizpideak ere zehaztu ziren eta arreta 
handia jarri zen komunikazioan eta Erabilera Plan honetan jasotzen den langileen azterketa 
komunikatiboan. 
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Irungo Udaleko langileen artean banatu diren Inform azio Eskuliburuak. 
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Aurreko Plangintzaldian bezalaxe bada oraindik askok normal eta ohikotzat hartzen ez 
dutena: administrazioan euskara zerbitzu hizkuntza izatea eta, are gutxiago, euskaraz lan egin 
daitekeela sinestea. Lehenengoari dagokionez, euskara zerbitzu hizkuntzatzat hartzeari dagokionez, 
udal enplegatuen portzentaje altu batek uste du jendaurrean dauden lanpostuekin lotu behar dela 
eta ez bestelako lanpostuei eta bigarrenari dagokionez, askok uste dute horrek lan bikoizketa 
ekarriko duela. 

Urte hauetan zehar ez da asmatu langileen hizkuntza-gaitasuna eguneroko lanean neurri 
egokian islatzen; horren ondorioz, gaztelaniaz egiten da lan nagusiki eta zerbitzua hizkuntza 
horretan ematen da. Hauxe, beraz, hemendik aitzina normaldu behar dena: Administrazioan euskara 
batez ere zerbitzu hizkuntza izatea eta ahal den neurrian udaleko lan-hizkuntza izatea. 

Aurrerapausoak begi bistakoak dira, eta ezer nabarmentzekotan udalek herritarrari begirako 
zerbitzuetan herritarren hizkuntza aukera errespetatzeko erabilitako baliabideak eta hartutako 
neurriak aipatu beharko genituzke. Zerbitzu hizkuntza mimo handiz zaindu dugu, eta berau arautu 
eta herritarren eskubideak bermatzeko neurriak hartu ditugu. Zeregin horretan hizkuntza trebakuntza 
estrategia nagusia izan da, eta langileak trebatzeaz bat euskara lan hizkuntza izateko pauso 
sendoak eman dira gune euskaldunetako udal eta erakundeetan bereziki. 

Tradizioz, administrazioko komunikazioan idatzizkoak garrantzi berezia izan du eta 
udaletako euskara planei erreparatuz gero, berehala antzematen da arautu diren ekintza gehienak 
idatzizkoari begira egin direla: lehenengo herritarrari begirako idatzizkoak, eta ondoren barruko lan 
hizkuntzari begirakoak. Irungo Udala ez da joera horretatik kanpo gelditu, izan ere udaletako 
ordenantza eta hizkuntz irizpideetan gehien zehaztutako alderdiak idatzizko komunikazioari 
dagozkionak izan baitira, ziur aski egingarriagoak eta normalizazioaren abiapuntutzat jotzen zirelako. 

Gaur egun euskararen normalizazioan norabide edo haize aldaketa bat igartzen hasi da eta 
ahozkoa lehentasunezko tokia hartzen hasi da, dela herritarrari begirako zerbitzuetan, dela 
administrazio barruko langileen erabileraren aldetik.  

Bada, urrats hau emateko, hainbat aldeko barne faktore: batetik, esan bezala, enplegatuek 
uste dute euskarak zerbitzu hizkuntza izan behar duela hiritarrekin, eta bestetik, udal enplegatuen 
hizkuntza gaitasun altua da. 

Kanpo faktoreei dagokienez 2006ko erroldaren datuen arabera, Irunen 21.334 biztanle dira 
euskaldunak (%36,5) eta 11.946 ia-euskaldunak (%20,4). Hau da, 10 biztanleetatik 6k modu batera 
edo bestera harremana dute euskararekin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Langile elebidunak : euskara eta gaztelania ongi edo nahiko ongi ulertu eta hitz egiteko gai diren langileak 
2Ahozko erabilera-indizea : euskararen ahozko-erabilera mailaren datuen irakurketa errazteko euskararen erabilera-indize 
haztatuak erabili dira; ondorengo formula aplikatu da indize hori kalkulatzeko:  [(Beti gaztelaniaz %)*0,00] + [(Gaztelaniaz 
gehiago %)*0,25] + [(Gaztelaniaz eta euskaraz berdin%)*0,50] + [(Euskaraz gehiago%)*0,75] + [(Beti euskaraz%)*1,00] 
 
3 Idatzizko erabilera-indizea : elebidun edo euskaraz idatzitakoaren % adierazten duen indizea 

2008ko Irungo Udaleko Erabilera Planaren Ebaluazio azterketaren emaitza nagusiak: 
 

� Irungo Udal langileen %61 elebiduna da 

� Langileen %61 euskaraz mintzatzeko gai da eta %51 euskaraz idazteko gai da 

� Udalean ohiko lanean euskararen ahozko erabilera-indizea2 %20,8 da eta lankideekiko harreman 
ez formaletan %16,8 

� Langile bakoitzak udalez kanpoko erabilerarako sortutako idatzietan euskararen erabilera-indizea3 

%41,7 da eta udal barneko erabilerarako sortutako idatzietan %24,8 

� Udalean atenditu beharreko bezero edo hiritarrekin izandako ahozko komunikazioen %20,4 
euskaraz da 

� Langileen %85,4 ados agertu da Udalak hiritarrari zerbitzua euskaraz ere bermatu behar diola 
dioen iritziarekin 
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Horiek guztiak aintzat hartuta prestatu dugu Plan hau eta osagarriak zaizkion Irungo Udalean 
Hizkuntza Ofizialak Erabiltzeko Irizpideak moldatu dira.  

 
 
2. EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATZEKO PLANEN OINAR RIZKO 

EDUKIA ETA LEGEZKO TESTUINGURUA 
 
2.1. Irungo Udalean euskararen erabilera normalizat zeko planaren oinarrizko edukia 
 

Sarreran aipatu bezala Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana da Irungo Udalak bere 
jardunean burutuko duen hizkuntza politikaren nondik norakoak—helburuak, ekintzak, bitartekoak, 
epeak— eta jarraibideak jasotzen dituen dokumentua. Apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren 
arabera, “entitate bakoitzak euskararen erabilera normalizatzeko plana onartu eta gauzatu beharko 
du” (4.artikulua), eta “bost urteko iraupena izango duten plangintzaldiak ezarriko dira” (5. art.). 2013-
2017ko bost urtealdirako planak onartu behar dira 2013an, plangintzaldiaren lehen urtean. Aipatu 
planak indarrean diren lege-arauei —bereziki apirilaren 15eko 86/1997Dekretua, EAEko herri 
administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena— jarraiki 
diseinatu, onartu eta aplikatu behar dira,eta, besteak beste eta gutxienez, ondorengo zehaztapenok 
jaso behar dituzte: 

1. Herri administrazio bakoitzaren gaur eguneko hizkuntza egoera, besteak beste honakook:  

a. Lanpostu zerrendan hizkuntza eskakizunen gainean jasotakoa,  

b. Derrigortasun indizea 

c. Euskararen erabilerari buruzko argibideak 

d. Apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren xedapenetara egokitzeko hartu eta 
indarrean dauden neurriak. 

2. Hala dagokionean, hizkuntza eskakizunen eta derrigortasun daten aldaketak, eta 
derrigortasun indize berrira egokitzeko hartu asmo diren neurriak, halakoen beharra baldin 
bada, administrazio barruko jardunbidea euskaraz egin ahal izatea bermatzeko. 

 

3. Euskara zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza izateko neurriak, besteak beste kontuan hartuz 
apirilaren 15eko 86/97 Dekretuaren hirugarren kapituluan xedaturikoa nahiz herri 
administrazio bakoitzak V. Plangintzaldirako jarritako helburuak. 

 

4. Euskara lan hizkuntza gisa erabilia izango den funtzioen zehaztapena, lanpostuz lanpostu. 

 

5. Hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak entitatearen barne nahiz kanpo jarduerako esparru 
guztietan. 

 

6. Kontratazio administratiborako aurreikusitako neurriak. 

 

Dokumentu honek eta gehitzen diren eranskinek, goian aipatutako zehazpenak jasotzera dator.  
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2.2. Legezko testuingurua 
 

Euskara eta gaztelania dira EAEn jarduten duten herri administrazioetako hizkuntza ofizialak. 
Ondorioz, biek dute Irungo Udalean ohikotasunez erabilitako hizkuntzak izateko zilegitasuna. 
Gainera, eta abiapuntu moduan, kontuan hartu behar da azaroaren 24ko 10/1982 Euskararen 
erabilera normalizatzeko oinarrizko legearen arabera herritarrek aitorturik dutela EAEn kokaturiko 
herri administrazioekin euskaraz nahiz gaztelaniaz jarduteko eskubidea, herri administrazioa 
behartuta dagoelarik herritarrak hautaturiko hizkuntzan jardutera, bai herritarra artatzerakoan, bai 
herritarrak parte hartzen duen espediente eta prozedurak burutzerakoan. 

Legeriari begira jarrita, badira hainbaten artean bi erreferentzia Herri Administrazioetan 
Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planen legezko testuingurua finkatzeko baliagarri direnak: 
epaia bata, eta dekretua bestea. Alde batetik, Konstituzio Auzitegiaren ekainaren 26ko 82/1986 
epaiaren arabera, “hizkuntza bat ofiziala da, gizartean duen indarra eta pisua gorabehera, herri 
aginteetan eta herri aginteen artean eta haiek subjektu pribatuekin dituzten harremanetan 
balio osoz eta ondorio juridiko guztiekin ohikotasunez komunikatzeko tresnatzat aitortzen 
denean”. Bidezkoa eta legezkoa da, bada, herri administrazioen eta herritarren artean nahiz herri 
administrazioen beraien barne-jardunean hala herri administrazioen artean euskara ere lan 
hizkuntza gisa erabiltzea. 

Bestetik, apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren 1. artikuluaren arabera, “EAEn dauden herri 
administrazioekin euskaraz jarduteko eskubide osoa du herritarrak eta, beraz, eskubide hori 
bete dadin, herri aginteek, nork bere esparruan, euskara zerbitzu- zein lan-hizkuntza modura 
normaltasunez erabiltzeko hartu beharreko erabaki guztiak hartuko dituzte”. Administratuarekin 
ahozko zein idatzizko harremanak izaten direnean erabiltzen den hizkuntza izango litzateke “zerbitzu 
hizkuntza”, eta lanpostuari dagozkion zereginak betetzerakoan administratuarekin harremanik izan 
gabe ere erabiltzen den hizkuntza izango litzateke “lan hizkuntza”. Aipaturiko “zerbitzu hizkuntza eta 
lan hizkuntza” gisa erabilia izateko neurri eraginkorrak hartu eta bururatzea da, hortaz, herri 
administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko planen helburu nagusia.  

Ahaleginik handienak udal langileen euskara gaitasuna hobetzeko bidean egin dira, hizkuntza 
eskakizunen sistemaren eskutik. Irungo udalak egin duen ahaleginari esker eta udal langileek 
egiaztatu duten euskara gaitasunaren ikuspegitik, gaur egun posible da Irungo Udalean euskararen 
erabilera areagotzen jarraitzea eta euskara, zerbitzu hizkuntza gisa ez ezik, lan hizkuntza gisa ere 
neurriren batean normaltasunez erabiltzen den hizkuntza izatea  

Ildo horretatik, V. plangintzaldiko Irungo Udalean Euskararen Erabilera Normalizatzeko plana 
baliatu nahi da herri administrazioetako langileen euskara gaitasuna hobetzeko egin den eta egin 
beharko den ahaleginari neurriko etekina ateratzeko, helburu egingarriak, arrazoizkoak eta 
proportziozkoak planteatuz betiere. 
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3. EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATZEKO PLANA 
 

3.1. Eragin-eremua 

Plan honen eragin-eremukoak dira Irungo Udaleko Arlo guztiak. Hauetaz gainera, sozietate 
publikoetarako eta zuzenbide pribatuko ente publikoetarako hainbat aurreikuspen egingo dira 
plangintzaldi berri honetan apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuko laugarren xedapen gehigarrian 
araututakoaren arabera1.  

Guztira, 176 langilek parte hartuko dute Erabilera planean.  

- Derrigortasun-data ezarria izanik, dagokien hizkuntza-eskakizuna egiaztatu duten udal 
langileak. 

- Derrigortasun-data ezarria izanik, dagokien hizkuntza-eskakizuna baino bat baxuago 
egiaztatu duten udal langileak. 

- Derrigortasun-data ezarri gabe izanik, dagokien hizkuntza-eskakizuna egiaztatu duten 
udal langileak. 

Orotara, Irungo Udalean baldintza horiek betetzen dituzten langileak 218 izan arren, 176 dira 
(%80,7) planean parte hartuko dutenak. 

 
3.2. Eragin-epea 

Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planaren eragin-aldia 2013ko urtarrilaren 1ean hasi 
eta 2017ko abenduaren 31n bukatuko da; hau da, Euskal Autonomia Erkidegoko herri--
administrazioetako hizkuntza-normalkuntzarako prozesuaren V. Plangintzaldia amaitzen den 
egunean bertan. Plan Nagusi hau Plangintzaldian zehar urtez urte prestatuko diren Kudeaketa 
Planetan gauzatuko da eta hauen bitartez egingo zaio jarraipena.  

 
3.3. Xede nagusia 

Aurreko Planari jarraiki, plangintza honen xedea euskararen izaera eta euskararen izatea 
edo existentzia normalizatzea izango da, hots, euskara, Irungo Udalak eta bertako langileek dituzten 
behar berrietara egokitzea (euskararen izaera) eta euskararentzako erabilera modu eta esparru 
berriak lortzea Irungo Udalaren kanpo komunikazioan eta bereziki barne komunikazioan (euskararen 
izatea edo existentzia), izan ere, zerbitzu hizkuntzaz gainera lan hizkuntza izateko lehen urratsak 
eman nahi baitira. Helburua, beraz, herritarren hizkuntza eskubideak bermatzea izango da euskara 
zerbitzu hizkuntza gisa erabiliz eta, aldi berean, hizkuntza eskubideak eraginkortasunez 
bermatzearekin batera, euskararen erabilera areagotu euskara ere lan hizkuntza gisa erabiliz. 

 

Plangintza hau, beraz, Euskararen Udal Ordenantzaren seigarren artikuluan xedatutakoa 
betetzera dator, hau da, hiritarren zerbitzurako hizkuntza ez ezik, laneko hizkuntza ere izango dela 
euskara Irungo Udalean. Gainera, harreman hizkuntza izango da beste administrazioekin.  
 

                                                           
1 «Laugarren xedapen gehigarria.– 

 1.– Euskal Autonomia Elkarteko herri-administrazioei lotuta egonik zerbitzu publikoak eskaintzen dituzten elkarte 
publiko zein zuzenbide pribatuko erakunde publikoek, nahita nahiez euskara eta gaztelaniaren erabilera bermatu 
beharko dute herritarrekin harreman zuzenak dituzten zerbitzuetan.  
2.– Helburu hori betetzeko, elkarte publiko zein zuzenbide pribatuko erakunde publiko horiek, Dekretu honetan 
ezarritako irizpideak erabilita, erakundeetako bakoitzean ezarri beharreko helburuak zein izango diren aztertu eta 
helburu horiek benetan bete daitezen hartu beharreko neurriak hartuko dituzte. Ondoren, Hizkuntza Politikarako 
Sailburuordetzari emango diote horren berri, Dekretu honen 7. atalean ezarritakoari jarraituz.» 
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Dena dela, hiru harreman horiek ezinbestekoak izanik euskararentzat, herritarrekikoa da 
lehen erronka Irungo Udalean.  

Euskara ere Administrazioko lanerako hizkuntza bihurtuko bada, langileak euskaraz ere egin 
behar du lana; horretarako zehaztu egin behar da zein lan-jardun gauzatzeko erabiliko den euskara 
lan hizkuntza moduan, nola, norekin, noizko, eta, batez ere, zergatik. Horrezaz gain, langileen 
motibazioa indartu behar da, gaztelaniarekiko inertzia eten eta, arian-arian, euskaraz jarduten 
hasteko, urratsez urrats eta eragile guztien adostasunaz. 

Helburua, beraz, bi hizkuntza ofizialen erabiltzeko aukera-berdintasuna bermatzea da, 
herritarren hizkuntza aukera errespetatuz beti. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4. Helburu orokorrak 

Aurrekoaren haritik Irungo Udaleko Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plangintzaren bitartez 
lortu nahi diren helburuak ondorengoak  dira: 

 

• Euskararen IZAERA normalizatzearekin lotura duten helburu estrategikoak: 

− Euskararen ezagutzan eta erabilerarako gaitasunean sakontzea, bereziki langileen 

mintzamenerako eta idazmenerako trebezietan eraginez.  

− Euskararekiko pertzepzioetan eta euskararen irudian eragitea, euskara jakiteak gaur egun 

Irungo Udal langileentzat duen efektibotasunetik, euskara erabiltzearen efektibotasunera 

pasatzeko urratsak emanez.  

− Irungo Udal langileen beharretara egokitu eta aldi berean indar komunikatibo handiagoa 

izango duen administrazio mailako erabilerarako corpusaren lanketa eta bereziki zabalpen 

lan bat egitea.  

 

 

 

 

 

 

 

2008ko Irungo Udaleko Erabilera Planaren Ebaluazio azterketaren emaitza nagusiak: 

 

� Irungo Udaleko langileen %66,5 ados dago Udalak Hizkuntza Plana behar duela dioen iritziarekin 

� %64,5 ados dago Udal barnean ere euskara bultzatu beharrarekin  

� %66,1 ados dago beste administrazioekin ere euskara erabili behar dela dioen iritziarekin 

� %49k Irungo Udalean euskara eta gaztelania ofizialak izatea aukera gisa ikusten du  

2008ko Irungo Udaleko Erabilera Planaren Ebaluazio azterketaren emaitza nagusiak: 

 

� Irungo Udaleko langileen %49k euskara gehiago erabiltzeko nahia azaldu du, eta beste 
horrenbestek, euskara gehiago erabiltzeko beharra 

� %63,4 ados agertu da langileek euskara gehiago erabiltzeko ekimenak egitearekin 

� %52rentzat estimulantea da lanean euskara erabiltzea 

� %63,8 interesatuta dago euskaraz lan egiteko baliabideak eskuratzean -hiztegiak… 
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• Euskararen IZATEA normalizatzearekin lotura duten helburu estrategikoak: 

− Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioetan Euskararen Erabilera Normalizatzeko 

Prozesua Arautzen duen apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuak ezarritakoa betetzeko Irungo 

Udalari dagozkion gutxieneko hizkuntza irizpideak eta hizkuntza normalkuntzarako neurriak 

guztiz betetzera iristea, bereziki jarraipen lanean orain egon daitezkeen hutsuneei aurre egin 

ahal izateko.  

− Euskararentzat erabilera esparru berriak irabaztea Irungo Udalaren komunikazioetan oro 

har, eta bereziki teknologia berriak erabiltzen diren edo erabiliko diren komunikazio 

eremuetan (intranet, web orriak, espedienteen tramitazio prozesu elektronikoak…), euskara 

hutsezko funtzionamendurako aukerak ematen diren komunikazio zirkuitu eta espedienteen 

tramitazioan eta langileen arteko ahozko harremanetan, partikularki ez formaletan.  

− Irungo Udalaren bezeroen artean eta Irungo Hiritarren artean euskararen erabilerarako 

informazio, komunikazio eta sentiberatze ekintzak bideratzea, Udalarekiko harremanetan 

euskararen erabilerarekiko eskaera orain dena baino altuagoa izan dadin. 

 

 

 

 

 

 
3.5. Oinarriak 

Hiru dira plangintzaldiaren oinarri nagusiak: 

 
1.- Egokitu diren "Irungo Udalean Hizkuntza Ofizialak Erabiltzeko Irizpideak” eta “Irungo Udalean eta 
zuzenbide pribatupeko ente publikoen administrazio-kontratuak gauzatzeko orduan bete behar diren 
hizkuntza-baldintzak.  
 
86/1997 Dekretuaren 18. artikuluko c) eta d) puntuetan esaten da erabilera-planetan zehatz-mehatz 
azalduko dela euskara nola erabili eta tratatuko den zenbait esparrutan. 

V. Plangintzaldi honetarako, beraz, IV. Plangintzaldiko araubide orokorra baliatu da, Irungo Udaleko 
arlo guztientzako hizkuntza-irizpide nagusiak finkatzeko. Irizpide nagusi horiek helmuga erakusten 
dute; jakina, irizpide horiek arlo bakoitzak bere egoerara ekarri, egokitu eta erabilera-planetan 
zehaztu eta gauzatu behar ditu egia bada ere hasi direla irizpide horiek kontuan hartzen eta horiek 
betetzera joko nahi dela arian-arian. Gainera, Irungo Udalean Hizkuntza Ofizialen Erabilerarako 
irizpide berak izateak batasuna ematen dio gure Administrazioari, irudi bateratua eta kalitatezkoa 
emanda.  

Hizkuntza Ofizialak Erabiltzeko Irizpideak banan-banan garatuta datoz 3.1. atalean eta gutxi 
aldatzen dira 2011ko martxoaren 30ean Udal Batzarrak onartu zituenetatik. Besteak beste, hauek 
aurreikusten ditu: 

• Administrazioak jarrera aktiboa hartuko du berarekin euskaraz ere harremanetan jarri ahal 
izateko, bai ahoz eta baita idatziz ere. 

• Argi eta garbi azaltzen da zein hizkuntza erabili kasu bakoitzean: ahoz eta idatziz; 
herritarrekin, beste administrazioekin eta Irungo Udalaren barruan. 

2008ko Irungo Udaleko Erabilera Planaren Ebaluazio azterketaren emaitza nagusiak: 

 

� Irungo Udaleko langileen %62,6 ados agertu da aplikazio informatikoak euskaraz izatearekin. 

� Udalean dauden aplikazio informatikoen %16,9 ele bietan edo euskara hutsean dago. 
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• Lehentasuna ematen zaio sortze-lanari, alegia, gaitasuna duen orok bere lana euskaraz ere 
egiteari. 

 
2.- Herritarren hizkuntza-eskubideak:  

Administrazioak bideak jarri behar ditu herritarren hizkuntza-eskubideak bermatzeko eta 
hizkuntzen berdintasunera jotzeko; hori lortze aldera, bereziki zainduko du herritarrari lehen 
atentzioa euskaraz ematea, hari inolako deserosotasunik eragin gabe. 

 
3.- Planean parte hartuko dutenak: 

Plangintzaldi honetan aurreko plangintzaldietan baino langile gehiagok hartuko du parte: 
alde batetik, Irungo Udaleko arlo guztiei eragiten baitie plangintzak eta, bestetik, derrigortasun-data 
ezarria izanik, dagokien hizkuntza-eskakizuna egiaztatu duten guzti-guztiak sartuko baitira planean 
bai eta dagokien hizkuntza-eskakizuna baino bat baxuagoa egiaztatu dutenak ere. Hauetaz gain, 
borondatez, derrigortasun-data ezarri gabe izanik, dagokien hizkuntza-eskakizuna egiaztatu dutenek 
parte hartuko dute. 

Abiapuntu zehatza izango da, izan ere, parte hartuko duten 176 udal enplegaturi, dagoeneko 
azterketa komunikatiboa egin baitzaie.   

 
Azterketa komunikatiboan parte hartzea zabaldu zitz aien Udal langileak eta erantzun dutenak, 
arloka.  

Unibertsoa Erantzundakoak Erantzun 
gabekoak ARLOA 

Kop. Kop % Kop % 

Alkatetza 1 1 100,0 0 0,0  

Idazkaritza, zerbitzu juridikoak eta kontratazioa 6 6 100,0 0 0,0 

Informazioaren gizarte eta herritarren parte-
hartzea 

35 30 85,7 5 14,3 

Ogasuna, Sustapen Ekonomikoa eta Plan 
Estrategikoa  23 19 82,6 4 17,4 

Kultura eta Kirola 17 10 58,8 7 41,2 

Gizarte Ongizatea, Hezkuntza eta Gazteria 64 57 89,1 7 10,9 

Hirigintza eta Ingurumena 16 13 81,3 3 18,8 

Mugikortasun, Bide Publiko eta Obrak 13 10 76,9 3 23,1 

Trafikoa eta Hiri segurtasuna 43 30 69,8 13 30,2 

Guztira 218 176 80,7 42 19,3 

Derrigortasun-data ezarria izanik dagokien hizkuntza-eskakizuna egiaztatu ez dutenekin 
Plangintza berezitua egingo da. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

2008ko Irungo Udaleko Erabilera Planaren Ebaluazio azterketaren emaitza nagusiak: 

 

� Irungo Udaleko langileen %58 ados dago Irungo Udalaren zerbitzuetan hiritarrari lehen hitza 
euskaraz egin eta ondoren hiritarrak aukeratutako hizkuntzan elkarrizketa jarraitzeko 
planteamenduarekin. 

� %56k dagokien hizkuntza eskakizuna edo maila altuagoa gainditua dauka, lanpostuak 
derrigortasuna datarik izan edo ez. 

� %46,4 Irungo Udaleko Euskararen Erabilera Planean parte hartzeko motibatua agertu da. 

� %64k plangintzarekiko duen ezagupen-maila nulua dela esan du. 

� %57k interesa agertu du Hizkuntza Planaren informazioa langile guztiei banatzean. 
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3.6. Plangintzaren identitate ezaugarriak: 

IV. Plangintzaldiko jarraipenerako eta kudeaketarako erreferentziazkoak izango diren identitate 
ezaugarriak mantendu dira V. Plangintzaldirako. Hauek dira: 

 

- Teknikoa: Plangintza hau lan tresna teknikoa izango da, hots, ikuspegi teknikotik 
errealitatearen irakurketa egin eta irizpide teknikoak erabiliz hizkuntzaren normalizaziorako 
neurriak landu eta bideratzeko prozesua ahalbidetuko du. Ikuspegi tekniko horrek, besteak 
beste, Planaren beraren eraginkortasuna areagotzea eta bere aplikaziorako egon litezkeen 
erresistentziak gainditzea ekarriko du. 

  

- Erreferentziazko Plangintza izango da: egitasmo honek, Irungo Udalaren kudeaketan 
zuzenean zein zeharka parte hartzen duten langile eta eragile guztientzat eta baita Irungo 
hiritarrentzat ere erreferente bihurtu behar du.   

 

- Harreman eta koordinazio lan iraunkorrerako sistema ahalbidetuko du: Plangintza honen 
barruan, Irungo Udaleko Arlo, Departamentu eta Zerbitzuen errealitatea eta bertan lan egiten 
duten langileen iritziak kontuan hartuta lan egingo da. Horretarako, harreman iraunkorreko 
izaeradun kudeaketa sistema berri bat  aktibatu da: Irungo Udalean Hizkuntza Ofizialen 
Erabilera Kudeatzeko Batzordea 

-  



 

EUSKARA   Foru Kalea, 2, 4. ·20302   IRUN ·T. 943 505272 · F. 943505623 · e-mail: euskara@irun.org   15 

- Sentikortzailea izango da: Plangintzaren oinarrietako bat izango da, udal langileak nahiz 
hiritarrak, teknikoki nahiz bizipenaren ikuspegitik sentsibilizatzeko aukera eskainiko duten 
komunikazio estrategia egokiak diseinatzea.  

 

- Etengabeko ebaluaketa egingo zaio:  Plangintza honetan Irungo Udalak inbertituko dituen 
baliabideen erabilera optimizatu eta Plangintzaren beraren efizientzia eta efikazia 
parametroen neurketak egingo dira.  

 

- Orain arte erabilitako irudi korporatibo bera erabiliko da, erabiltzaileek dagoeneko 
identifikatzen baitute: 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.7. Metodologia 

V. Plangintzaldi honetan IV. Plangintzaldiko metodologia erabiliko du Irungo Udaleko Euskara 
Arloak. Metodologia honek hainbat abantaila ditu: 

• Diagnosi kuantitatibo eta kualitatibo batetik abiatzen da. V. Plangintzaldiaren kasuan 
abiapuntua egindako ebaluazioaz gainera Planean parte hartuko duten langileen azterketa 
komunikatiboan oinarrituko da. 

• Hizkuntza Ofizialak Erabiltzeko Irizpideak dira Planaren itsasargia. 

• Administrazioko langileari euskarriak eta baliabideak ematen zaizkio jakin dezan zer eta nola 
egin behar duen euskaraz. 

• Euskara modu progresiboan administrazioko lan eta zerbitzu hizkuntza izan dadin, 
metodologia bateratua erabiliko da, arlo guztiak bide berean jartzeko modukoa. Lan 
hizkuntza izateko lehen urratsak emango dira izan ere lanlekuan erdaraz jarduteak barruko 
lan harremanak erdalduntzeaz gain, herritarrekiko zerbitzua eta komunikazioa ere 
erdalduntzen baitu. Beraz, arrazoi sendoak daude gaiari behar besteko garrantzia aitortu eta 
modu planifikatuan, partaidetza zabalarekin, langileen arteko ahozko lan harremanetan 
eragiten hasteko. 

• Metodologia malgua da, izan ere arlo bakoitzaren abiapuntua desberdina da (langile 
kopurua, baliabideak, hizkuntza-egoera…) eta, alde horretatik, desberdina izango da 
planaren kudeaketa ere. 

• Badu antolakuntza-egitura bat osatua dagoeneko: Irungo Udalean hizkuntza ofizialen 
erabilera kudeatzeko batzordea. 

 

 

2008ko Irungo Udaleko Erabilera Planaren Ebaluazio azterketaren emaitza nagusiak: 

 

� Irungo Udaleko langileen %66,5ak dio Hizkuntza Planak Udalaren zerbitzuak hobetzeko lagungarri 
izan behar duela. 

� %80,3rentzat Euskara Planean Departamentu bakoitzaren egoera kontuan hartu behar da. 

� %48k Euskara Arloaren aholkularitza sistematikoa interesgarritzat jo du. 
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Metodologia honen bidez, ezagutzatik erabilerarako bidean jarri nahi dira Administrazioko 
langileak, ezagutzatik erabilerarako bidea egiteko laguntza eta bultzada eman nahi zaie. Hizkuntza 
Ofizialak Erabiltzeko Irizpideak oinarri eta helmugatzat harturik, arlo guztietan egingo dira Erabilera 
Planak eta horietako bakoitzak honako gutxienekoak jasoko ditu: diagnosia, hizkuntza-helburuak, 
parte hartzaileak eta normalizazio ekintzak. Era berean, markatuko ditu betetze-maila neurtzeko 
adierazleak. 

Arloetako planek Administrazioak herritarrekin dituen harremanetan euskara erabiltzeko aukera 
osotasunean bermatzera joko dute lehenik eta, ondoren, harremanetako hizkuntza eta barruko 
hizkuntzan lortu nahi dutena zehaztuko dute. 

Beraz, euskara ere lan-hizkuntza bezala erabiliko dute Irungo Udaleko langileek, maila batean 
edo bestean. Hori arian-arian lortzeko hizkuntza eskakizunen bat egiaztatu dutenek funtzio 
komunikatibo bat gutxienez egin beharko dute euskaraz. Arloek aukeratu ahal izango dute zein 
komunikaziotan egingo den euskaraz, malgutasunez eta progresioa zainduz, baina gutxieneko hori 
denek betetzen dutela eta aurrerantzean funtzio horiek gehitzen joango direla bermatuz.  

Irungo Udalak arloetako planak kudeatzeko Eusko Jaurlaritzak berariaz sortutako IRATI 
aplikazioa erabiliko du. 

 

 
3.8. Erabilera-planean sartuko direnak 
 

Dokumentu honetako 3.1. atalean jasotakoaren arabera, 86/1997 Dekretuaren 17. atalean 
jasotzen diren ataletako langileek parte hartuko dute Plan honetan, lanpostuen jabe izan edo ez 
izan: 

 
• Derrigortasun-data ezarria izanik, dagokien hizkuntza-eskakizuna egiaztatu dutenek. 
 
• Derrigortasun-data ezarria izanik, dagokien hizkuntza-eskakizuna baino bat baxuago 

egiaztatu dutenek. 
 

Horietaz gain, Arloak aukera emango die ondoko hauei erabilera-planean sartzeko: 
 

• Derrigortasun-data ezarri gabe izanik, dagokien hizkuntza-eskakizuna egiaztatu dutenei. 
 

 
3.9. Hizkuntza eskakizunen sistemaren garapena 
 

Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko 
prozesua arautzen duen apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuak, 1997ko apirilaren 17ko EHAAn 
argitaratutakoak, 11. artikuluan xedatutakoaren arabera:  

 
1.– Administrazio bakoitzean eta plangintzaldi bakoitzean, derrigorrez bete beharreko 

indizeak ezarriko du zein den derrigorrezko eskakizunen portzentajea, alegia, lanpostu-kopuru osoa 
aintzat hartuta, zenbat lanpostuk izan behar duten izendatuta derrigorrezko hizkuntz eskakizuna. 

 
2.– Euskal Autonomia Elkarteko biztanleen euskararen ezagutzari buruz Erroldan edo 

Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikan eta, hala badagokio, datu horiek egiaztatzeko taula 
orokorretan jasotako informazioa kontuan hartuta, derrigorrez bete beharreko indizea,ondorengo era 
honetara finkatuko da:Euskaldunak + (Ia Euskaldunak/2). 

 
3.– Plangintzaldi bakoitzerako indizea finkatzeko, plangintzaldia hasten denerako indarrean 

dagoen Erroldan edo Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikan jasotako azken datuak erabiliko dira, 
beti ere, herri-administrazio bakoitzari dagokion jarduera-esparrua kontuan hartuta. 
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2008ko irailaren 12ko EHAAn argitaratu ziren 2006ko Biztanleriaren eta Etxebizitzen 

Estatistikan euskararen ezagutza mailari buruz jasotako datuak. Irungo udalerriari dagokionez 
honakoak dira: 

 
Euskaldunak Ia Euskaldunak Erdaldunak Biztanleak 

(2006ko estatistika) Kop % Kop. % Kop. % 
58466 21.334 36,49 11.946 20,43 25.186 43,08 

 
Beraz, 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera Irungo Udalari dagokion derrigorrezko indizea 

46,71a da. 
 
Kontuan hartzekoa da, derrigor bete beharreko indizea gutxieneko abiapuntutzat hartu behar 

dela, Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren 549/2011epaiaren argitan. Epaiak dioenez, “(el) índice de 
obligado cumplimiento definido por el artículo 11.1 del Decreto 86/1997 (…) en cuanto que se trata 
de un módulo que fija los objetivos porcentuales mínimos en cada período del Plan de 
Normalización y que por lo tanto solo determina con ese carácter el límite del ejercicio de las 
potestades discrecionales de la Administración…”. 

 
Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko 

prozesua arautzen duen apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren 17. artikuluaren arabera, beraz, 
hirugarren helburu mailakatua betetzea dagokio Irungo Udalari: 

 
 
" c) Erakundeak derrigorrez bete beharreko indizea %45etik %70era bitartekoa denean: 
 
Aurreko atalerako azaldutako helburuaz gainera,administrazio-atal elebidunak jarriko dira 
izaera orokorreko ataletan, erakundeak euskararen erabilera normalizatzeko duen planean 
ezarritakoaren arabera." 

 
"Aurreko ataletarako" azaldutako helburuak aipatzen duenean Dekretuak hauetaz ari da: 
 

"a) Erakundeak derrigorrez bete beharreko indizea %0tik %25era bitartekoa denean: 
 
Administratuari zerbitzua euskaraz eskaini beharko zaio bai ahoz, bai idatziz eta, 
horretarako, jendaurrekoa administrazio-atal elebidunak ezarriko dira. Era berean, 
administrazio-atal elebidunak jarriko dira gazteriarekin harreman zuzena eta ohikoa duten 
ataletan eta, pixkanaka ,erakundeak erabilera normalizatzeko duen planean horrela ezarrita 
badago, euskara erabiltzeko mikroplanak ere egingo dira gizarte-mailako administrazio-
ataletarako. 

 
b) Erakundeak derrigorrez bete beharreko indizea %25etik %45era bitartekoa denean: 
 
Aurreko atalerako azaldutako helburuaz gainera,administrazio-atal elebidunak jarriko dira 
gizarte-izaerako ataletan eta, pixkanaka, erakundeak euskararen erabilera normalizatzeko 
duen planean horrela ezarrita badago, euskara erabiltzeko mikroplanak egingo dira maila 
orokorreko administrazio-ataletan ere". 
 
Hau da, V. Plangintzaldiaren amaieran administrazio-atal elebidunak izan beharko dira 

Irungo Udalean jendaurrekoak, gazteriarekin harreman zuzena eta ohikoa dutenak, gizarte-izaerako 
administrazio-atalak eta izaera orokorrekoak. Izaera berezia dutenak ez beste guztiak administrazio 
atal-elebidunak izango dira, alegia.    
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Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legea oinarritzat hartuta apirilaren 15eko 86/1997 
Dekretuan ezarritakoaren arabera, EAEko “herria administrazioetan dauden lanpostuetako bakoitza 
betetzeko eta horretan jarduteko euskaraz beharrezko den gaitasun maila kontuan hartuta erabakiko 
da lanpostu bakoitzari zein hizkuntza eskakizun dagokion” (7. art.), eta hizkuntza eskakizun hori 
egiaztatzea derrigorrezkoa ez denean —alegia, hizkuntza eskakizun derrigortasun datarik gabea 
duten lanpostuetan—merezimendu gisa baloratu beharko da.  

 
V. plangintzaldian zehar Irungo Udalak lanpostuei ezarritako hizkuntza eskakizunak 

berrikusiko ditu, lanpostuaren eginkizunen eta ezarritako hizkuntza eskakizunaren artean 
disfuntzioren bat oharteman den kasuetan. Era berean, atal elebidunak izendatzeko, ondoko irizpide 
hauek hartu dira kontuan: 

 
a) Atalburuak eta atala osatzen duten lanpostu guztiek edo ia guztiek euren lanpostuetan 
derrigortasun data izatea. 
 
b) Atalburu den langileak eta gainontzeko langile guztiek edo ia guztiek, salbuetsiak barne, 
dagokien hizkuntza eskakizuna egiaztatua izatea. 4. HE duten lanpostuetan, kontuan izango 
da 3. HE egiaztatua izatea. 
 
c) Atalak duen zereginaren izaera eta hizkuntza-erabilera aldetik izan dezakeen eragina. 
 
d) Aurrez euskararen erabilera sustatzeko programak antolatu eta gauzaturik izatea. 

 

Edonola ere, erabilera planaren aurrean langile bakoitzaren egoera, nahiak, borondateak eta 
aukerak zein diren ere kontuan hartu dira eta atalen izaerari lotuak dauden aurreko irizpideak bete 
gabe ere,  udal langile orori eskaini zaio erabilera planean parte hartzeko aukera. 

 

 
3.10. Lehentasun komunikatiboak 

Arloko planetan nortzuk parte hartuko duten zehaztu ondoren, Arloak (Irungo Udalean 
hizkuntza ofizialen erabilera kudeatzeko batzordearen bidez) erabakiko du zer egingo den euskaraz 
bere eremuan. 

Horretarako, baliogarria izan daiteke langileek berek atzemandako lehentasunak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Irungo Udaleko enplegatuen azterketa komunikatiboetatik eratorritako emaitza nagusiak (2013): 

 

� Galdetegia erantzundako 10 langiletatik 7k Informazioa du lan jardun edo eginkizun nagusietako 
bat; eta arlo ia guztietan (Mugikortasun arloko salbuespenarekin) antzekoa da 
proportzioa.%80,3rentzat Euskara Planean Departamentu bakoitzaren egoera kontuan hartu 
behar da. 

� Baina gainerako lan jardun edo eginkizunak nagusi dituzten langileen kopurua askoz baxuagoa 
da: 

o Salaketak eta erreklamazioak, Arlokako txosten eta irizpenak, eta Zerbitzu eskaerak, 
%25 ingururen lan jardun nagusiak dira (45-46 langile).  

o Baimenak, Kontratazioak, Diru-laguntzak, Jakinarazpenak administrazioari, Langileei 
zuzendutako agiri eta komunikazioak, eta Erregistroak, 5 langiletik 1en lan jardun 
edo lan eginkizun nagusienen artean topatzen dira (32-38 artean). 

o Formazioa da langileen %16,5en lan jardun nagusietako bat (29 langile). 

o Inskribaketak eta harpidetzak, Langileen kudeaketa, Ikuskapenak, 
Zehapenak/zigorrak eta Kudeaketa ekonomikoa, aldiz, %12-13ren lan jardun 
nagusiak dira (21-24 langile). 

o Eta azkenik Prozedura juridikoa, Arbitrajea eta Egiaztatzeko probak eta txartelak 
%10 baino gutxiagorena (10-14 langile). 
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Euskaraz zertan hasi erabakitzeko, beraz, Irungo Udalean hizkuntza ofizialen erabilera 
kudeatzeko batzordeak, parte hartzen duten langile horiek guztiak aintzat hartuta, azterketa 
komunikatiboaren kontrastea egingo du; alegia, begiratuko du erabilera-planetan sartzen diren 
langileek gauzatzen dituzten lan-jardunen azterketa komunikatiboan Arloko zuzendariak eta 
langileek zehaztutako lehentasunak. Horretarako, erabakitzeko zein izango diren euskaraz ere 
landuko diren komunikazio horiek, Irungo Udalean hizkuntza ofizialen erabilera kudeatzeko 
batzordeak egindako azterketa komunikatiboaren kontraste zorrotza egin beharko du erabilera-
planetan sartutako langile bakoitzak egiten dituen lan-jardun nagusiak, eta lan-jardun horietako 
bakoitzean gauzatzen diren ahozko eta idatzizko komunikazio esanguratsuenetan lehentasunak 
markatzeko.  

Azterketa komunikatiboa aztertzerakoan, lehentasun-hurrenkera honi jarraituko zaio: 

• Lanpostuko eginkizunak betetzean herritarrekin izaten den harremana: ahoz zein idatziz. 

• Euskarazko komunikazioa lehenesten dutela adierazi duten atal, arlo eta erakundeekin 
izaten diren harremanak. 

• Lanpostuko eginkizunak betetzean, harreman-sare handia dutenak, Administrazioaren 
barruan izan edo kanpoan izan. 

• Eragin handiko komunikazioak: 

− Maiztasun handikoak (behin eta berriro errepikatzen direnak) 

− Zabalkunde handikoak (leku eta lagun askorengana heltzen direnak) 

− Idazki askotarako oinarri direnak (dekretuak...) 

− Aplikazio informatikoetan sartuko direnak 

− Udalaren irudi korporatiboan eragina dutenak (web orrian azalduko direnak, 
aldizkariak, iragarkiak, argitalpenak...) 

− Sailaren ikuspuntutik, lehenesteko modukoak diren beste komunikazio batzuk 

Beste era batera esanda: euskararen erabilera normalizatzeari begira, Administrazioko 
langileen komunikazio bat (ahozkoa zein idatzizkoa) lehentasunezkoa izango da baldin eta 
herritarrei edo euskara lehenesten duten atal edo administrazioei zuzentzen bazaie; edota, 
maiztasuna edo garrantzia kontuan izanda, eragin handia badu, kasuan kasuko Irungo Udalean 
hizkuntza ofizialen erabilera kudeatzeko batzordearen iritziz.  

Irungo Udalean hizkuntza ofizialen erabilera kudeatzeko batzordeak egin beharreko 
azterketa komunikatiboaren kontraste horrek hainbat kontu ere argituko ditu: 

• Jakinaraziko du zein hurrenkeratan garatu behar diren erabilera-planean lehenetsitako 
komunikazioak. 

• Horretaz gain, azterketa komunikatiboak erakutsiko du bidea, arloetako erabilera-planetan 
adostutako hainbat ekintzatan aurrera egiteko: zirkuitu komunikatiboen norabideak 
azaleratuko dira, jakingo da zein diren moldatu eta gaurkotu beharreko idazki-ereduak, 
zehatz jakingo da zein den langileen hizkuntza-prestakuntzari buruzko beharra... 

 

 
3.11. Berariazko hizkuntza-prestakuntzaren eta -tre bakuntzaren garrantzia 

Azterketa komunikatiboa egin ondoren jakingo da zenbat ekintza antolatu behar diren 
hautatutako komunikazioak euskaraz ere egiten hasteko, eta ekintza horien guztien artean bada bat 
udal administrazioan Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planean izugarrizko garrantzia duena: 
berariazko hizkuntza-prestakuntza.  
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Administrazioko langile euskaldun gehienek hizkuntza-prestakuntza orokorra jaso dute 
(alfabetatze- edo euskalduntze-ikastaroak), eta prestakuntza horri eta beraien ahaleginari esker, 
hizkuntza-gaitasun jakin bat eskuratu dute. Hizkuntza-eskakizuna egiaztatu izanak langilearen 
gaitasuna ziurtatzen du; baina, badira beste hainbat aldagai aintzat hartu beharrekoak: zenbat 
denbora igaro den hizkuntza-eskakizuna egiaztatu zenetik orain arte; zenbateraino erabili den 
euskara tarte horretan, langilearen atxikimendua hizkuntzarekiko, euskara erabiltzeko motibazioa… 
Arrazoi bat edo bestea dela, kontua da zenbait langilek pentsatu dezaketela, euskara ikasi izan 
arren, gaur egun ez direla gauza beren lanpostuei dagozkien funtzio espezifikoak euskaraz egiteko. 
Eta horretara dator, hain zuzen ere, berariazko hizkuntza-prestakuntza: irakaskuntza orokorretik 
laneko eguneroko errealitatera jauzi egiten laguntzera. Hori dela eta, abian jarriko dira hainbat 
ikastaro, beharrezko izan daitezkeen xede edo helburu bereziei buruzkoak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berariazko hizkuntza-prestakuntzarako bi bide aurreikusten dira proiektu honetan: ikastaroak 
eta trebakuntza-saioak. Lehenak aurrez aurrekoak edo online izaerakoak izango dira; bigarrenek, 
trebakuntza-saioek alegia, segida praktikoa emango diote ikastaro horietan ikasitakoari.  

Hona hemen prozesua, zehatz-mehatz: Irungo Udalean hizkuntza ofizialen erabilera 
kudeatzeko batzordeak antzemandako lehentasunezko komunikazioak kontuan izanik, komunikazio 
horiek gauzatzen dituzten langileak berariazko hizkuntza-prestakuntzako ikastaroetara bidaliko ditu; 
hau da, komunikazio edo idazki horietan aritzen diren planeko langileek bakarrik hartuko dute parte, 
eta komunikazio jakin horiek egiteko prestatuko dira.  

Ikastaroa amaiturik, trebakuntza saioak hasiko dira, hala badagokio. Trebakuntzak hasiera 
eta amaiera izango du: hasi egingo da, langileak komunikazioa lantzeko laguntza behar duenean; 
eta bukatu, komunikazio hori euskaraz egiteko gauza denean.  

Edozein kasutan ere, erabilera-planaren bidez Irungo Udalean hizkuntza ofizialen erabilera 
kudeatzeko batzordeak ziurtatu behar du badagoela erabateko lotura langileak planaren arabera 
landu behar duen komunikazioaren eta horretarako antolatutako ikastaro espezifikoaren artean 
(trebakuntza-saioak barne).  

 

 
3.12. Antolakuntza-egiturak eta Planaren kudeaketa eta jarraipena 

Plangintzaldi berri honetan beharrezko antolakuntza-egitura bat martxan jarri da, arloetako 
erabilera planek aurrera egiteko: Irungo Udalean hizkuntza ofizialen erabilera kudeatzeko batzordea. 

Batzordea osatzen dute ordezkaritza sindikaleko kideek, talde politikoetako ordezkariak, eta 
arloetan Planerako izendatutako arduradunek. Arloetako arduradun horiek A edo B sailkapen 
taldean kokatutako lanpostuetan dihardutenen artean hautatu ditu arlo bakoitzak. 

Batzorde honen zereginak dira Irungo Udalean hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideen gaineko 
koordinazio eta bateratze lanak eta erabilera-planen kudeaketa eta jarraipena egitea. Besteak beste, 
Hizkuntza ofizialen erabilera kudeatzeko urteko plana informatu eta proposatuko du Batzordeak, Arlo 
bakoitzak aurrez prestatutako proiektuak oinarri hartuta, Tokiko Gobernu Batzarrak onar dezan. Era 
berean,  Plan horren garabidea zaindu eta gainbegiratuko du, Planaren ebaluazioa egingo du, arlo 

2008ko Irungo Udaleko Erabilera Planaren Ebaluazio azterketaren emaitza nagusiak: 

 

� Irungo Udaleko lau langiletik hiru inoiz aritu izan da hezkuntza sistemaz kanpo euskara ikasten 

� %50ak euskara ikasteko ahalegina udaleko lanerako praktikoa dela esan du 

� %53,2 interesatuta agertu da euskaltegira joateko aukerarekin 

� %50,4k interesgarritzat jo du lanpostuan bertan hizkuntza trebatzailearen prestakuntza izatea 
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bakoitzak aurkeztutako datuen eta gainerako ebaluaketetako emaitzen arabera eta Tokiko Gobernu 
Batzordeari aurkeztuko dio. Irungo Udalean hizkuntza ofizialen erabilera kudeatzeko batzordea 
urtean gutxienez bitan elkartuko da. 

 

3.12.1.- Urteko balorazio-txostena 

Urteko balorazio-txostena Irungo Udaleko arloen eremuan egingo da. Urtero osatuko da, eta 
arloei auto-ebaluaketa egiten lagunduko die. Irungo Udalean hizkuntza ofizialen erabilera 
kudeatzeko batzordeak aztertuko ditu behar diren egokitzapenak proposatzeko.  

V. plangintza aldiaren bukaeran, arlo bakoitzean ebaluazio txostena egingo da eta Euskara 
Arloaren eginkizuna izango da arlo guztietako ebaluaketak kontuan hartuz V. plangintza aldiari 
dagokion ebaluaketa txosten orokorra egitea. 

Datu hauek emango dira: 

• Arloko erabilera-planari, berez dagozkion zenbait datu kuantitatibo: 

− Planean barneratutako langile-kopurua eta mugimenduak: zenbat langile sartu, zenbat 
irten… 

− Zenbat lan-jardun garatzen ari diren euskaraz. 

− Abian jarritako ekintza nagusiak: ikastaro-kopuruak, trebakuntza-saioak, moldatutako 
idazki-ereduak… 

− Langileen hizkuntza-gaitasunari buruzko datuak: esleitutako hizkuntza-eskakizunei 
buruzko informazioa. 

− Arduradun politikoen hizkuntza-gaitasunari buruzko informazioa. 

 

• Azterketa kualitatibo bat: urteko planaren indarguneak eta ahuleziak esparruka arakatu eta 
jaso egingo dira. Hausnarketa horrek aurrera begirako erabakiak hartzen lagunduko dio 
Arloari. 

 

 
3.12.2.- V. Plangintzaldiaren  ebaluazioa eta jarraipena 

Irungo Udalak, bosgarren plangintzaldiaren jarraipena eta ebaluaketa egiteko txosten honen 5.3 
Atalean zehaztutako adierazleak erabiliko ditu ebaluazioa eta jarraipena egiteko. Besteak beste, 
ondoko datuak bilduko dira: 

 
Datu kuantitatiboak 

• Erakundeko erabilera-planari, berez dagozkion zenbait datu kuantitatibo: 

− Planean barneratutako langile-kopurua eta mugimenduak: zenbat sartu, zenbat irten… 

− Zenbat lan-jardun garatzen ari diren euskaraz 

− Abian jarritako ekintza nagusiak 

• Arduradun politikoen euskara-maila (ulermena, mintzamena, irakurmena, idazmena) 

• Langileen euskara-maila: hizkuntza-eskakizunen egiaztapenaren bilakaera 

• Hizkuntza-paisaia (errotulazioa, tresneria, papeleria) 

• Baliabide informatikoak (euskaraz erabilgarri daudenak, benetan erabiltzen direnak) 
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• Hizkuntza-irizpideak (zenbateraino aplikatzen diren esparru guztietan) 

• Kanpo-proiekzioa (argitalpenak, web orriak, iragarpenak) 

• Lan-jardun nagusietako komunikazioen hizkuntza 

• Barne- eta kanpo-harremanak (ofizialak eta ez ofizialak) 

• Kanpo-hizkuntzaren eskaera (saileko beste atalak, beste administrazioak, herritarrak) 

• Sortze-lana eta itzulpenak 

• Lana euskaraz egiteko gaitasuna (arazoak, on-line dauden baliabideak...) 

 

Datu kualitatiboak 

• AMIA bat egingo da, datu kuantitatiboak baloratu, proiektuaren ahuleziak, mehatxuak, 

aukerak eta indarguneak aztertu eta, gainera, euskararen erabilerak aurrera egin dezan 

proposamenak egitea ahalbidetuko duena. 

 

 
3.13. Baliabideak 
 

Irungo Udalean Euskararen Erabilera Planak aurrera egin dezan, beharrezkoak izango dira 
giza baliabideak eta baliabide materialak. 
 

Besteak beste, honakoak izango dira baliabide nagusiak: 
 

- Erabilera Plana aurrera eramateko dokumentu honen 2.11 puntuan aurreikusten den 
antolakuntza egituran parte hartuko duten langileak. 

- Euskara Arloko hizkuntza normalizatzailea.  
 

Euskara Arloak arlo bakoitzaren planaren gestore izango den hizkuntza normalizatzailea 
izendatuko du. Arlo bakoitzerako diseinatutako planak inplementatzerakoan, Euskara 
Arloko hizkuntza normalizatzaileak edo gestoreak izango dira dinamizatzaileak, 
aholkulariak eta trebatzaileak. Normalizatzaile-gestore hauen zereginak izango dira, 
besteak beste: planaren diseinua proposatzea, berau betetzeko normalizazio ekintzak 
proposatzea, egitasmoa betetzeko hizkuntzari lotutako aholkularitza eta laguntza ematea 
eta ebaluaketa egiteko metodologia proposatzea. Hizkuntzari lotutako aholkularitza eta 
laguntza emateak esan nahi du, trebatze saioak, zuzenketak, kontsulten erantzunak, plan 
honek jasotzen dituen hizkuntza irizpideen berri ematea eta antzerako funtzioak garatzea.  
 

- Itzulpen Zerbitzuko teknikariak 
 

Arlo bakoitzerako diseinatutako planak inplementatzerakoan, Euskara Arloko Itzulpen 
Zerbitzuko teknikariak izango dira planak garatzeko beharrezko itzulpen, zuzenketa eta 
kontsultei erantzungo dietenak. 
 

- Komunikazio Batzordea 
 

Udalaren komunikazio batzordearekin elkarlanean arituko da Euskara Arloa, barne eta 
kanpo komunikazio ereduak diseinatu eta lantzerakoan eta iragarpen, publizitate, 
kanpaina eta abarren diseinu eta hedapenean. 
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- Kanpoko baliabideak:  
 
Ikastaro berezietarako euskaltegietako irakasleekin lanean aritzea eta aholkularitza 
enpresak kontratatzea aurreikusten da. 

 
3.14.   Irungo Udaleko Arloen erantzukizuna 

Irungo Udaleko arloen ardura izango da beraien eremuan euskararen erabilera-plana 
diseinatzeko, inplementatzeko eta jarraitzeko neurriak hartzea. Horretarako beharrezko diren 
baliabideak jarriko dituzte. Arloen ardura izango da Irungo Udalean hizkuntza ofizialen erabilera 
kudeatzeko batzorderako ordezkariak izendatzea eta planaren garapenerako eman behar diren 
urrats guztiak ematea.  

Urrats horien artean dago ekintza-plana aurrera eramatea ere. Ekintza horiek aurrera 
eramateko Euskara Arloaren laguntza izango dute gainerako Arloek. 

Ohiko hizkuntza-prestakuntzari dagokionez, dagokion erabilera-plana onartu ondoren, 
Euskara Arloak aukeratuko ditu hizkuntza-prestakuntzarako deialdi orokorrak egiten direnean lan-
orduetan euskarazko eskoletara joango diren langileak eta, era berean, langile horietako bakoitzaren 
prestakuntza-plana egingo du.  
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4.- BOSGARREN PLANGINTZALDIAREN IRIZPIDEAK 
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4.1.- Irungo Udalean Hizkuntza Ofizialak erabiltzek o irizpideak 

Euskal Autonomi Erkidegoko herri administrazioetan euskararen erabilera sustatzeko 
politikak 1982ko azaroaren 24ko 10/82 Oinarrizko Legean, euskararen erabilpena arauzkotzezkoan 
dauka bere hastapeneko erreferentzia. Herri aginteei dagokienez, lege horretan xedatzen da herritar 
guztiek dutela eskubidea herri administrazioarekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak 
izateko. Ondorio bidez, herri aginteen betebeharra xedatzen du, eskubide hori muga edo trabarik 
gabe betetzen dela ziurtatua izan dadin. 

Geroztik, 1989ko uztailaren 6ko 6/89 Legeak, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoak, Herri 
Administrazioetako lanpostuen zerrendetan jaso behar diren baldintzak eta betebeharrak xedatu 
zituen, euskaraz jakin beharreko lanpostuei buruz. 

 
Aipatu ditugun lege horietan xedatutakoaren arauz, 1997ko apirilaren 15eko 86/97 

Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioetan euskararen erabilera normaliza-
tzeko prozesua arautzen duenak, araubidezko marko orokorra ezarri zuen, euskal herri 
administrazioek euskararen erabileraren normalkuntzaren eremuan egin beharreko lanari buruz.  

Bestetik, lege-arauen esparru zehatzetik kanpo, baina eragin nabarmena duelarik, Eusko 
Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluak 2012ko uztailaren 24an Euskara Sustatzeko Ekintza Plana 
onartu zuen. Plan hori da, hain zuzen, erakundeen hizkuntza politikak egun duen tresnarik garran-
tzizkoena, bai bere asmo eta xedeak aurrera eramateko, bai herri administrazio guztien zereginak 
bateratu eta koordinatzeko. Bertan ezartzen dira herri aginteen hizkuntza politikak hurrengo urteetan 
izango dituen irizpide estrategikoak, baita administrazio guztiek aintzat hartu behar dituzten 
ezinbesteko elementuak ere. 

Irungo Udalak  programa sektorial ugari landu eta gauzatu ditu, Euskadiko Autonomi 
Erkidegoko Autonomi Estatutuak euskararen ofizialtasuna xedatu zuenez geroztik, betiere 
euskararen erabilera sozialari lotutako alderdi guztietan sustapen lan bat egiteko xedez. Urte 
hauetan, programa horiek izan dira, zalantzarik gabe, euskararen erabileraren normalkuntzaren alde 
lanean ari diren gizarte eragileen sustatzaile eta bateratzaile, langintza horrek bere barne hartzen 
dituen esparru eta sektore guztietan. 

Udalaren antolamenduak eta egiturak xedatutako eskumenak betetzeko aurrera daraman 
politika sektorial horrekin batera baina, behar-beharrezkoa da zehar-lerroko ikuspegi berritzaile bat 
txertatzea, hau da, udaleko arlo eta departamentu guztietarako baliozkoak izango diren neurri eta 
irizpide orokor batzuk definitzea eta irizpide argiak xedatu hizkuntza ofizialen erabilera esparru 
guztietan, euskara zerbitzu hizkuntza gisa nahiz lan hizkuntza gisa erabilia izan dadin. 

Bide horretan, irizpide hauek osotasunean hartzen ditu 1997ko apirilaren 15eko 86/97 
Dekretuan araututako xedapen eta neurri guztiak. 

Irizpide hauen lehen kapituluak hizkuntza ofizialen erabilerari buruzko arau orokorrak jaso-
tzen ditu, apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuko 18.c) artikuluan xedatutakoaren arabera moldatuak, 
Irungo Udalaren esparruaren barruan euskararen erabilerak izan behar duen trataeraz. 

Horiekin batera, herritarrekin nahiz beste herri erakundeekin ahoz eta idatziz izan beharreko 
harremanen inguruko neurriak xedatzen dira, eta hizkuntza ofizialen erabileraren inguruko itzulpen 
irizpideak zehazten dira. 

Bigarren kapituluan, Irungo Udalaren jarduera esparruetan hizkuntza irizpideak ezartzen 
dira, jende aurreko ekitaldietan, argitalpenetan, hizkuntzaren paisaia gaietan, eta aipatutako 18.c) 
artikuluak berariaz arautzen ez dituen beste esparru batzuetan: erregistroak, diru-laguntzak, tresna 
eta aplikazio informatikoak, intranet eta Internet sareak, iragarkiak, publizitatea eta kanpainak. 

Kapitulu honen barnean baita ere, administrazio kontratuen esparruko neurriak xedatzen 
dira, apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuko 18.d) artikuluan xedatutakoaren arabera. 

Azkenik, hirugarren kapituluan xedatzen dira aurreko kapituluetan ezarritako neurriak 
kudeatzeko izango diren bitartekoak. 
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Horrenbestez, hemen jasotakoak V. Plangintzaldian hizkuntza ofizialen erabilera arautzera 
datoz. Araubide orokorra da prozesuaren helmuga markatzen duena, Irungo Udaleko arlo 
guztientzako hizkuntza irizpideak finkatu nahi dituena. Irizpide orokor horiek zehazteko, ordea, 
arloetako erabilera-planak daude; hor zehatz-mehatz deskribatzen dira araubide honetan modu 
orokorrean ezarritakoak. Erabilera-plan horietan gauzatzen eta gorpuzten dira, hortaz, araubide 
honetako irizpide nagusiak. Honatx irizpide horiek laburtuta: 

I. KAPITULUA – HIZKUNTZA OFIZIALEN ERABILERA ARAU OROKO RRAK 

ARTIKULUA XEHETASUNAK 

1. Eragin-eremua Irungo Udalaren harreman ofizial eta protokolozkoak 

2. Zerbitzu-, harreman- 
eta lan-hizkuntzak Euskara eta gaztelania 

3. Harreman 
komunikatiboak Lehen hitza: euskaraz 

Elkarrizketa: solaskideak hautatzen duen hizkuntzan 
Herritarrekin 
Herritarrak hautatutako hizkuntzan bideratuko da zerbitzua 
Hartzaile jakinik gabeko mezuak: euskaraz eta gaztelaniaz 
Beste administrazio batzuekin 
Lehen hitza: euskaraz 
Irungo Udalean eta erakunde autonomoetan 

 
 
3.1. Ahozkoak 

Euskararen presentzia areagotzeko ahalegina egingo da  

Udala dokumentu igorlea denean 
Herritarrekin 
Hartzaile jakinik gabekoak: euskaraz eta gaztelaniaz 
Hartzaileak euskara hautatu duenean: euskaraz 
Beste administrazio batzuekin 
EAEko administrazioekin: euskaraz eta gaztelaniaz 
EAE kanpokoak, baina euskara ofiziala denean: euskaraz eta gaztelaniaz 
Hizkuntza batean aritzeko nahia azaltzean: adierazitako hizkuntzan 
Irungo Udalean eta erakunde autonomoetan 
Euskaraz eta gaztelaniaz 
Langileak euskarazko komunikazioa lehenetsi duenean: euskaraz 

Udalak dokumentua jaso eta erantzun behar duenean 

Herritarrekin 
Gaztelaniaz jasotakoari: euskaraz eta gaztelaniaz 
Elebitan jasotakoari: euskaraz eta gaztelaniaz 
Euskaraz jasotakoari: euskaraz 
Administrazioen artean 
Hizkuntza batean aritzeko nahia azaltzean: adierazitako hizkuntzan 
EAEko administrazioekin: euskaraz eta gaztelaniaz 

3.2. Idatzizkoak 

EAE kanpokoak baina euskara ofiziala denean: euskaraz eta gaztelaniaz 

Kokapena:  
Hitzak: euskara aurrean edo gainean 
Zutabeak: euskaraz ezkerrekoa 
Bi orrialde: euskaraz eskuinekoa 
Tipografia:  

4. Komunikazio 
elebidunetan euskara 
lehenesteko neurriak 

Letraren neurria eta mota ere erabil daitezke euskara nabarmentzeko 
Bi hizkuntza ofizialak modu orekatuan erabiliko dira 
Oreka horren ardura argitalpenaren egile edo arduradun den zerbitzuarena da 5. Itzulpen irizpideak 

Hizkuntza ofizial batean sortutako lanak lehenetsiko dira itzulitakoen gainetik 
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II. KAPITULUA – HIZKUNTZA OFIZIALAK ERABILTZEKO IRI ZPIDEAK BESTE ZENBAIT 
JARDUERA ESPARRUETAN 

ARTIKULUA XEHETASUNAK 

6. Langileen etengabeko 
prestakuntza Euskaraz eta gaztelaniaz 

Erregistroetan dokumentuen inskribapena egingo da modu honetara: euskaraz 
dagoenean euskaraz, gaztelaniaz dagoenean gaztelaniaz eta elebitan denean 
euskaraz. 7. Erregistroa 
Herritarraren hizkuntza hautapena errespetatzeko, behar den guztietan 
inskripzioaren itzulpena ziurtatuko da 

8. Diru-laguntzak 
Irungo Udalaren eta bere erakunde autonomoen diru laguntzaren bat jasotzen 
dutenek diruz lagundutako beren jardunaren bitartez sortutako agerpen publiko 
orotan euskara erabili beharko dute 

9. Argitalpenak Gida, aldizkari, katalogo eta zabalkunderako argitalpenak: euskaraz eta 
gaztelaniaz 
Arloetako programa informatiko komertzial eta orokorrak: euskaraz eta 
gaztelaniaz lan egiteko prestaturik egongo dira 10. Tresna eta aplikazio 

informatikoak Irungo Udaleko zerbitzuetan erabiltzeko sortutako programa eta tresna 
informatikoak: euskara eta gaztelaniaz berdin erabiltzeko prestaturik egongo 
dira 

11. Internet eta intranet 
sareak Euskaraz eta gaztelaniaz erabiltzeko moduan egongo dira 

Euskaraz eta gaztelaniaz, oro har 
Euskara hutsean:  
- Errotuluetako hitzek euskaraz eta gazteleraz antzeko grafia dutenean 

12. Errotulazio finkoa eta 
noizbehinkako oharrak 

- Mezuak piktograma batez lagundurik daudenean eta ulergarriak direnean 
Euskaraz eta gazteleraz 13. Iragarpenak, publizitatea 

eta kanpainak Euskarazko hedabideetan: iragarpenak euskara hutsez 
Organo, programa, proiektu, jarduera edo ekintza guztiek izendapen baliokide 
bat izango dute bi hizkuntza ofizialetan 
Kale, bide, auzo, auzune, mendi, ibai eta erreken izendegi ofiziala eta 
toponimoak: euskal, erromantze edo gaztelerazko jatorria errespetatuko da eta 
hizkuntza bakoitzaren grafia akademiko propioa erabiliko da 
Trafiko seinale eta iragarpenak: bi hizkuntza ofizialetan, euskarazko testua 
lehenetsiz 

14. Izen ofizialak 

Ulergarritasuna piktograma bidez bermatu ahal denean: euskaraz soilik 
Hizkuntza trataera zehatza definituko da, alderdi hauek kontuan izanda: 
- Ekitaldiaren helburuak, gaiak, eragin soziala, hartzaile edo entzule 
potentzialak, hizlari edo irakasleak eta materiala 15. Jende aurreko ekitaldiak 
- Aldi bereko interpretazioa behar denean: aldez aurretik zehaztuko dira 
hizkuntzak eta interpretazio materialez hornitutako areto bat hautatuko da 
Kontratuen baldintza administratibo bereziak eta ezaugarri teknikoak: bi 
hizkuntza ofizialetan  
Herritarrekiko harreman zuzena dutenean: 
- Herritarrek bi hizkuntza ofizialetan hartuak izateko duten eskubidea 
errespetatuko da 
- Herritarrentzako inprimaki, ohar eta jakinarazpenak euskaraz eta gazteleraz 
- Agerpen publiko orotan bi hizkuntza ofizialak erabili behar dira 
Laguntza edo aholkularitza zerbitzuak direnean 

16. Kontratazio 
administratiboak 

Euskaraz eta gaztelaniaz aurkeztuko dira lanak 

17. Udal instalazioen eta 
materialen erabilera 

Udal instalazioak eta materiala erabilita antolatzen diren jardueretan: euskara 
edo euskara eta gaztelania erabili beharko da, ahoz zein idatziz, euskarari 
emanez lehentasuna (batez ere ahozkoetan) 
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Atal honetan garatuta datoz IV. Plangintzaldiko "HIZKUNTZA OFIZIALAK ERABILTZEKO 
IRIZPIDEAK" V. Plangintzaldira moldatuta. 

I.KAPITULUA 

HIZKUNTZA OFIZIALEN ERABILERA ARAU OROKORRAK 

 

1. artikulua.- Eragin-eremua 
 
Irungo Udalak bete behar ditu arau hauek. Arauok Administrazioaren harreman ofizial eta 
protokolozkoak dituzte helburu, eta ez harreman pribatu edo ez-formalak. 

 

2. artikulua. Zerbitzu-hizkuntzak, harreman-hizkuntzak, lan-hizkuntzak.  
 

Euskara eta gaztelania zerbitzu-hizkuntza dira herritarrekin, harremanetako hizkuntzak beste 
administrazio batzuekin, eta barruko lan-hizkuntzak Irungo Udalean.  

Hori betetze aldera, derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta daukaten Irungo Udaleko 
langileei bi hizkuntza ofizialetan jarduteko gaitasuna aitortzen zaie; hortaz, hizkuntza batean zein 
bestean erantzungo diote lanari, kasu bakoitzean, lan-beharkizunen arabera. 
 
 
3. artikulua.- Irungo Udalaren harreman komunikatiboak 
 
Irungo Udalak hiru harreman mota dituzte ardatz bere eguneroko zereginak betetzerakoan: 
herritarrekiko harremanak, beste administrazioekikoak eta udal barrukoak (arloen artekoa edota, 
arloaren barruan, atalen artekoa).  
 
Harreman horiek, oro har, bi eratara gauzatzen dira: ahoz eta idatziz.  

 

3.1. Ahozko harremanak: 

Irungo Udalak euskaraz eta gaztelaniaz emango du zerbitzua, betiere kontuan harturik 
solaskidearen nahia, hizkuntza batean edo bestean aritzeko. 

Nolanahi ere, ahozko harreman-mota guztietan (telefonoz, harrera-lekuetan), euskaraz egingo dute 
lehen hitza Irungo Udaleko langileek, eta gero, solaskideak hautatzen duen hizkuntzan jarraituko 
dute. Beti errespetatuko dute solaskidearen hizkuntza-aukera, inolako deserosotasunik eragin gabe. 

a. Herritarrekiko harremanetan, euskarazko harrera eta jarduna bermatuko da 

a) Euskararik ez dakien langile bati herritarren bat euskaraz mintzatzen zaionean edota 
euskaraz jardun nahi duela adierazten badio, langile horrek bere inguruko lankide elebidunei 
eskatuko die laguntza. 

b) Edonola ere, Irungo Udaleko langileek ezin izango diete eskatu herritarrei hizkuntza 
batean edo bestean jarduteko. Aitzitik, herritarrak hautatutako hizkuntzaz bideratuko du 
langileak zerbitzua. Hori dela eta, herritarrekin harreman zuzena duten langileek bi hizkuntza 
ofizialetan jarduteko nahikoa gaitasuna izango dutela ziurtatu eta bermatuko du 
departamentu bakoitzak. 
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c) Hartzaile jakinik ez duten ahozko mezuak (erantzungailu automatikoz, telefono bidezko 
informazio zerbitzuen bidez, bozgorailuz eta abarrez emandakoak) euskaraz eta gaztelaniaz 
emango dira, hurrenkera horretan. 

b.  Administrazioen arteko harremanetan 

Administrazioen arteko harremanetan, harrera euskaraz izatea bermatuko da: lehen hitza, 
alegia. Eta ahalegin berezia egingo du Irungo Udalak jarraipena ere euskaraz izan dadin, 
solaskidea euskal hiztuna den kasuetan. Horretarako, oinarri izango da betiere Arloetako 
erabilera-planak, horietan zehaztuko baitira baliabideak eta neurriak.  

 

c. Irungo  Udalaren barruko harremanetan 

Udalaren barruko harremanetan, euskara zerbitzu-hizkuntza izateaz gain, arian-arian lan-
hizkuntza ere izateko bideak urratuko dira. Horrela, adostasuna tarteko, langileen arteko 
ahozko harremanak eta eguneroko zereginek dakartzaten ahozko jardunak apurka-apurka 
euskaraz ere egingo dira: lan-bilerak, jendaurreko ekitaldiak... hizkuntza gaitasunak 
ahalbideratzen duen neurrian eta erabilera planetan erabakita dagoenaren arabera. 
 
Udaleko batzorde informatiboetan hizkuntza trataera zehatza definitu beharko du 
departamentu arduradunak, alderdi hauek kontuan izanda: batzordearen helburuak, gaiak, 
hartzaile edo entzule potentzialak, eta erabili edo banatuko den materiala. 

 

3.2. Idatzizko harremanak: 

Irungo Udalak bi eratako komunikazioak ditu: batetik, Udala dokumentu-igorlea denean eta bestetik, 
dokumentu hartzailea denean.  
 

3.2.1 Irungo Udala dokumentu igorlea  denean, honela jokatuko du: 
 

a) Herritarrentzako eta entitateentzako dokumentuak  
 

Herritarrei eta entitateei zuzendu beharreko dokumentazio estandarizatu orokorra euskaraz 
eta gaztelaniaz egongo da. Modu berean jokatuko da hartzaile jakin eta zehatzik ez duten 
administrazio-idazkiekin.  
 
Herritarrak edo dagokion entitateak administrazioekiko harremanetan euskaraz jardutea 
hautatu duenean edota haiek euskara hutsean igorritako idatzien erantzuna denean, 
euskara hutsezko bertsioak erabiliko dira.  
 
Modu berean jokatuko da udaleko prentsa bulegotik igortzen diren informazioekin. Hau 
lortze aldera Plangintza zehatza definituko da bulego honetarako. 
 
Era berean, euskara hutsezko bertsioak erabiliko dira euskara erabilerarako ohiko hizkuntza 
duten organismo edo erakundeei bidaltzen zaizkien idatzietan, Irungo Udalean eta 
udalerrian euskararen erabilera normalizatzeko arauak ematen dituen udal ordenantzaren 
22. artikuluan xedatutakoaren arabera. 

 
 
b) Beste administrazio batzuekin harremanak 
 

Espedientea Irungo Udalean hasten denean, Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako herri 
administrazioekiko harreman idatziak bi hizkuntza ofizialetan egingo dira, indarrean dagoen 
araudian aurreikusitako kasuetan izan ezik. 
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Herri administrazioa Euskal Autonomia Erkidegotik kanpokoa izanda, euskara ofiziala den 
lurralde batean dagoenean, Irungo Udaletik igorri beharreko dokumentazioa hizkuntza ofizial 
bietan idatziko da. 
 
Berariaz harremana hizkuntza ofizial batean izan nahi dutela adierazten duten herri-
administrazioekiko edo haien atalekiko harremanetan, Irungo Udalak bidaltzen dituzten 
idatziak hizkuntza horretan idatzi eta bidaliko dira. 

 
c) Irungo Udalaren eta erakunde autonomoen barruan 

 
Udal langile guztiei (hartzaile jakinik gabe) bidalitako dokumentuak, mezuak, abisuak eta 
abar (e-postaz talde orokorrera zuzendutakoak, gutunak, jakinarazpenak...), bi hizkuntza 
ofizialetan eginak egongo dira. Irungo Udalak euskaraz igorriko dizkio idatziak langileak 
aldez aurretik jakinarazi badu euskarazko komunikazioa lehenesten duela. 
  
Irungo Udaleko edozein administrazio ataletatik, euskararen erabilera sustatzeko berariazko 
plana duen administrazio atal elebidun batera doazen komunikazio administratiboak, eredu 
normalizatuen araberakoak direnean, euskaraz edo bi hizkuntza ofizialetan idatzita 
bideratuko dira. 
 
Udaleko batzorde informatiboetan hizkuntza trataera zehatza definitu beharko du 
departamentu arduradunak, alderdi hauek kontuan izanda: batzordearen helburuak, gaiak, 
hartzaile edo entzule potentzialak, eta erabili edo banatuko den materiala. 

 
 

3.2.2 Irungo Udalak dokumentua jaso eta erantzun behar dutenean , honela jokatuko du 
(herritarrari zerbitzu ematean, beste administrazio batzuekin harremanak ezartzean eta udalaren  
barruan):  

 
a. Herritarrekiko harremanetan  

 
Gaztelaniaz jasotako idatziari, gaztelaniaz eta euskaraz erantzungo dio. Elebitan jasotakoari, 
oro har, Elebitan erantzungo dio, euskara hautatzeko bidea emanez. Euskaraz jasotakoari 
euskaraz erantzungo dio. 

 
b. Administrazioen arteko harremanetan 

 
Beste herri administrazioetatik jasotako idatziak erantzuteko, oro har, honela jokatuko da: 

 

− Berariaz harremana hizkuntza ofizial batean izan nahi dutela adierazten duten herri-
administrazioei edo haien atalei hautatu duten hizkuntza ofizial horretan erantzungo zaie. 

− Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioei bi hizkuntza ofizialetan erantzungo 
zaie, indarrean dagoen araudian aurreikusitako kasuetan izan ezik. 

− Herri administrazioa Euskal Autonomia Erkidegotik kanpokoa izanda, euskara ofiziala den 
lurralde batean dagoenean, Irungo Udaletik igorri beharreko dokumentazioa hizkuntza ofizial 
bietan idatziko da. 

 

4. artikulua.-Komunikazio elebidunetan euskara lehenesteko neurriak  

Irungo Udalak sortutako komunikazioetan, beharrezko neurriak hartuko dira euskara 
nabarmentzeko. Horretarako badira, gutxienez, bi bide nagusi: 

Kokapena: hitzak direnean, euskara aurrean edo gainean; zutabeak direnean, ezkerrekoa 
euskararentzat; eta bi orrialde direnean, eskuinaldekoa euskararentzat. 
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Tipografia: izan kontuan letraren neurria eta mota ere erabil daitezkeela euskara 
nabarmentzeko. 

Gainera, kolore eta letra etzana eta azpimarratuak aintzat hartuko dira. Euskara lehenesteko ez da 
kolore gorri edo antzekorik erabiliko, baldin eta letra lodia erabiltzen ez bada, eta aitzitik, letra etzana 
erabiltzen bada, loditua egon beharko du euskaraz emana den testuan.  

 
5. artikulua. Hizkuntza ofizialen erabilerarako jarraibideen itzulpen irizpideak. 

1. Hizkuntza ofizial bietan argitaratu behar diren idatziak itzultzeko betebeharra departamentu 
bakoitzaren erantzukizuna da, kasu bakoitzean. 

2. Kanpotik bidalita, Irungo Udalak jasotzen dituen dokumentu guztiak ez dira besterik gabe itzuliko. 
Dokumentuaren hartzaile den zerbitzuan aztertu eta bideratu behar duen pertsonak dokumentu hori 
ulertzeko hizkuntza gaitasunik ez duela egiaztatzen denean, dokumentuaren edukia laburturik 
emango da eta, ezinbestekoa dela ziurtatzen denean bakarrik, itzuli egingo da. 

3. Ahal den neurrian, administrazio atalean dauden bitartekoak (hizkuntza eskakizuna egiaztaturik 
duten langileak, eredu normalizatuak, informatika tresnak eta abar) erabilita ziurtatu beharko da 
dokumentu elebidunak sortzea. Eskura diren bitarteko horiek beharrak asetzeko nahikoak ez 
direnean, itzulpen zerbitzua arduratuko da behar diren testuak itzultzeaz. Halaber, departamentuek 
beren bitartekoz prestatutako agiri elebidunen bi bertsioen hizkuntza zuzentasuna zaintzeko itzulpen 
zerbitzuaren erabateko laguntza izango dute. 

4. Itzulpen beharrak zentzuzko neurrira ekartzeko estrategiak aztertu eta ezartzea departamentu 
bakoitzaren eginkizuna da. Bereziki, administrazio prozeduraren barruan erabili beharreko idatzietan 
eredu normalizatuak moldatu eta erabiltzea izango da estrategia horien abiaburua. 

5. Administrazio prozeduraz kanpo diren hedakuntza, sustapen eta informazio idatzi edo agirien 
itzulpenean (liburuak, argitalpenak, katalogoak, txostenak, publizitate gaiak eta gisakoak) irizpide 
orokor hauek jarraituko dira: 

a) Bi hizkuntza ofizialak modu orekatuan erabiliko dira, berdintasun printzipioan oinarri 
harturik. 

b) Argitalpenaren egile edo arduradun den zerbitzuak kasu bakoitzean bilatu behar du 
hizkuntza ofizial bien erabilera zuzen eta orekatua ziurtatzeko era konkretua, argitalpenaren 
irakurle, eduki, ezaugarri eta trataera formala kontuan izanda. 

c) Bi hizkuntzen trataera orekatuaren alde, itzulpen sistematikoa erabili ordez 
lehentasunezkoa izango da hizkuntza ofizial bakoitzean zuzenean eta jatorriz idatzitako 
ekarpenak sortzen ahalegintzea. 

6. Itzulpen eskeak itzulpen zerbitzuari egiterakoan zerbitzu eskatzailearen erantzukizuna izango da: 

a) Hizkuntza ofizial batera itzultzeko eskaera izatea. 

b) Eskatutako idatzia itzultzeko arrazoizko epea aurrez planifikatzea. 

c) Itzulgaiari lotutako material, erreferentzia eta informazio iturriak, behar diren guztietan, 
itzultzailearen esku jartzea. 

d) Argitaratu beharreko dokumentuaren itzulpen aurreko eta osteko urrats guztien gainean 
kontrol zehatza ezartzea, itzulpen lanean eragin kaltegarririk izan ez dezaten. 
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II.KAPITULUA 

HIZKUNTZA OFIZIALAK ERABILTZEKO IRIZPIDEAK BESTE ZE NBAIT JARDUERA 
ESPARRUETAN 

 
6. artikulua.  Langileen etengabeko prestakuntza. 

1.- Prestakuntza bi hizkuntza ofizialetan emango zaie Irungo Udaleko eta bere erakunde 
autonomoetako langileei ahal den guztietan. Horretarako, Irungo Udaleko langileentzat urtero antola-
tzen den prestakuntza planeko ikastaroen artean, euskaraz egingo diren ikastaroen eskaintza bat 
prestatuko du eginkizun horren ardura duen departamentuak. 

2.- Langileen prestakuntza ikastaroetan izena emateko era guztietako tresnetan hizkuntza ofiziala 
aukeratzeko atal bat izango da. 

3.- Langile batek ikastaro bat euskaraz egiteko eskatu eta antolatzerik ez dagoenean, eginkizun 
horren ardura duen departamentua irtenbide zehatz bat aurkitzen saiatuko da, ahal dela langilearen 
hizkuntza aukera errespetatzeko. 

4.- Prestakuntza plan orokorretik kanpo, departamentuek Irungo Udaleko langileentzat ikastaro bat 
antolatzerakoan bi hizkuntza ofizialen arteko oreka gordeko da. 

 

7. artikulua.  Erregistroa. 

1.- Irungo Udaleko erregistro administratiboetan dokumentuen inskribapena egingo da dokumentuak 
idatzita dauden hizkuntzan edo hizkuntzetan. Euskaraz idatzitakoa euskaraz jasoko da, euskaraz eta 
gaztelaniaz idatzitakoa, euskaraz ere eta gaztelaniaz idatzitakoa, gaztelaniaz. 

2.-  Erregistroaren inskripzioa hizkuntza ofizial batean zein bestean egonik ere, erregistroa kontsul-
tatu nahi duen herritarraren hizkuntza hautapena errespetatzeko, behar den guztietan inskripzioaren 
itzulpena ziurtatuko da. 

3.- Erregistroari lotutako aplikazio informatiko guztietan alor bat egongo da sartzen edo irteten den 
dokumentazioa zein hizkuntzatan, bat edo gehiago izan, dagoen adierazteko. 

 

8. artikulua.  Diru-laguntzak. 

1.- Irungo Udalak ematen dituen diru-laguntza eta gainerako laguntza teknikoei buruzko arauetan, 
haiek esleitzeko eta, hala badagokie, haien zenbatekoa finkatzeko irizpideen artean hizkuntza 
ofizialen erabilera kontuan izango da, diru-laguntzaren objektuan hizkuntzaren erabilerak eraginik 
duenean, eta, oro har, 1982ko azaroaren 24ko 10/82 Legeak, euskararen erabilera arautzeari 
buruzkoak, 26. eta 27. artikuluetan xedatutako alorretan. 

2.- Irungo Udalaren diru laguntzaren bat jasotzen duten elkarte eta entitateek, pertsona fisikoek 
nahiz entitate juridikoek, diruz lagundutako beren jardunaren bitartez sortutako agerpen publiko 
orotan euskara erabili beharko dute. 

3.- Diru-laguntza kudeatzeko eskumena duten organoek bidezkoak diren neurriak hartuko dituzte 
onuradunek artikulu honetan xedatutakoa betetzen dutela egiaztatzeko eta hizkuntza ofizialen 
erabileraren zuzentasuna zaintzeko. 
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9. artikulua.  Argitalpenak.   

1.- Gida, aldizkari, katalogo eta zabalkunderako argitalpen guztietan bi hizkuntza ofizialak erabili 
behar dira. Euskara ofiziala den lurraldeetan banatzen diren argitalpenetan bi hizkuntza ofizialek 
trataera orekatua izan behar dute. 

2.- 1. artikulu honetan xedatutakoa betetzeko garaian kontuan izan beharko da dokumentu honetako 
5. artikuluan, itzulpen irizpideez, ezarritakoa. 

 

10. artikulua.  Tresna eta aplikazio informatikoak. 

1.- Bi hizkuntza ofizialetan lan egiteko prestaturik egongo dira arloetako programa informatiko 
komertzial edo orokorrak. Langileek aukera izango dute nahi duten bertsioa instalatzeko eta, 
horretarako, idatzizko eskaera egin besterik ez dute izango. 

2.- Irungo Udaleko zerbitzuetan erabiltzeko berariaz sortzen diren programa edo tresna 
informatikoak bi hizkuntza ofizialetan berdin lan egin ahal izateko prestaturik egon behar dira. 
Departamentu edo zerbitzu bakoitzak bere erantzukizunpean izango du hori bermatzeko neurri 
zehatz eta argiak hartzea, irizpide hauek indarrean jartzen direnetik aurrera sortzen diren programa 
edo aplikazio guztietan.  

 

11. artikulua.  Internet eta intranet sareak. 

1.- Irungo Udalaren eskumenean diren Internet eta intranet sareetako edukiak, oro har, euskaraz eta 
gaztelaniaz kontsultatzeko moduan egongo dira. 

2.- Irungo Udaleko eta bere erakunde autonomoetako web orrietara sartzean, aukera egongo da 
euskara, gaztelania eta, hala badagokio, gainerako hizkuntzak hautatzeko. Hizkuntza aukeraketa 
lehenengo aldian egin ondoren hurrengo bisitetan hizkuntza-aukera automatikoki gordeko da.  

3.- Internet eta intranet sareen bidez izapideak egiteko aukera ematen denean, izapide horiek 
euskaraz eta gaztelaniaz egiteko moduan egongo dira. 

4.- Administrazioaren ohiko prozeduraz kanpo, departamentuek beren web orrietan kanpoan beste 
sail, erakunde, enpresa edo gainerakoek sortutako edukiak jartzen dituztenean, bi hizkuntza ofizialak 
modu orekatuan erabiliko dira berdintasun printzipioa oinarri harturik. 

 

12. artikulua.  Errotulazio finkoa eta noizbehinkako oharrak. 

Irungo Udalak dituen bulego, egoitza zein lagatako lokal guztietako kanpoaldeko nahiz barrualdeko 
errotulazio finkoa eta noizbehinkako oharrak (askotan paperean egindakoak), oro har, euskaraz eta 
gaztelaniaz agertuko dira indarrean dagoen araudian aurreikusitako kasuetan izan ezik. 

 
 
13. artikulua. Iragarpenak, publizitatea eta kanpainak. 

1. Irungo Udalaren iragarpen ofizialak eta gainerako publizitate ekintzak bi hizkuntza ofizialetan 
egingo dira. 

2. Irungo Udalak sortzen dituen kanpainak, publizitate mezu eta gisakoak euskaraz eta gaztelaniaz 
sortuko dira. Kanpainaren edukiak eta esloganak asmatzerakoan kontuan hartuko dira bi hizkuntza 
ofizialen ezaugarriak. Hartara, komunikazio-kanpainetarako lehiaketa publiko eta era guztietako 
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kontratazioetan baldintza gisa eskatuko da kanpainaren mezua bi hizkuntzatan sortua izatea, hots, 
hizkuntza batean sorturikoaren itzulpena ez da baliozkotzat emango. 

3. Iragarpenok euskara hutsez argitaratuko dira euskarazko hedabideetan. 

 

14. artikulua. Izen ofizialak. 

1. Irungo Udalaren organo, programa, proiektu, jarduera edo ekintza guztiek izendapen baliokide bat 
izango dute hizkuntza ofizial bietan. 

2. Komunikazio helburuetarako, organo, programa, proiektu, jarduera edo ekintzaren bati izendapen 
berezia ematen bazaio hizkuntza bakarrez, laburtzapenez, akronimoz edo siglaz, alboan izen 
deskriptiboa izan beharko du bi hizkuntza ofizialetan. 

3. Irungo Udalean eta udalerrian euskararen erabilera normalizatzeko arauak ematen dituen udal 
ordenantzaren 29. artikuluan xedatutakoaren arabera, Irun udalerriko kale, bide, auzo, auzune, 
mendi, ibai eta erreken izendegi ofiziala eta, oro har, toponimoak, Irungo Udalak finkatuko ditu bere 
eskumen-esparruan; beti ere, euskal, erromantze edo gaztelaniazko jatorria errespetatuz eta 
hizkuntza bakoitzaren grafia akademiko propioa erabiliz. Hori horrela delarik, Irungo mapa eta datu-
base toponimikoak Irungo toponimia ofiziala finkatzeko oinarri gisa onartzen dira eta udal idazkietan 
bertan jasotako toponimo normalizatuak erabili beharko dira.  

4. Era berean, herribideetako trafiko seinale eta iragarpen guztiak bi hizkuntza ofizialetan idatzita 
egongo dira. Nolanahi ere, euskarazko testua lehenetsiko da, nazioarteko arauak errespetatu eta 
ulergarritasuna bermatzearen kalterik gabe.  

Hemen aurreikusi gabeko kasuetan eta zalantzazkoetan indarrean dagoen araudiaren arabera 
jokatuko da. 

 
 
15. artikulua. Irungo Udalak antolatutako jende aurreko ekitaldiak. 

1. Euskararen erabilera bermatuko dute Irungo Udaleko kargudun eta enplegatu elebidunek Irungo 
Udalak antolatzen dituen prentsaurreko, ekintza instituzional, hitzaldi, mahai inguru, jardunaldi 
tekniko, ikastaro, erakusketa eta abarren antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definitu 
beharko du departamentu arduradunak, alderdi hauek kontuan izanda: ekitaldiaren helburuak, gaiak, 
eragin soziala, hartzaile edo entzule potentzialak, hizlari edo irakasleak, eta erabili edo banatuko den 
materiala. 

2.    Ekitaldiaren izaerak aldibereko interpretazioa eskatzen duenean, aldez aurretik ongi zehaztuko 
dira interpretazioan izango diren hizkuntzak, eta interpretazio lana egiteko behar diren elementu 
materialez horniturik dagoen areto bat hautatuko da. Komunikaziorako teknologiek ematen dituzten 
aukerak baliatuko dira euskara eta gaztelania erabiltzerakoan, ahozko komunikazioa hizkuntza 
batean eta euskarri informatiko bidezkoa beste hizkuntza batean konbinatuz, esaterako.  

 

16. artikulua. Kontratazio administratiboak. 

1. Kontratu bidez emandako jarduerak edo zerbitzuak Irungo Udalak berak emanak izango balira 
bezala jasotzeko eskubidea aitortzen zaie herritarrei. 

2. Kontratuen baldintza administratibo berezien eta ezaugarri teknikoen agiriak bi hizkuntza 
ofizialetan argitaratuko dira. 

3. Kontratuaren bidez eman beharreko zerbitzuaren prestazioak herritarrekiko harreman zuzenak 
dakartzanean, baldintza hauek beteko dira: 
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a) Erabiltzaileek eta, oro har, herritarrek bi hizkuntza ofizialetan hartuak izateko duten 
eskubidea errespetatuz eman beharko du prestazioa kontratistak. 

b) Herritarrentzako inprimakiak, oharrak eta jakinarazpenak euskaraz eta gaztelaniaz eman 
beharko ditu enpresa esleipendunak, herritarrak berariaz inolako aukeraketarik egin ez 
badu. 

c) Irungo Udalaren kontratu bat esleiturik duten entitateek edo pertsona fisikoek, 
kontratuaren jardunaren ondorioz sortutako agerpen publiko orotan bi hizkuntza ofizialak 
erabili behar dituzte. 

Kontratazioa egin eta kudeatzeko eskumena duten organoek bidezkoak diren neurriak hartuko 
dituzte kontratudunek atal honetan xedatutakoa betetzen dutela egiaztatzeko eta erabilitako 
hizkuntza ofizialen zuzentasuna zaintzeko. 

Esleipenaren helburua herrilan bat denean, jende aurrerako seinale, txartel eta oharrak bi hizkuntza 
ofizialetan idatzirik ezarri behar dira.  

4. Kontratuaren helburua laguntza edo aholkularitza zerbitzu bat eskuratzea denean, baldintza 
hauek beteko dira: 

a) Esleipendunak bi hizkuntza ofizialetan aurkeztu beharko ditu lanak, kontratua egiten duen 
organoak zehazki besterik adierazten ez badu. Irungo Udalak ez du bere gain hartuko mota 
horretako kontratu baten bitartez sortutako lan idatzien itzulpenik. 

b) Hizkuntza ofizialen erabilera zuzena zaindu eta begiratzea kontratua egiten duen 
organoaren erantzukizuna izango da eta, horretarako, itzulpen zerbitzuaren erabateko 
laguntza eta aholkularitza izango ditu. 

5. Aurreko puntuetan aipatutako hizkuntza neurriak eta horiek ez betetzeak dakartzaten ondorioak 
kontratu bakoitzaren baldintza administratibo orokor eta berezien agirian jaso eta zehaztu behar dira 
derrigorrez “Irungo Udalean eta zuzenbide pribatupeko ente publikoen administrazio-kontratuak 
gauzatzeko orduan bete behar diren hizkuntza-baldintzak” jarraibidean jaso bezala, eta kontratua 
egiten duen organoaren erantzukizuna izango da hala egitea. 

6.  Artikulu honetako 3. ataleko a), b) eta c) puntuetan eta 4. ataleko a) puntuan jasotako baldintzek 
kontratuaren funtsezko obligazio izaera daukate Errege dekretu Legegilearen Sektore Publikoko 
Kontratuei buruzko testu bateratuaren ondorioetarako eta, hortaz, baldintza horiek ez betetzeak 
kontratua bertan behera uztea ekar lezake, aipatutako legearen 212. artikuluari jarraikiz.  

 

17. artikulua. Udal instalazioen eta materialen erabilera  

Irungo Udalean eta Udalerrian euskararen erabilera normalizatzeko udal ordenantzaren 31. 
artikuluaren 1. eta 2. atalekin bat etorriz, udal instalazioak edota materialak erabilita beste 
erakundeek antolatzen dituzten jardueretan herritarren hizkuntza eskubideak bermatu beharko dira, 
ahoz zein idatzizko jardueran, plangintza honetan xedatutakoaren arabera. Euskaraz eta gaztelaniaz 
egiten diren adierazpen publikoetan, batez ere ahozkoetan, euskarari lehentasuna ematea sustatuko 
da.  

Zehaztu diren hizkuntza irizpideak betetzeko, Irungo Udalak baimenak emateko baldintzen artean 
hizkuntza baldintza hauek txertatuko ditu eta hala adieraziko dio interesatuari. Helburu hau 
betetzeko Irungo udalak, bere Euskara Arloaren bitartez, erakunde hauei aholkularitza eta laguntza 
teknikoa emango die. 
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III.KAPITULUA 

HIZKUNTZA OFIZIALEN ERABILERA KUDEATZEKO BALIABIDEA K ETA TRESNAK 

 
18. artikulua. Arlo bakoitzeko ordezkari arduraduna. 

Irungo Udaleko arlo bakoitzak ordezkari arduradun bat izendatuko du, dokumentu honetan 
xedatutako gainerako gai guztietarako. 

 

19. artikulua. Hizkuntza ofizialen erabilera kudeatzeko plana. 

Arlo bakoitzak hizkuntza ofizialen erabilera kudeatzeko plan bat egingo du urtero, dokumentu honek 
xedatutako gai eta alderdi guztietan izango dituen helburuak eta egingo dituen ekintzak zehaztuta, 
horretarako Euskara Arloaren erabateko laguntza izango du. 

 

20. artikulua. Hizkuntza ofizialen erabilera kudeatzeko planaren ebaluazioa. 

Euskara Arloak arloen kudeaketa planen betetze maila neurtzeko ebaluaketa sistema bat landuko 
du. 

 

21. artikulua. Hizkuntza ofizialen erabilera kudeatzeko batzordea. 

1. Irungo Udalean hizkuntza ofizialen erabilera kudeatzeko batzordeak dokumentu honetan 
xedatutako gaietan koordinazio eta bateratze zereginak izango ditu. 

2. Batzordea osatuko dute Arlo bakoitzak izendatutako ordezkari arduradunek, ordezkari politikoek 
eta ordezkaritza sindikaleko kideek. Ordezkari arduradun horiek A edo B sailkapen taldean 
kokatutako lanpostuetan dihardutenen artean hautatuko du arlo bakoitzak. 

3. Irungo Udalaren hizkuntza ofizialen erabilera kudeatzeko batzordea urtean gutxienez bitan 
elkartuko da eta bere zereginak izango dira: 

a) Hizkuntza ofizialen erabilera kudeatzeko urteko plana informatu eta proposatzea, Arlo 
bakoitzak aurrez prestatutako proiektuak oinarri hartuta, Tokiko Gobernu Batzarrak onar 
dezan. 

b) Plan horren garabidea zaindu eta gainbegiratzea. 

c) Planaren ebaluaketa egitea, arlo bakoitzak aurkeztutako datuen eta gainerako 
ebaluaketetako emaitzen arabera. 

d) Tokiko Gobernu Batzordeari urteko plan bakoitzaren ebaluaketa aurkeztea, haren berri 
izan dezan. 

 

 

Amaierako lehen xedapena. 

Euskara Ordezkariari ahalmena ematen zaio dokumentu hau zuzen gauzatzeko behar diren egintza, 
jarraibide eta zirkularrak eman ditzan. 

 
Amaierako bigarren xedapena. 

Alkateak IRUNGO UDALEAN EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATZEKO PLANA 2013-2017 
onartu eta egun berean jarriko da indarrean hemen jasotakoa. 
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4.2.- Irungo Udalean eta zuzenbide pribatupeko ente  publikoen administrazio-
kontratuak gauzatzeko orduan bete behar diren hizku ntza-baldintzak. 
 
I. Testuinguru juridikoa 
  

Hizkuntza-ofizialtasun bikoitzaren araubidea, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia 
Estatutuaren 6. artikuluan xedatu eta Euskararen erabilpena arautzen duen azaroaren 24ko 10/1982 
Oinarrizko Legean eta hori garatzen duten arauetan erregulatzen da. 
 

Euskal Autonomia Elkarteko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko 
prozesua 86/1997 DEKRETUAK arautzen du. 
 

DEKRETU horren 18. Atalean aipatzen da: “Entitate bakoitzak 17. Atalean ezarritako 
normalizazio-helburuak betetzeko erabiliko duen hizkuntza politika eta bere nondik norako eta 
jarraibide nagusiak agertuko dira euskararen erabilera normalizatzeko planetan. Bertan, gutxienez, 
honako hauek jasoko dira: 
 

(...) 
 

d) Kontratazio-arloan erabiliko diren neurriak; batez ere, hirugarren batzuek herritarrekin 
harreman zuzena duten zerbitzu publikoak eskaintzen dituztenean, dagokion 
administrazioak berak bete behar lituzkeen antzeko hizkuntza baldintzak berma daitezen”. 

 
Halaber, Irungo Udalean eta udalerrian euskararen erabilera normalizatzeko arauak ematen 

dituen udal ordenantzaren testu bateratuan kontratuen hizkuntza-baldintzei buruz hainbat aipamen 
egiten dira. 

 
Horiengatik guztiengatik, Herri Erakundeen kontratazioen gaineko azaroaren 14ko 3/2011 

Errege Dekretu Legegilearen testu bateratuak aurreikusten dituen kontratuetan hizkuntza baldintzak 
ezartzeko proposamena egin nahi du Euskara Arloak. 
 
 

II. Irungo Udalean eta zuzenbide pribatupeko ente p ublikoen administrazio-kontratuak 
gauzatzeko orduan bete behar diren hizkuntza-baldin tzei buruzko proposamena. 
 
 
1.- Xedea eta aplikazio-eremua.  
 

Irungo Udaleko eta zuzenbide pribatupeko ente publikoetako kontratazio-organoek 
administrazio kontratuetako klausula administratiboen pleguetan eta  kontratuak burutzean bete 
behar diren hizkuntza-baldintzak sartuko dituzte. Hizkuntza biak erabiltzea kontratua gauzatzeko 
baldintzetako bat izango da eta, bete ezik, kontratuko edozein klausula ez betetzeak oro har 
dakartzan ondorio berberak izango ditu. Ondokoa salbu, kontratuaren xede den prestazioaren 
berezko ezaugarriek, kontratua ezinbestean beste hizkuntza batean, edo beste hizkuntza batzuetan, 
soilik gauzatzeko eskatzen badute eta kontratuaren pleguan horrela jasota badago. 
 
 
2.- Hizkuntza-baldintzak:  
 
A) Klausula administratiboen pleguetako hizkuntza-b aldintzak 
 

Dagokien klausula administratiboen pleguetan, hizkuntza-baldintza hauek sartuko dira: 
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2.1.- Obra kontratuak eta obra publikoen lagapena (3/2011 Errege Dekretu Legegilearen  legearen 
6. eta 7. Artikuluak) 
 
Kontratistaren eskubideak eta obligazioak atalpean ahapaldi hau sartuko da:  
 
“Kontratistak hizkuntza-ofizialtasun bikoitzaren alorrean dauden xedapen guztiak beteko ditu eta, 
hartara, errotuluak, oharrak, seinaleak eta gainerako komunikazio orokorrak euskaraz eta 
gaztelaniaz egingo dira, batetik, eta, bestetik, komunikazio idatziak euskaraz eta gaztelaniaz egingo 
dira, salbu eta igorleek eta hartzaileek euskara hutsean egitea erabakitzen badute. Betebehar hau 
bermatzeko Irungo Udaleko Euskara Arloak bere zerbitzu teknikoa debalde jarriko du kontratistaren 
esku.” 
 
 
2.2.- Zerbitzu publikoen kudeaketarako kontratuak (3/2011 Errege Dekretu Legegilearen  8. 
Artikulua) 
 
Hirugarren batzuek herritarrekin harreman zuzena duten zerbitzu publikoak eskaintzen dituztenean,  
zerbitzu publikoa esleitzen duen administrazioak berak bete behar lituzkeen hizkuntza baldintzak 
bermatuko ditu. Kasu honetan, dagokien klausula administratiboen pleguetan Kontratistaren 
eskubideak eta obligazioak atalpean ahapaldi hau sartuko da: 
 
“Kontratistak hizkuntza-ofizialtasun bikoitzaren alorrean dauden xedapen guztiak beteko ditu eta 
horretarako errotuluak, oharrak, seinaleak, megafonia bidezko komunikazioak, erabiltzeko irizpideak, 
etiketak, ekoiztutako produktuen bilgarriak, baita eskaintzen dituzten zerbitzuak emateko sortzen 
diren dokumentuak nahiz gainerako komunikazio orokorrak euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira. 
Kontratuak herritarrei zerbitzuak ematea eskatzen duenean, kontratua gauzatzeko ardura duen 
enpresaren eta zerbitzuaren erabiltzailearen arteko ahozko komunikazioetan eta komunikazio 
idatzietan erabiltzaileak aukeratutako hizkuntza erabiliko da. Inolako aukerarik egiten ez bada, 
kontratua gauzatzeko ardura duen enpresak pertsona fisikoei eta juridikoei egiten dien era 
guztietako jakinarazpen eta komunikazioak hizkuntza ofizial bietan egingo dira. Horretarako, enpresa 
esleipendunak lanak herritarrekin zuzeneko harremanean burutzeko izendatzen dituen langileek 
bere lana bi hizkuntza ofizialetan egiteko gai izan beharko dute, eta esleipena egingo bada nahitaez 
euskara gaitasuna agiri bitartez (administraziorako araututako HE-ren agiria, edo baliokideak) nahiz 
Udalak egindako azterketa bitartez egiaztatu ahal izango da. Langileen euskara gaitasuna lehiaketa 
publikoan eskaintza aurkeztu eta balorazioa egin ondoren, baina esleipena erabaki aurretik, 
egiaztatu beharko du. Ondorioz, baloraziorik altuena lortu duen enpresa izango da hizkuntza 
eskakizunak egiaztatu beharko dituena, egiaztapen hori esleipena egin aurretik egin beharko da, 
nahitaez. Euskara gaitasuna egiaztaturiko langileren bat aldatuz gero, aldatutako langilearen lekua 
beteko duenak hemen xedatutako hizkuntza betebeharrak bete egin beharko ditu. Baldintza hori 
bermatzea enpresa adjudikatariari dagokio. Gauza bera beteko da zeregin horietan jardungo duten 
langile berri guztiekin”. 
 
 
2.3.- Hornikuntza kontratuak (3/2011 Errege Dekretu Legegilearen  9. Artikulua) 
 
Klausula bat sartuko da testu honekin Kontratistaren eskubideak eta obligazioak atalpean: 
 
“Enpresa esleipendunak hizkuntza bietan eskainiko ditu erabilera-eskuliburuak eta kontratuaren 
xede diren ondasun eta produktuei buruzko dokumentazioa, softwareetako testuzko eta soinuzko 
interfazeak barne, beti ere merkatuan horretarako aukera balego edo teknikoki egin baldin 
badaiteke”. 
 
 
2.4.- Zerbitzu kontratuak (3/2011 Errege Dekretu Legegilearen  10. Artikulua) 
 
Klausula bat sartuko da testu honekin Kontratistaren eskubideak eta obligazioak atalpean: 
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“Kontratuaren xede diren azterlan, txosten, proiektu edo bestelako lanak hizkuntza ofizial bietan 
egingo dira, softwareetako testuzko eta soinuzko interfazeak barne, horiek hirugarren batzuk erabili 
edo isla publikoa balute. Kontratuak hirugarrenei edo, oro har, herritarrei zerbitzuak ematea edo 
horiekin harremanak izatea eskatzen duenean, kontratua gauzatzeko ardura duen enpresak eta 
erabiltzaileek edo harremanetan dauden pertsonek kontratua dela-eta burutu behar dituzten ahozko 
komunikazioetan eta komunikazio idatzietan hirugarrenak edo erabiltzaileak kasuan kasu 
aukeratutako hizkuntza erabiliko da. Inolako aukerarik egin ez bada, kontratuaren esleipena duen 
enpresak pertsona fisikoei eta juridikoei egiten dien era guztietako jakinarazpen eta komunikazioak 
hizkuntza ofizial bietan egingo dira. Horretarako, enpresa esleipendunak lanak herritarrekin 
zuzeneko harremanean burutzeko izendatzen dituen langileek bere lana bi hizkuntza ofizialetan 
egiteko gai izan beharko dute, eta esleipena egingo bada nahitaez euskara gaitasuna agiri bitartez 
(administraziorako araututako HE-ren agiria, edo baliokideak) nahiz Udalak egindako azterketa 
bitartez egiaztatu ahal izango da. Langileen euskara gaitasuna lehiaketa publikoan eskaintza 
aurkeztu eta balorazioa egin ondoren, baina esleipena erabaki aurretik, egiaztatu beharko du. 
Ondorioz, baloraziorik altuena lortu duen enpresa izango da hizkuntza eskakizunak egiaztatu 
beharko dituena, egiaztapen hori esleipena egin aurretik egin beharko da, nahitaez. Euskara 
gaitasuna egiaztaturiko langileren bat aldatuz gero, aldatutako langilearen lekua beteko duenak 
hemen xedatutako hizkuntza betebeharrak bete egin beharko ditu. Baldintza hori bermatzea enpresa 
adjudikatariari dagokio. Gauza bera beteko da zeregin horietan jardungo duten langile berri 
guztiekin”. 
 

2.5.- Sektore pribatu eta publikoen arteko lankidetza kontratuak (3/2011 Errege Dekretu 
Legegilearen  11. Artikulua). 
 
Mota honetako kontraturik balitz, dagokien klausula administratiboen pleguetan ezarri beharreko 
hizkuntza-baldintzak modu indibidualean aztertuko dira. Horretarako, Euskara Arloari kontrataziook 
bete beharko lituzketen hizkuntza baldintzen inguruan txostena eskatuko zaio.  
 
 
2.6.- Kontratu mistoak (3/2011 Errege Dekretu Legegilearen  legearen 12. Artikulua) 
 
3/2011 Errege Dekretu Legegilearen 12. artikuluak xedatzen du kontratu batek beste kontratu mota 
ezberdineko baten edo batzuen prestazioak barnebiltzen baldin baditu esleipenean bete beharreko 
arauak erabakitzerakoan aintzat hartuko dela ikuspuntu ekonomikotik garrantzi gehien duen 
prestazioa. Horiek horrela, modu berean jardungo da kontratu mistoetako hizkuntza-baldintzak 
dagokien klausula administratiboen pleguetan txertatzerakoan, izan ere, esleipenean bete beharreko 
arau bezala kontsideratuko baitira Kontratistaren eskubideak eta obligazioak atalpean. 
 

B) Kontratuen hizkuntza 
 
Irungo Udalean eta Udalerrian euskararen erabilera normalizatzeko arauak ematen dituen 

udal ordenantzaren testu bateratuko 23. artikuluan xedatu bezala Irungo Udalak sinatzen dituen 
kontratuak euskaraz eta gaztelaniaz idatzita egongo dira. Kontratuan esku hartzen duen beste 
alderdiak hala eskatuko balu, euskaraz bakarrik idatzita egongo  dira. 
 
3.- Betebeharren jarraipenari eta betetzeari buruz:  
 

Euskara Arloak ebaluatuko du Irungo Udaleko eta zuzenbide pribatupeko ente publikoek egindako 
kontratuetan ezarritako hizkuntza-baldintzak zenbateraino bete diren. Ebaluaketa kontratua 
gauzatzen ari den bitartean edo bukatutakoan egin ahal izango da. Ebaluaketan, hizkuntzaren 
zuzentasuna eta komunikazioaren aldetik prestazioak izan duen kalitatea ere aztertu ahal izango 
dira. Horretarako, Irungo Udalak bere zereginak behar bezala burutzeko behar duen informazio eta 
dokumentazio guztia eskatu ahal izango die kontratazio-organoei; halaber, kontsultatu ahal izango 
ditu zuzenbide pribatupeko ente publikoen kontratazioei buruzko datuak. 
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5.- DERRIGORTASUN DATAK ETA ADMINISTRAZIO ATALEN IZ AERA 
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5.1.-  Derrigortasun datak ezartzeko irizpideak 

 
Derrigortasun data ezartzeari dagokionez, bada herri administrazio guztietarako baliagarria 

den irizpide bat, honakoa: kontuan har daitezela, beste zenbait faktoreren artean, lanpostuari eta 
lanpostua kokatzen den zerbitzu edo administrazio unitateari jarritako hizkuntza helburuak, zerbitzu 
hizkuntza nahiz lan hizkuntzaren ikuspegitik.  

 
Irizpide nagusia beharko luke, beraz, derrigortasun data Erabilera Planaren helburuekin 

zuzenean lotzea. Izan ere, euskara gaitasuna eta euskararen erabilera elkarri uztartzea da jarraibide 
nagusia. Derrigortasun datak ezartzerakoan uztartu beharko lirateke apirilaren 15eko 86/1997 
Dekretuan jasotako hiru elementuok: atal elebidun eta euskarazkoen aurreikuspena, hizkuntza 
ezaugarrien araberako lau helburu mailakatuak eta administrazio atalen sailkapena. 
 

 86/1997 Dekretuaren 11. artikuluko 1. puntuan dio administrazio bakoitzean eta plangintzaldi 
bakoitzean, derrigorrez bete beharreko indizeak ezarriko duela zein den derrigorrezko eskakizunen 
portzentajea, alegia, lanpostu-kopuru osoa aintzat hartuta, zenbat lanpostuk izan behar duten 
izendatuta derrigorrezko hizkuntza eskakizuna. Artikulu bereko 3. puntuak, gainera, ondoko hau 
zehazten du hitzez hitz: 

 “Plangintzaldi bakoitzerako indizea finkatzeko, plangintzaldia hasten denerako indarrean 
dagoen Erroldan edo Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikan jasotako azken datuak erabiliko dira, 
betiere, herri-administrazio bakoitzari dagokion jarduera-esparrua kontuan hartuta”. 

  

Apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuak arautzen duena oinarri hartuta, V. Plangintzaldian zehar 
bai Lanpostu Zerrenda onartu aurretik bai Lanpostu Zerrenda moldatzeko prozesuetan Hizkuntza 
Politikarako Sailburuordetzak emandako iradokizun eta jarraibideak hartuko dira kontuan, 
lanpostuen hizkuntza eskakizuna eta derrigortasun datei dagokienean.  

 

 
5.2.- Administrazio atalaren izaeraren araberako ir izpideak 
 

 Apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuak arautzen duena oinarri hartuta, V. Plangintzaldian zehar 
bai Lanpostu Zerrenda onartu aurretik bai Lanpostu Zerrenda moldatzeko prozesuetan atal 
administratiboen izaeratik eratorritako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak emandako iradokizun 
eta jarraibideak hartuko dira kontuan.  

 

5.2.1.-  Dotazio bat baino gehiago duten lanpostuetan derrigortasun datak jartzeko irizpideak. 

 Apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuak bere 21. Atalean arautzen duenarekin bat etorriz, 
dotazio bat baino gehiagoko lanpostu batean dotazio jakin bat betetzen duen titularrak berak 
eskatzen badu derrigortasuna bere dotazioan ezartzeko, horrexek izango du lehentasuna gainerako 
irizpide guztien gainetik. Lanpostu bat betetzeko hautaketa-prozesu baten ondorioz lehen 
plangintzaldia baino lehenago bete diren dotazioetan ere lehentasunez ezarriko da derrigortasuna, 
prozesu horretan euskaraz jakitea derrigorrezko betebeharra izan bada. 

 Lanpostu batek dotazio bat baino gehiago duenean, lanpostuari dagokion hizkuntza 
eskakizunarekiko euskara-maila handiagoa duten titularren dotazioetan ezarriko da derrigortasuna. 
Titularraren euskara-mailari begiratuta alde handirik ez badago batetik bestera, orduan, adinaren 
arabera ezarriko da derrigortasuna. Hau da, plangintzaldiaren hasieran lanpostu horretako dotazioen 
titular bakoitzak duen adina kontuan hartuta. Titular gazteenaren dotazioan ezarriko da 
derrigortasuna. 
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 Orain arte azaldutako irizpide horiek denak erabilita nahikoa ez bada, lanpostu horretan 
denborarik gutxien daramaten titularren dotazioetan ezarriko da derrigortasuna. 

 Dena den, lehentasun osokoak dira jendaurreko izaera duten atalak eta lanpostuak eta 
gizarte izaerako atalen barruan, lan ekimena haur eta gazteei zuzendua duten atalak eta lanpostuak. 

 

5.2.2.-  Lanpostuen hizkuntza eskakizunak eta derrigortasun datak ezartzeko edota berrikusteko 
prozedura. 

 

Udal arlo batek arloa beraren berregituraketari ekiten dioenean (lanpostu berriak sortu, 
lanpostuak atal batetik bestera aldatu, funtzio aldaketak lanpostuetan, e.a.) berregituraketaren 
ondorioz lanpostuen hizkuntza eskakizunetan edota derrigortasun datetan eraginik sortzen ote den 
aztertu beharko da. Azterketa hori Euskara Arloak egingo du aurretik zehatu diren irizpideetan 
oinarrituta. 

Horretarako, erabakia dagokion organuaren onespenera bideratu aurretik, Udaleko Giza Baliabideen 
arduradunak idatziz igorriko dio berregituraketa proposamena Euskara Arloari, eta honek, dagokion 
azterketa egin ondoren, gehienez ere, 15 eguneko epean proposamen horrekiko txostena igorriko 
dio. 

 

Horrez gain, dagokion organuak erabakia hartzerako, Hizkuntza Politikako Sailburuordetzaren 
arauzko txostena ere izan beharko du, Euskal Funtzio Publikoaren 97.5 atalari jarraiki, EAEko Herri 
administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duen 1997ko apirilaren 
15eko 86/97 Dekretuaren 23. atalean jasotzen duen bezala. Txosten hori Udaleko Giza Baliabideen 
arduradunak eskatuko du. 
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6.- PLANEN ERAGIN ESPARRUAK, HELBURUAK ETA ADIERAZL EAK 
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6.1.- Eragin esparruak  

 

1. Hizkuntza-gaitasuna  

2. Ahozko komunikazioak 

3. Idatzizko komunikazioak 

4. Itzulpenak 

5. Langileen prestakuntza orokorra 

6. Tresna eta aplikazio informatikoak 

7. Internet eta Intranet sareak 

8. Argitalpenak 

9. Hizkuntza-paisaia (errotulazioa eta noizbehinkako oharrak) 

10. Iragarpenak, publizitatea eta kanpainak 

11. Diru-laguntzak 

12. Kontratazio administratiboak 

13. Hizkuntzaren erabilera udalak utzitako instalazio eta materialetan 

14. Irungo Udalaren Hizkuntza Planaren dinamizaziorako Talde Eragilea 

15. Irungo Udalaren Hizkuntza Normalkuntzarako Plangintzaren beraren irudia 

 

 

6.2.- Helburuak eragin esparruka 

 

1.- Hizkuntza-gaitasuna  

• Hizkuntza-eskakizunen egiaztapenak areagotzea.  

• Salbuetsitakoen euskararen ezagutza hobetzea.  

• Arduradun politikoen euskararen ezagutza hobetzea.  

• Euskararen ezagutzan eta erabilerarako gaitasunean sakontzea, bereziki langileen 
mintzamenerako eta idazmenerako trebezietan eraginez.  

• Euskararekiko pertzepzioetan eta euskararen irudian eragitea, euskara jakiteak gaur 
egun Irungo Udal langileentzat duen efektibotasunetik, euskara erabiltzearen 
efektibotasunera pasatzeko urratsak emanez  

• Lanpostuen hizkuntza eskakizunak definitu eta langileen euskara ikasteko 
liberazioak kudeatzeko irizpideak landu eta bereziki irizpide horien sozializazio lana 
egitea udal langileen artean. 

• Euskararen ikasketa eta praktikarako modulu espezifikoago eta praktikoagoen 
eskaintza berriak udal langileei luzatzeko aukerak aztertu eta kudeatzea. 
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2.- Ahozko komunikazioak 

• Erakundeko ahozko kanpo-harremanetan euskararen erabilera gehitzea. 

• Erakundeko ahozko barne-harremanetan euskararen erabilera gehitzea. 

• Erabilera-planaren eraginpeko langileen ahozko euskararen erabilera gehitzea.  

• Era progresiboan eta kuantitatiboki maila oso apaletik hasita, udal mailan euskara 
hutsezko komunikazioak gero eta gehiago izan daitezen lehentasun batzuk 
finkatzea Plangintzaren barruan, komunikazio zirkuluak identifikatuz.  

 

3.- Idatzizko komunikazioak 

• Erakundearen idatzizko kanpo-harremanetan euskararen erabilera gehitzea, sortze-
lana areagotuaz, komunikazioen kalitatea zainduta eta edozein euskarritan.  

• Erakundeko idatzizko barne-harremanetan euskararen erabilera gehitzea, sortze-
lana areagotuaz, komunikazioen kalitatea zainduta eta edozein euskarritan.  

• Erabilera-planaren eraginpeko langileen idatzizko barne-harremanetan euskararen 
erabilera gehitzea, sortze-lana areagotuaz, komunikazioen kalitatea zainduta eta 
edozein euskarritan.  

• Erabilera-planaren eraginpeko langileen idatzizko kanpo-harremanetan euskararen 
erabilera gehitzea, sortze-lana areagotuaz, komunikazioen kalitatea zainduta eta 
edozein euskarritan. 

• Era progresiboan eta kuantitatiboki maila oso apaletik hasita, udal mailan euskara 
hutsezko komunikazioak gero eta gehiago izan daitezen lehentasun batzuk 
finkatzea Plangintzaren barruan, komunikazio zirkuluak identifikatuz.  

 

4.- Itzulpenak 

• Garai bateko itzulpenen komunikazio-kalitatea hobetzea. 

• Euskaraz ez dauden idazkien bertsio elebiduna ziurtatzea.  

 

5.- Langileen prestakuntza orokorra 

• Langileen prestakuntza orokorrean euskararen erabilera areagotzea. 

• Irungo Udalaren Hizkuntza Normalkuntzarako Plangintzaren beraren ezagupen 
mailan, irudian eta pertzepzioetan eragitea, horretarako informazio, komunikazio eta 
formazio izaerako estrategiak bideratuz.  

 

6.- Tresna eta aplikazio informatikoak 

• Tresna eta aplikazio informatikoetan euskararen erabilera gehitzea. 

 

7.- Internet eta Intranet sareak 

• Erakunde barruko sarean, Intranet sarean, euskararen presentzia gehitzea. 

• Web orrietan euskararen presentzia gehitu, komunikagarritasuna zaintzea. 

 

 



 

EUSKARA   Foru Kalea, 2, 4. ·20302   IRUN ·T. 943 505272 · F. 943505623 · e-mail: euskara@irun.org   46 

8.- Argitalpenak 

• Argitalpenetan euskararen presentzia gehitzea. 

 

9.- Hizkuntza-paisaia (errotulazioa eta noizbehinkako oharrak) 

• Erakunde barruko hizkuntza-paisaian euskararen presentzia gehitzea. 

• Administrazioaren eraginpeko bide-seinale, toponimia eta gainerako noizbehinkako 
oharretan euskararen erabilera handitzea komunikagarritasuna zainduta. 

 

10.- Iragarpenak, publizitatea eta kanpainak 

• Iragarpen, publizitate eta kanpainetan euskararen presentzia gehitzea 
komunikagarritasuna zainduta. 

 

11.- Diru-laguntzak 

• Hizkuntzaren erabilera kontuan izatea diru-laguntzak esleitzerakoan. 

 

12.- Kontratazio administratiboak 

• Kontratazioaren fase guztietan hizkuntza-baldintzak betetzen direla bermatzea. 

 

13.- Hizkuntzaren erabilera kontuan izan udal instalazioak eta materialak uzterakoan 

• Hizkuntza Ofizialen Erabilerarako Irizpideak finkatzea udal instalazioak eta 
materialak uzterakoan. 

• Komunikazioa eta sentsibilizazioa lantzea langileen artean udal instalazioak eta 
materialak uzterakoan aplikatu behar diren hizkuntz irizpideen inguruan. 

 

14.- Irungo Udalaren Hizkuntza Planaren dinamizaziorako Talde Eragilea osatu eta koordinatzea 

• Irungo Udalaren Hizkuntza Planaren dinamizaziorako Talde Eragilea osatu eta 
koordinatzea 

 

15.- Irungo Udalaren Hizkuntza Normalkuntzarako Plangintza beraren irudia 

• Irungo Udalaren Hizkuntza Normalkuntzarako Plangintza beraren ezagupen mailan, 
irudian eta pertzepzioetan eragitea, horretarako informazio, komunikazio eta 
formazio izaerako estrategiak bideratuz. 
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6.3.- Adierazleak 
 

1. Hizkuntza-eskakizunen egiaztapenak areagotu. 
 
Adierazleak: 
 

� Langileak guztira: 
� Derrigortasun data dutenak: %: 
� Derrigortasun data igarota izanik hizkuntza eskakizunen betetze maila: % 
� Derrigortasun data igaro gabe izanik, hizkuntza eskakizunen betetze maila: % 
� Derrigortasun data ez izanda ere, dagokien hizkuntza eskakizuna egiaztatu dute:% 
� Derrigortasun data izan zein ez izan, dagokien hizkuntza eskakizuna egiaztatu 

dute:% 
� Derrigortasun data izan zein ez izan, dagokien hizkuntza eskakizuna baino bat 

gutxiago egiaztatu dute: % 
� Hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatu dute: % 

 
2. Hizkuntza-eskakizunen egiaztapenak areagotu. 
 
 
Adierazleak 
 

� Hizkuntza eskakizuna egiaztatua izan edo ez, dagozkien funtzio komunikatiboak 
euskaraz egiteko gai diren langileak: % 

� Dagokien HE-a baino bat gehiago egiaztatu dutenak: % 

 
3. Arduradun politikoen euskararen ezagutza hobetu.  
 
Adierazleak: 

� Arduradun politikoen kopurua, guztira 
� Euskaraz ulertzeko gai dira: % 
� Euskaraz hitz egiteko gai dira: % 
� Euskaraz idazteko gai dira: % 
� Euskaraz irakurtzeko gai dira: % 

 
4. Ahozko kanpo harremanetan herritarren hizkuntza aukera bermatu. 
 
Adierazleak: 
 
4.1Kanpo hizkuntza eskaera 

� Herritarrak zein hizkuntzatan jartzen dira harremanetan (%) 
� Beste administrazioak zein hizkuntzatan jartzen dira harremanetan (%) 
� Beste departamenduak zein hizkuntzatan jartzen dira harremanetan (%) 

 
4.2 Erakundearen komunikazioak 

� Telefonoan harrera euskaraz (%) 
� Telefonoan elkarrizketa euskaraz (%) 
� Leihatilan harrera euskaraz (%) 
� Leihatilan elkarrizketa euskaraz (%) 
� Kanpo harreman formaletan euskararen erabilera (%) 
� Jendaurreko ekitaldietan euskararen erabilera (%) 
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5. Ahozko barne harremanetan euskararen erabilera g ehitu. 
 
Adierazleak: 

� Erakunde barruko lan bileretan euskararen erabilera: % 
� Barruko harreman informaletako euskararen erabilera: % 

 
6. Idatzizko kanpo harremanetan herritarren hizkunt za aukera bermatu, kalitatea 
zainduta eta edozein euskarritan. 
 
Adierazleak: 

� Tramitazio telematikoak:% 
� Tramitazio telematikoetan erabilitako hizkuntza: % 
� Herritarrekiko harremanetan jasotako komunikazioetan hizkuntza: % 
� Herritarrekiko harremanetan igorritako komunikazioetan hizkuntza: % 
� Beste administrazioekiko harremanetan jasotako komunikazioetan hizkuntza: % 
� Beste administrazioekiko harremanetan igorritako komunikazioetan hizkuntza: % 
 

7. Idatzizko barne harremanetan euskararen erabiler a gehitu, kalitatea zainduta eta 
edozein euskarritan. 
 
Adierazleak: 

� Erakunde barruko harreman ofizialetan jasotako komunikazioetan hizkuntza: % 
� Erakunde barruko harreman ofizialetan igorritako komunikazioetan hizkuntza: % 
� Erakunde barruko harreman ez ofizialetan jasotako komunik. hizkuntza: % 
� Erakunde barruko harreman ez ofizialetan igorritako komunik. hizkuntza: % 
� Buletin digitalaren erabilera maila: % 

 
8. Idatzizko komunikazioetan euskarazko sortze lana  gehitu. 
 
Adierazleak: 

� Euskaraz sorturiko dokumentuen % 
� Gaztelaniatik euskarara egin diren itzulpenen % 
� Euskaratik gaztelaniara egin diren itzulpenen % 

 
9. Langileen prestakuntza orokorrean euskararen era bilera areagotu. 
 
Adierazleak: 

� Ikastaroak, guztira: 
� Eskainitako ikastaroak hizkuntzaren arabera (%) 
� Emandako ikastaroak hizkuntzaren arabera (%) 
� Hartzaileak hizkuntzaren arabera (%): 
� Plana ezagutzeko bideratutako ekintza komunikatiboak (abs.) 

 
10. Tresna eta aplikazio informatikoetan euskararen  erabilera gehitu. 
 
Adierazleak: 

� Berariazko aplikazio eta programak guztira: 
� Euskaraz erabilgarri dauden berariazko aplikazio eta programak % 
� Euskaraz erabilgarri dauden berariazko aplikazio eta programak zenbat lanpostutan 

instalatuta % 
� Instalatutako ordenagailuetan, berariazko aplikazio eta programetan, euskarazko 

erabilera % 
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� Programa eta aplikazio orokorrak guztira: 
� Euskaraz erabilgarri dauden programa eta aplikazio orokorrak: % 
� Euskaraz erabilgarri daudenak lanpostuetan instalatuta: % 

 
11. Udal barruko sarean, Intranet sarean, euskarare n presentzia gehitu. 
 
Adierazleak: 

� Web orrietako edukiak euskaraz % 
� Web orrira egindako bisitak euskaraz % 
� Intranet sareko edukiak euskaraz% 
� Intranetera egin diren sarrerak euskaraz % 

 
12. Argitalpenetan euskararen presentzia gehitu. 
 
Adierazleak: 

� Argitaratzen diren aldizkari, liburu, katalogo, DVD… kopurua 
� Euskaraz argitaratzen direnak: % 
� Bi hizkuntza ofizialetan argitaratzen direnak: % 

 
13. Erakunde barruko hizkuntza paisaian euskararen presentzia gehitu. 
 
Adierazleak: 

� Errotulu eta noizbehinkako oharretan hizkuntza % 
� Papelerian hizkuntza % 
� Tresnerian (fotokopiagailu, kafe makina,…) hizkuntza % 

 
14 Administrazioaren eraginpeko bide seinale, topon imia eta gainerako noizbehinkako 
oharretan euskararen erabilera bermatu. 
 
Adierazleak: 

� Bide seinaleetan euskararen erabilera % 
� Herriko izendegian (toponimia, kale eta baserri izendegia) eusk. erabilera % 

 
15. Iragarpen, publizitate eta kanpainetan euskarar en presentzia gehitu. 
 
Adierazleak: 

� Prentsa oharretan hizkuntza: % 
� Iragarkietan hizkuntza: % 
� Iragarki taulan hizkuntza: % 
� Publizitate kanpainetan hizkuntza: 
� Megafonian hizkuntza: % 
� Erantzungailuan hizkuntza% 

 
17. Kontratazioaren fase guztietan (txertatzea, bet etzea eta jarraipena egitea) 
hizkuntza baldintzak betetzen direla bermatu. 
 
Adierazleak: 

� Kontratazioetan, hizkuntza irizpideen txertatze maila: % 
� Kontratazioak esleitzerakoan, hizkuntza irizpideak betetzen dira: % 
� Kontratazioak esleitu ondoren, hizkuntza irizpideen ezarpenari jarraipena egin zaio 

% 
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18. Udal instalazio zein materialak erabiltzen dire nean, bi hizkuntza ofizialen erabilera 
bermatzea. 
 
Adierazleak: 

� Udal instalazio eta materialen erabilera baimenetan irizpideen txertatze maila: % 
� Instalazio eta materialen erabileran hizkuntza irizpideak betetzen dira: % 
� Erabilera hauetan hizkuntza irizpideen ezarpenari jarraipena egin zaio: % 
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7.- IRUNGO UDALAREN SOZIETATE PUBLIKOETARAKO ETA ZU ZENBIDE 
PRIBATUKO ENTE PUBLIKOETARAKO HIZKUNTZA HELBURU 
MAILAKATUAK 
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7.1.- Sozietate publiko eta zuzenbide pribatuko ent e publikoetarako hizkuntza-
normalkuntzarako helburuak eta neurriak 

 

Sozietate publiko eta zuzenbide pribatuko ente publikoetarako hizkuntza-normalkuntzarako 
helburuak eta neurriak era egokian zehazteko, beharrezkoa da guztien izaera eta ezaugarriak 
aztertzea, eta eskaintzen duten zerbitzuaren erabiltzailearen arabera sailkatzea. 

Sozietate publiko eta zuzenbide pribatuko ente publikoen sailkapena egin ondoren 
beharrezkoa da hizkuntza-normalkuntzaren alorreko helburuak mailakatzea, sozietate publiko edo 
zuzenbide pribatuko ente publikoen sailkapenaren arabera bakoitzari helburu egokiak esleitzeko. 

 

7.1.1.– Sozietate publiko eta zuzenbide pribatuko ente publikoen arteko sailkapena. 

Erabiltzailearen araberako sailkapena honakoa da: 

− Erabiltzaileak herritar guztiak izan daitezke. 

− Erabiltzaileak profesionalak, enpresak eta erakunde publikoak izan daitezke. 

− Xede sozialaren arabera garatutako jarduerak ez du erabiltzaile edo herritarrarekiko inolako 
harremanik eskatzen. 

 

7.1.2.– Helburu mailakatuak eta normalizazio ekintzak. 

 

− 1. Helburua: sozietate publikoaren edo zuzenbide pribatuko ente publikoaren nortasun 
korporatiboan euskararen erabilera bermatzea. 

Ekintza: euskara nortasun korporatiboaren zeinuetan erabiltzen ez denetan 
erabiltzea. 

− 2. Helburua: publiko orokorraren edo erabiltzaileari zuzendutako edozein dibulgazio 
jarduketatan, eta bereziki osasun eta seguritatearekin lotutakoetan, bi hizkuntza ofizialen 
erabilera bermatzea. 

Ekintza: manualetan, gidetan, produktuen erabilerarako instrukzioetan, 
prestakuntza-ekintzetan eta dibulgazioko bestelako jarduketetan euskara erabiltzea. 

− 3. Helburua: sozietate publikoaren edo zuzenbide pribatuko ente publikoaren bezero edo 
erabiltzailearekiko idatzizko harremanetan erabilitako agiri normalizatuetan hizkuntza ofizial 
bien erabilera bermatzea. 

Ekintza: kontratu agirietan, fakturetan, mekanizatutako eskutitzetan eta 
harremanetan sortzen diren bestelako agirietan euskara erabiltzea. 

− 4. Helburua: sozietate publikoaren edo zuzenbide pribatuko ente publikoaren bezero edo 
erabiltzailearekiko ahozko harremanetan bezeroak edo erabiltzaileak hautatutako hizkuntza 
ofizialaren erabilera bermatzea. 

Ekintza: sozietate publikoaren edo zuzenbide pribatuko ente publikoaren arlo 
funtzionalen azterketa egitea, finkatutako helburuak eragindako arlo funtzionalak eta 
plantillako lanpostuak zeintzuk diren zehazteko; eragindako lanpostuak betetzeko 
euskara-maila egokia zein den zehaztea. 
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− 5.Helburua: Sozietate edo Ente Publikoetako lan harremanetan bi hizkuntza ofizialen 
erabilera bermatzea. 

Ekintza: lan-kontratu, nomina eta bestelako agirietan bi hizkuntza ofizialak 
erabiltzea; langileei zuzendutako eta lantokietan egon behar duten errotuluek eta 
idatzizko testua duten informazio finkoek bi hizkuntza ofizialetan egon beharko dute; 
langileei zuzendutako megafonia bidezko mezuak ere bi hizkuntza ofizialetan eman 
beharko dira. 

− 6. Helburua: langileek hizkuntza-gaitasun egokia hizkuntza ofizial bietan izatea. 

Ekintza: hitzarmen kolektiboetan langileen euskalduntze-alfabetatze ikastaroen 
eraentza aurreikusiko da egokiak diratekeen pizgarriak ezarriz. 

− 7. Helburua: euskara zerbitzu-hizkuntza izateaz gain lan-hizkuntza ere izatea. 

Ekintza: sozietate publikoaren edo zuzenbide pribatuko ente publikoaren arlo 
funtzionalen azterketa egitea, helburu hau betetzeko gai diren edo izan daitezkeen 
arlo funtzionalak eta plantillako lanpostuak zehazteko, eragindako jardunak 
markatzeko, helburua erdiesteko beharrizanak identifikatzeko, e.a. 

 

7.2.- Sozietate publiko eta zuzenbide pribatuko ent e publikoen euskararen erabilera 
normalizatzeko planak 

Sozietate publiko eta zuzenbide pribatuko ente publikoek bakoitzak bere Euskararen 
Erabilera Normalizatzeko Plana landuko du, arestian zerrendatutako helburuen eta neurrien artean 
dagozkienak finkatuz. Plan horiek egiteko, berriz, Euskara Arloaren aholkularitza izango dute. 

 

7.3.- Erantzuleak 

Sozietate publiko eta zuzenbide pribatuko ente publikoetako administrazio kontseiluak eta 
pertsonal arloaren ardura duten organoak izango dira Plan horien erantzuleak. 
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8.- IRUNGO UDALEKO ADMINISTRAZIO ATALEN IZAERA ETA LEHENTASUNAK 
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UNITATE ADMINISTRATIBOAREN IZENA IZAERA ELEBIDUNA LEHENTASUNA 

UDAL KORPORAZIOA Orokorra  L3 

IDAZKARITZA Orokorra Elebiduna L3 

KONTRATAZIOA Orokorra Elebiduna L2 

ZERBITZU JURIDIKOAK Orokorra Elebiduna L3 

IDAZKARITZA OROKORREKO ADMINISTRAZIO UNITATEA Orokorra  L3 

KORPORATIBOAK Orokorra  L2 

ALKATETZAKO IDAZKARIA Orokorra Elebiduna L2 

ALKATETZAKO KABINETEA Orokorra  L2 

IRUN 2020 BULEGO ESTRATEGIKOA Orokorra  L2 

LANGILEGOA Orokorra Elebiduna L2 

INFORMAZIO KORPORATIBOA Orokorra Elebiduna L2 

GIZA BALIABIDEAK ETA ZERBITZU OROKORRAK Orokorra Elebiduna L3 

ANTOLAKUNTZA ETA KALITATEA Orokorra Elebiduna L3 

INFORMATIKA Orokorra  L3 

ARTXIBOA Orokorra  L2 

ERAIKINEN GARBIKETA Orokorra  L3 

BARNE ERREGIMEN ARLOKO ZUZENDARITZA Orokorra Elebiduna L3 

LANEKO MEDIKUNTZA Orokorra Elebiduna L2 

EROSKETAK ETA EKIPAMENDUAK Orokorra  L3 

ERRESIDENTZIA ETA EGUNEKO ZENTROA Gizarte Izaerakoa  L2 

ONGIZATEKO KALITATEA ETA KUDEAKETA ADMINISTRATIBOA Orokorra (JA)  L1 

GARAPENERAKO LANKIDETZA Orokorra (GI) Elebiduna L1 

LEHEN ARRETA Gizarte Izaerakoa  L2 

ESKUHARTZE KOMUNITARIOA Gizarte Izaerakoa Elebiduna L2 

UDAL GIZARTE ZENTROAK Gizarte Izaerakoa Elebiduna L2 

PERTSONA NAGUSIEN ZERBITZUA Gizarte Izaerakoa Elebiduna L2 

ARRETA UNITATEA Orokorra (JA)  L1 

GIZARTE ONGIZATEKO ZUZENDARITZA Orokorra  L3 
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UNITATE ADMINISTRATIBOAREN IZENA IZAERA ELEBIDUNA LEHENTASUNA 

TXISTULARIEN BANDA Gizarte Izaerakoa Elebiduna L2 

IKASTETXEAK Gizarte Izaerakoa Elebiduna L2 

HAUR HEZKUNTZA Gizarte Izaerakoa Elebiduna L2 

LIBURUTEGIAK Gizarte Izaerakoa (JA) Elebiduna L1 

GAZTE INFORMAZIOA Jendaurrekoa Elebiduna L1 

AMAIA KULTUR ZENTROA Gizarte Izaerakoa Elebiduna L2 

KULTURA ARLOKO ZUZENDARITZA Orokorra Elebiduna L3 

KULTURAKO ADMINISTRAZIO OROKORRA Gizarte Izaerakoa Elebiduna L2 

GAZTERIKO ADMINISTRAZIO OROKORRA Gizarte Izaerakoa Elebiduna L2 

HEZKUNTZA ZERBITZUKO ADMINISTRAZIOA Gizarte Izaerakoa Elebiduna L2 

KULTURA ARLOKO ADMINISTRAZIOA Gizarte Izaerakoa Elebiduna L2 

ESPAZIO EGOKITZAPENAK KULTUR ARLOA Berezia  LG 

STAFF TEKNIKOA Berezia  LG 

OBRA ARLOKO ADMINISTRAZIO UNITATEA Orokorra  L3 

OBRA UNITATEA Orokorra  L3 

OBRA ARLOKO ZUZENDARITZA Orokorra  L3 

HIRIGINTZAKO DISZIPLINA-OBRAK UNITATE TEKNIKOA Orokorra  L3 

HIRI GARAPENA ETA ETXEBIZITZAKO UNITATE TEKNIKOA Orokorra (JA)  L1 

HIRIGINTZA ARLOKO ZERBITZU JURIDIKO-ADMINISTRATIBOAK Orokorra  L3 

HIRIGINTZAKO DISZIPLINA-AKTIBITATEAK UNITATE TEKNIKOA Gizarte Izaerakoa Elebiduna L2 

HIRIGINTZA ARLOKO ZUZENDARITZA Orokorra Elebiduna L3 

DIRU-BILKETA Jendaurrekoa Elebiduna L1 

ERRENTAK ETA EXAKZIOAK Orokorra  L2 

ZERBITZU EKONOMIKOETAKO ZUZENDARITZA Orokorra Elebiduna L2 

ZERGA IKUSKARITZA ZERBITZUA Gizarte izaerakoa Elebiduna L2 

AURREKONTU BULEGOA Orokorra Elebiduna L2 

DIRUZAINTZAKO ADMINISTRAZIOA Orokorra Elebiduna L2 

ONDASUNA Orokorra Elebiduna L2 

KONTUHARTZAILETZAKO ADMINISTRAZIOA Orokorra Elebiduna L2 
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UNITATE ADMINISTRATIBOAREN IZENA IZAERA ELEBIDUNA LEHENTASUNA 

HIRI MANTENIMENDUA Berezia  LG 

TRAFIKO ETA HIRI SEGURTASUNEKO ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIO UNITATEA Orokorra Elebiduna L2 

LOREZAINTZA Berezia  LG 

HIRITARRA ATENDITZEKO ZERBITZUA Jendaurrekoa Elebiduna L1 

BIDE PUBLIKOAK Berezia  LG 

TRAFIKOA ETA HIRI ELKARBIZITZA Gizarte Izaerakoa (JA) Elebiduna L1 

POLIZIA ZERBITZUAK ETA PLANIFIKAZIOA Gizarte Izaerakoa  L2 

KIUB BULEGOA Gizarte Izaerakoa (JA) Elebiduna L1 

ZAINTZA BEREZIA Berezia  LG 

HIRITARREKIKO ARLOKO KUDEAKETA JURIDIKO ADMINISTRATIBOA Orokorra  L2 

HIRI ARGIZTAPENA Berezia  LG 

BIDE HEZIKETA Gizarte Izaerakoa (JA) Elebiduna L1 

HIRITARRENTZAKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA Orokorra Elebiduna L3 

BASOZAINTZA Gizarte Izaerakoa Elebiduna L2 

INGURUMEN ZERBITZUA Gizarte Izaerakoa Elebiduna L2 
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Irungo Udaleko administrazio-atalak lehentasunaren arabera  
L1 11 
L2 35 
L3 19 
LG 7 
GUZTIRA 72 

 
 

Atal elebidunak  
L1 8 
L2 26 
L3 8 
GUZTIRA 42 

 
 

Atalen izaera  
JENDAURREKOAK 3 
GIZARTE IZAERAKOA 18 
GIZARTE IZAERAKOAK (lanpostuak jendaurre izaerakoak) 4 
OROKORRA 36 
OROKORRA (jendaurre izaerakoak) 3 
OROKORRA (lanpostuak gizarte izaerakoak) 1 
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1.1. EUSKARAREN ERABILERAREN NORMALIZAZIOA IRUNGO UDALEAN  

Txostenaren atal honetan Irungo Udalean euskararen erabilera normalizatzeko egindako 

ibilbidearen errepasoa jasoko da. Irungo Udalak  euskararen normalizazioaren harira hainbat 

erabaki hartu ditu eta erabaki horietan oinarritutako Normalizazio Plan ezberdinak martxan jarri 

izan ditu.  

 

Jarraian, eta kronologikoki, Irungo Udalean euskararen erabilera normalizatzeko egindako 

ibilbidearen azalpen labur bat egingo da. 

 

� Irungo Udalak 1990. urteanIrungo Udalean eta Udalerrian Euskararen Erabilera 

Normalizatzeko Udal Ordenantza  onartu zuen. Bertan, Udalaren barne erabilerari 

buruz ezarritako helburuetara iristeko xedearekin honako neurriak hartu ziren: 

• Irungo Udalean Euskararen Erabilera Normalizatzeko Lehen 
Plangintzaldia aurrera eraman zen 1993 eta 1997 urteen artean.  

• Trebakuntza Programa  martxan jartzea: Irungo Udala aitzindaria izan zen 
langileen trebakuntza programaren garapenean eta ondorioz, 60 langile lanean 
euskaraz aritzeko gaitu ziren. Zailtasun handiekin egin zen topo ezagutzatik 
erabilera errealerako urratsa emateko. 

 

� Apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuari2 jarraiki, Irungo Udalean Euskararen Erabilera 

Normalizatzeko Bigarren Plangintzaldia  jarri zuen martxan Irungo Udalak. 1998ko 

azaroaren 25eko Gobernu Batzordean onartu zuen Udalak Irungo Udalean Euskararen 

Erabilera Normalizatzeko Planaren Bideragarritasun Txostena. 

 

� 2000. urteko uztailean Irungo Udaleko Udalbatzak Irungo Udalean Euskararen 

Erabilera Normalizatzeko Planaren hirugarren plangi ntzaldia (2000-2005) gehiengo 

kualifikatuagatik onartu zuen.  

• Planaren helburu nagusia Irungo Udalean euskararen erabilera indartzea da, 
bai lan-hizkuntza gisa eta baita zerbitzu-hizkuntza gisa ere, hiritarren hizkuntza-
eskubideei erantzun egoki bat ematea ahalbidetuz. 

• Erabilera Plan horren ebaluaketa ikerketa egiteko lehiaketa bidez Irungo 
Udaleko Euskara Arloak Siadeco enpresa kontratatu zuen 2008an: 

 

 

 

> Irungo Udalean Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plangintzaren 
ebaluazioa egin eta aurrera begirako lan ildoak zehaztea zen ikerlan 
horren helburu nagusia. 

> Irungo Udalaren Erabilera Planaren ebaluazio azterketan udal langileen 
parte hartze maila %65ekoa izan zen (Irungo Udaleko 254 langilek 
hartu zuten parte). 

                                                           
2Apirilaren 15eko 86/1997 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera 

normalizatzeko prozesua arautzen duena. 
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� 2011. urteko martxoaren 30ean Irungo Udaleko Udalbatzak Irungo Udalean 

Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planaren IV. Pl angintzaldia  (2008-2012) 

onartu zuen. 

• Erabilera Plan horretan, planaren beraren edukiez gain, Irungo Udalean 
Hizkuntza Ofizialak Erabiltzeko Irizpideak eta Derrigortasun-datak zehazteko 
irizpideak ere zehazten dira. 

• Erabilera Planaren komunikazioaz arduratzeko eta Erabilera Plan horretan 
jasotzen den langileen azterketa komunikatiboa egiteko Irungo Udalak Siadeco 
enpresa kontratatu zuen 2011. urtean. 
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1.2. IRUNGO UDALEAN ONARTUTAKO HIZKUNTZA IRIZPIDEAK  

I. KAPITULUA – HIZKUNTZA OFIZIALEN ERABILERA ARAU OROKO RRAK 

ARTIKULUA XEHETASUNAK 

1. Eragin-eremua Irungo Udala eta bere erakunde autonomoen harreman ofizial eta protokolozkoak 

2. Zerbitzu-, harreman- 
eta lan-hizkuntzak Euskara eta gaztelania 

3. Harreman 
komunikatiboak Lehen hitza: euskaraz 

Elkarrizketa: solaskideak hautatzen duen hizkuntzan 
Herritarrekin 
Herritarrak hautatutako hizkuntzan bideratuko da zerbitzua 
Hartzaile jakinik gabeko mezuak: euskaraz eta gaztelaniaz 
Beste administrazio batzuekin 
Lehen hitza: euskaraz 
Irungo Udalean eta erakunde autonomoetan 

 
 
3.1. Ahozkoak 

Euskararen presentzia areagotzeko ahalegina egingo da  

Udala dokumentu igorlea denean 
Herritarrekin 
Hartzaile jakinik gabekoak: euskaraz eta gaztelaniaz 
Hartzaileak euskara hautatu duenean: euskaraz 
Beste administrazio batzuekin 
EAEko administrazioekin: euskaraz eta gaztelaniaz 
EAE kanpokoak, baina euskara ofiziala denean: euskaraz eta gaztelaniaz 
Hizkuntza batean aritzeko nahia azaltzean: adierazitako hizkuntzan 
Irungo Udalean eta erakunde autonomoetan 
Euskaraz eta gaztelaniaz 
Langileak euskarazko komunikazioa lehenetsi duenean: euskaraz 

Udalak dokumentua jaso eta erantzun behar duenean 

Herritarrekin 
Gaztelaniaz jasotakoari: euskaraz eta gaztelaniaz 
Elebietan jasotakoari: euskaraz eta gaztelaniaz 
Euskaraz jasotakoari: euskaraz 
Administrazioen artean 
Hizkuntza batean aritzeko nahia azaltzean: adierazitako hizkuntzan 
EAEko administrazioekin: euskaraz eta gaztelaniaz 

3.2. Idatzizkoak 

EAE kanpokoak baina euskara ofiziala denean: euskaraz eta gaztelaniaz 

Kokapena:  
Hitzak: euskara aurrean edo gainean 
Zutabeak: euskaraz ezkerrekoa 
Bi orrialde: euskaraz eskuinekoa 
Tipografia:  

4. Komunikazio 
elebidunetan euskara 
lehenesteko neurriak 

Letraren neurria eta mota ere erabil daitezke euskara nabarmentzeko 
Bi hizkuntza ofizialak modu orekatuan erabiliko dira 
Oreka horren ardura argitalpenaren egile edo arduradun den zerbitzuarena da 5. Itzulpen irizpideak 

Hizkuntza ofizial batean sortutako lanak lehenetsiko dira itzulitakoen gainetik 
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II. KAPITULUA – HIZKUNTZA OFIZIALAK ERABILTZEKO IRI ZPIDEAK BESTE ZENBAIT 
JARDUERA ESPARRUETAN 

ARTIKULUA XEHETASUNAK 

6. Langileen etengabeko 
prestakuntza Euskaraz eta gaztelaniaz 

Erregistroetan dokumentuen inskribapena egingo da dokumentuak idatzita 
dauden hizkuntzan edo hizkuntzetan 

7. Erregistroa 
Herritarraren hizkuntza hautapena errespetatzeko, behar den guztietan 
inskripzioaren itzulpena ziurtatuko da 

8. Diru-laguntzak 
Irungo Udalaren eta bere erakunde autonomoen diru laguntzaren bat jasotzen 
dutenek diruz lagundutako beren jardunaren bitartez sortutako agerpen publiko 
orotan euskara erabili beharko dute 

9. Argitalpenak Gida, aldizkari, katalogo eta zabalkunderako argitalpenak: euskaraz eta 
gaztelaniaz 
Arloetako programa informatiko komertzial eta orokorrak: euskaraz eta 
gaztelaniaz lan egiteko prestaturik egongo dira 10. Tresna eta aplikazio 

informatikoak Irungo Udaleko zerbitzuetan erabiltzeko sortutako programa eta tresna 
informatikoak: euskara eta gaztelaniaz berdin erabiltzeko prestaturik egongo 
dira 

11. Internet eta intranet 
sareak Euskaraz eta gaztelaniaz erabiltzeko moduan egongo dira 

Euskaraz eta gaztelaniaz, oro har 
Euskara hutsean:  
- Errotuluetako hitzek euskaraz eta gazteleraz antzeko grafia dutenean 

12. Errotulazio finkoa eta 
noizbehinkako oharrak 

- Mezuak piktograma batez lagundurik daudenean eta ulergarriak direnean 
Euskaraz eta gazteleraz 13. Iragarpenak, publizitatea 

eta kanpainak Euskarazko hedabideetan: iragarpenak euskara hutsez 
Organo, programa, proiektu, jarduera edo ekintza guztiek izendapen baliokide 
bat izango dute bi hizkuntza ofizialetan 
Kale, bide, auzo, auzune, mendi, ibai eta erreken izendegi ofiziala eta 
toponimoak: euskal, erromantze edo gaztelerazko jatorria errespetatuko da eta 
hizkuntza bakoitzaren grafia akademiko propioa erabiliko da 
Trafiko seinale eta iragarpenak: bi hizkuntza ofizialetan, euskarazko testua 
lehenetsiz 

14. Izen ofizialak 

Ulergarritasuna piktograma bidez bermatu ahal denean: euskaraz soilik 
Hizkuntza trataera zehatza definituko da, alderdi hauek kontuan izanda: 
- Ekitaldiaren helburuak, gaiak, eragin soziala, hartzaile edo entzule 
potentzialak, hizlari edo irakasleak eta materiala 15. Jende aurreko ekitaldiak 
- Aldi bereko interpretazioa behar denean: aldez aurretik zehaztuko dira 
hizkuntzak eta interpretazio materialez hornitutako areto bat hautatuko da 
Kontratuen baldintza administratibo bereziak eta ezaugarri teknikoak: bi 
hizkuntza ofizialetan  
Herritarrekiko harreman zuzena dutenean: 
- Herritarrek bi hizkuntza ofizialetan hartuak izateko duten eskubidea 
errespetatuko da 
- Herritarrentzako inprimaki, ohar eta jakinarazpenak euskaraz eta gazteleraz 
- Agerpen publiko orotan bi hizkuntza ofizialak erabili behar dira 
Laguntza edo aholkularitza zerbitzuak direnean 

16. Kontratazio 
administratiboak 

Euskaraz eta gaztelaniaz aurkeztuko dira lanak 

17. Udal instalazioen eta 
materialen erabilera 

Udal instalazioak eta materiala erabilita antolatzen diren jardueretan: euskara 
edo euskara eta gaztelania erabili beharko da, ahoz zein idatziz, euskarari 
emanez lehentasuna (batez ere ahozkoetan) 

 
 
 



 

68. 
 

1.3. IRUNGO UDALEAN EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATZEKO 
PLANAREN KOMUNIKAZIO -FASEA  

Irungo Udalean Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planaren komunikazio-fasearen helburu 

nagusia Euskararen Erabilera Normalizatzako Planaren inguruan informatu eta sentsibilizatzea 

da. Helburu nagusi hori betetzeko, ondorengoak egin dira: 

� Batetik, Siadecok burututako Irungo Udaleko Erabilera Planaren 2008. urteko ebaluazio 

ikerlanaren emaitza nagusiak ezagutarazi dira. 

� Bestetik, Irungo Udalean Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planaren IV. 

Plangintzaldiaren inguruko informazioa ematea, Planaren beraren atal nagusien 

inguruko informazioaz gain, Irungo Udalean Hizkuntza Ofizialak Erabiltzeko Irizpideen 

eta Planean jasotzen den Azterketa Komunikatiboaren inguruko informazioa eta nondik 

norakoak azaltzea izan da helburua. 

� Azkenik, Irungo Udalak langileen eskura ipintzen dituen euskara ikasteko baliabideen 

inguruko informazioa ematea ere helburu du komunikazio-faseak. 

 
 
Komunikazio-fasea aurrera eraman ahal izateko, Siadecok bide ezberdinak jorratu ditu: batetik, 

informazio-emate ezberdinetarako beharrezko euskarriak (paperekoak zein digitalak) prestatu 

eta zabaldu ditu; eta bestetik, Irungo Udaleko Arlo ezberdinetako zuzendariak komunikazio-

faseaz zein Siadecok Udaleko langileei egin beharreko Azterketa Komunikatiboaz informatzeko, 

zuzendari horiekin aurrez aurreko banakako saioak prestatu eta burutu ditu. 

 

1.3.1. Erabilera Planaren komunikazio-faserako euskarriak 

Erabilera Planaren komunikazio-fasearen baitan, Siadecok informazio-euskarri ezberdinak 

landu ditu: 

• Irungo Udaleko langileentzako INFORMAZIO ESKULIBURUAK: 

Irungo Udaleko langile guztien artean banatzeko Informazio Eskuliburuak prestatu dira. 

Eskuliburu horien helburua Irungo Udaleko langile guzti guztiek Udalaren Erabilera 

Planaren inguruko informazioa izatea da. Eskuliburu guztiak euskara zein gaztelaniaz 

prestatu dira, bi hizkuntzetan. Eskuliburuak ondorengo ataletan egituratu dira:  

I. ATALA. Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planaren ebaluazio azterketaren emaitza 
nagusiak: Plangintzaren 2008ko ebaluaketa lanaren emaitza nagusiak. 

II. ATALA. Euskararen Erabilera normalizatzeko Plana: IV. Plangintzaldia: Irungo Udaleko 
Udalbatzak 2011ko martxoaren 30ean onartutako Irungo Udalean Euskararen 
Erabilera Normalizatzeko IV. Plangintzaldiaren laburpena. 

III. ATALA.Irungo Udalean Hizkuntza Ofizialak Erabiltzeko Irizpideak: Irungo Udaleko 
Euskararen Erabilera Planean ezarri diren Hizkuntza Irizpideen laburpena. 

IV. ATALA. Azterketa Komunikatiboa: Irungo Udalean burutuko den azterketa 
komunikatiboaren inguruko azalpenak (parte-hartzaileak, datak…). 

V. ATALA. Euskara ikasteko baliabideak: Irungo Udaleko Euskara Arloak udaleko 
langileentzat dituen euskara ikasteko baliabideen inguruko azalpena. 
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1. irudia. Irungo Udaleko langileen artean banatu d iren Informazio Eskuliburuak. 

 
 

 

 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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1. irudia. Irungo Udaleko langileen artean banatu d iren Informazio Eskuliburuak. 

 
 

 

 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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• Hizkuntza Ofizialak Erabiltzeko Irizpideen INFORMAZIO KARTELAK: 

Irungo Udaleko Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planaren baitan jasotzen diren 

Hizkuntza Ofizialen Erabilerarako Irizpideak biltzen dituen kartelak egin dira. Kartel horiek 

Irungo Udaleko Zerbitzu guztietan ipintzeko dira eta euren helburu nagusia langile guztiak 

euskararen erabilerarako irizpideen jakitun egin eta irizpide horiek eskuragarri izatea da. 

Kartelak ere euskaraz eta gaztelaniaz egin dira. 

 

2. irudia. Irungo Udalean Hizkuntza Ofizialak Erabi ltzeko Irizpideen Informazio Kartelak. 

 
Iturria: Siadeco, 2013. 
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• Euskara egiteko gai diren LANGILEEN IDENTIFIKAZIORAKO EUSKARRIA: 

Irungo Udalean euskaraz egiteko gai diren langileak identifikatzeko euskarri berezi batzuk 

diseinatu dira. Euskarri horiek mahai-gaineko bereizgarriak dira eta euskaraz egiteko gai 

diren langileei banatu zaizkie (azterketa komunikatiboan parte hartu dutenei, zehazki). 

Euskarri horietan “euskara erabil dezakegu?” mezua irakur daiteke. 

 

3. irudia. Langileen identifikaziorako mahai-gainek o euskarria.  

 
Iturria: Siadeco, 2013. 

• “euskara erabil dezakegu?” SINADURA: 

Irungo Udaleko langileek euren mezu elektronikoetan txertatzeko sinadura prestatu da. 

Sinadura egiteko, mahai-gaineko bereizgarrietako esaldi bera erabili da: “euskara erabil 

dezakegu?”, alegia. Irungo Udaleko langile euskaldunen mezu elektroniko guztiak modu 

horretara sinatzea da helburua, mezuaren hartzaileari langile horrekin duen harremana 

euskarazkoa izan daitekeela jakinarazteko. 

4. irudia. Mezu elektronikoetako sinadura.  
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• Irungo Udaleko INTRANETA: 

Irungo Udaleko intranetean, langile guztien eskura ipini da Irungo Udalean euskararen 

erabileraren normalizazioari buruzko dokumentazioa “Irungo Udalean Euskararen Erabilera 

Normalizatzeko Plana” izeneko atalean. 

 

Bertan ondorengo dokumentazioa kontsulta daiteke: 

> Siadecok 2008. urtean egindako Erabilera Planaren ebaluazio ikerketa biltzen 
duen dokumentuak: Irungo Udaleko Arlo bakoitzari dagokion ebaluazioa 
jasotzen duten arloz arloko txosten espezifikoez gain, Irungo Udalaren 
ebaluazio orokorra biltzen duen txosten orokorra. 

> Irungo Udalean Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planaren IV. 
Plangintzaldiari (2008-2012) dagokion dokumentua. 

> Irungo Udalean Hizkuntza Ofizialak Erabiltzeko Irizpideak. 
 
 

• Irungo Udaleko EUSKARAREN ATARIA: 

Irungo Udaleko Euskara Arloaren euskararen atarian ere euskararen erabileraren 

normalizazioari buruzko dokumentazioa eskura daiteke. Zehazki “Euskaraz bizi” izeneko 

ataleko “Euskaraz bizi administrazioan” azpiatalean dago kokatuta Irungo Udalean 

Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planaren IV. Plangintzaldiari (2008-2012) dagokion 

dokumentua (http://www.irun.org/Enlaces/00014282.pdf). 

 
 
1.3.2. Komunikazio-fasearen prozedura 

Irungo Udalean Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planaren komunikazio-fasearen 

prozeduran ondoko urratsak eman dira: 

 

• 1. URRATSA. Euskarri ezberdinen prestaketa lanak 

1) Erabilera Planaren inguruko dokumentazioa Irungo Udaleko intranetean  zintzilikatu. 

2) Erabilera Planaren inguruko dokumentazioa Irungo Udalaren euskara atariarenweb 
orrian  zintzilikatu. 

3) Udal langileentzako informazio eskuliburuen prestaketa  lanak:  

a. Informazio eskuliburuan txertatzeko Erabilera Planaren ebaluazioa ikerketaren 
laburpena prestatu, euskaraz eta gazteleraz. 

b. Euskararen Erabilera Normalizatzeko IV. Plangintzaldiaren laburpen-taula 
prestatu, euskaraz eta gazteleraz. 

c. Hizkuntza Ofizialak Erabiltzeko Irizpideen laburpen-taula prestatu, euskaraz eta 
gazteleraz. 

d. Azterketa Komunikatiboaren inguruko azalpen laburrak prestatu, euskaraz zein 
gazteleraz. Azalpen horietan, Azterketa Komunikatiboaren helburu nagusiaz 
gain, azterketa horretan zein udal langilek parte hartuko duten zehaztu da (hau 
da, derrigortasun-data ezarria izanik dagokien hizkuntza-eskakizuna edo bat 
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baxuagoa egiaztatu duten udal langileak eta derrigortasun-data ezarria izan 
gabe, dagokien hizkuntza-eskakizuna egiaztatu dutenak). 

e. Irungo Udalak udal langileek euskara ikas dezaten eskaintzen dituen 
baliabideen inguruko informazioa. 

f. Guztira, langileen artean banatzeko informazio eskuliburuen 500 ale landu eta 
prestatu ditu Siadecok. 

4) Hizkuntza Ofizialak Erabiltzeko Irizpideen informazio kartelen prestaketa  lanak: 

a. Hizkuntza Ofizialak Erabiltzeko Irizpideen taula prestatu, euskaraz eta 
gazteleraz. 

b. Guztira, Irungo Udaleko Arloetan zintzilikatzeko 200 informazio kartel prestatu 
ditu Siadecok, 100 euskaraz eta 100 gazteleraz. 

5) Euskaraz egiteko gai diren langileen identifikaziorako mahai-gaineko euskarrien 
prestaketa  lanak: 

a. Mahai-gainekoen diseinua. 

b. Guztira, 220 inguru mahai-gaineko euskarri prestatu dira, azterketa 
komunikatiboan parte hartu duten langileen artean banatzeko. 

• 2. URRATSA. Irungo Udaleko arloetako zuzendariekin banakako bilerak 

Irungo Udaleko arlo bakoitzeko zuzendariarekin banakako bilerak egin dira. Bilera horien 

helburu nagusia, komunikazio-fasearen nondik norakoak eta eman beharreko urratsak 

zuzendariekin adostea izan da. Bilera bakoitzean ondorengoak bertaratu dira: 

> Irungo Udaleko arlo bakoitzeko zuzendaria 

> Irungo Udaleko Euskara Arloko zuzendaria 

> Siadeco enpresako ordezkaria  
 

Bilera bakoitzerako aurkezpen bat prestatu da eta ondorengoakizan dira bilera horietan 

jorratutako gaiak: 

1) Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana:  
Planaren laburpen bat aurkeztu zaie zuzendariei. 

2) Planaren barne-komunikazioa:  
Irungo udal langileen artean Erabilera Plana komunikatzeko prestatutako euskarri 
ezberdinen aurkezpena egin zaie zuzendariei eta horien banaketa prozesuaren 
nondik norakoak zehaztu dira. 

3) Arlo bakoitzean ezarri beharreko Hizkuntza Ofizial ak Erabiltzeko Irizpideen eta 
neurrien proposamena:  
Helburua arlo bakoitzeko zuzendaritza organuaren ahalik eta konpromiso eta 
inplikazio-mailarik handiena lortzea da irizpideen zehaztapenari dagokionean eta arlo 
bakoitzaren egoeran oinarrituta lan-ildoak lehenestea. Horretarako, Siadecok arloko 
zuzendari bakoitzarentzat irizpideak lehenesteko txantiloi bat prestatu du, bertan 
zuzendariek bere arloan lehenetsi nahi dituzten irizpideak zeintzuk diren zehaztu 
dezaten.  

4) Lehentasun komunikatiboak ezartzeko azterketa:  
Azterketa Komunikatiboaren nondik norakoak eta metodologia azaldu zaizkio 
zuzendari bakoitzari. 
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5) Hizkuntza Ofizialen Kudeaketa Batzordea:  
Hizkuntza Ofizialen Kudeaketa Batzordearen inguruko informazioa azaldu zaio 
zuzendari bakoitzari. Kudeaketa Batzorde horretan, ordezkari sindikal eta politikoez 
gain, arlo bakoitzeko ordezkari bat egotea da helburua. Arlo bakoitzeko ordezkariaren 
izendapena arloko zuzendariek egin dute. 

6) Kronograma:  
Komunikazio-fasearen eta Azterketa Komunikatiboaren kronograma zein den azaldu 
da. 

 

• 3. URRATSA. Irungo Udaleko arloetako ordezkariekin banakako bilerak 

Irungo Udaleko arlo bakoitzeko zuzendariak Kudeaketa Batzorderako ordezkari bat 

izendatu ostean, ordezkari bakoitzarekin bilerak egin dituzte Irungo Euskara Arloko eta 

Siadecoko ordezkariek. 

 

Ordezkarien funtzioa, komunikazio-fasearen urrats honetan, Erabilera Planaren 

komunikaziorako zein Azterketa Komunikatiborako zubi-lana egitea izan da. 

> Batetik, arloetako ordezkarien bitartez, Erabilera Planaren komunikaziorako 
euskarri ezberdinak banatu dira langileen artean: 

• Hizkuntza Ofizialak Erabiltzeko Irizpideen kartelak: zerbitzu 
ezberdinetan zintzilikatzeko. 

• Informazio eskuliburuaren banaketa: arloetako langile guztiei. 

• Identifikaziorako mahai-gaineko euskarriak: azterketa komunikatiboan 
parte hartuko duten langileei. 

> Eta bestetik, Siadecok Irungo Udaleko langileen Azterketa Komunikatiboa 
burutzeko prestatutako galdetegiaren banaketa (azterketan parte hartuko 
duten langileei banatu zaie). 

 

 

Prozedura guztiaren nondik norakoak zehazteko, bilerak egin dira hainbat alditan Euskara 

Arloaren egoitzan, bilera horietara Siadecoko ordezkariak zein Erabilera Planaz arduratzen 

diren Irungo Udaleko Euskara Arloko ordezkariak bertaratu direlarik.  
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2 
AZTERKETA KOMUNIKATIBOAREN 
HELBURUA ETA PROZEDURA 
METODOLOGIKOA  
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2.1.AZTERKETA KOMUNIKATIBOAREN HELBURUA ETA EGITEKO NAGU SIAK  

Azterketa komunikatiboaren helburua, erabilera planean sartzen diren langileek gauzatzen 

dituzten lan-jardunen izaera komunikatiboa aztertzea da, eta hortik abiatuta langileen hizkuntza 

planifikazioa egitea; hau da, azterketa horren emaitzei erreparatuz, langile bakoitzaren ahozko 

eta idatzizko komunikazioetarako hizkuntza-helburuak finkatu eta helburu horiek erdiesteko 

behar diren neurriak proposatu ahal izatea. 

 

Zehatzago, langile bakoitzaren ondoko informazio-atalak eta datu-motak ezagutzea izan du 

xede ikerlan honek: 

� Langile bakoitzaren identifikazio datu orokorrak eta euskara-maila. 

� Langileen euskararen ahozko eta idatzizko erabilera-maila orokorra. 

� Lan jarduerak sortzen dituen idazki motei buruzko informazio biltzea. 

� Idazki-mota bakoitzeko, ondoko datuak ezagutzea: maiztasuna, sortze-hizkuntza, 
hedatze-hizkuntza, txantiloien erabilera, idazki edota komunikazioaren hartzailea. 

� Ahozko harremanei buruzko datuak ezagutzea, harreman-mota  (telefonoa, bilerak, 
leihatila…) desberdinei jarraiki: maiztasuna, harrerako hizkuntza, lan jardunaren 
hizkuntza eta hartzailea. 

� Aurrera begirako langileen hobekuntzarako lehentasunak. 

 
Baina esan bezala, azterlana ez da egungo egoera ezagutzera mugatu; egungo egoeratik 

abiatu da, Irungo Udalean onartutako hizkuntza irizpideak bete ahal izateko, langileei hizkuntza-

helburuak finkatu eta horiek lortzeko egoki diren neurriak proposatzeko. 

 
 

2.2. PROZEDURA METODOLOGIKOA  

 
2.2.1. Irungo Udaleko arloetako zuzendariekin bilerak 

Komunikazio-fasea azaldu den txosteneko atalean esan bezala, Irungo Udaleko 

arloetako zuzendariekin banakako bilerak egin dira, bilera horietara arlo bakoitzeko 

zuzendaria, Euskara Arloko zuzendaria eta Siadecoko ordezkaria bertaratu direlarik. 

 

Komunikazio-fasearen nondik norakoak azaltzeaz gain, azterketa komunikatiboaz 

informatu dira zuzendariak eta azterketa burutzeko proposatutako prozedura 

metodologikoa azaldu zaie.   

 

Horrez gain, arlo bakoitzean Kudeaketa Batzorderako ordezkari bat izendatu dute 

zuzendariek, ordezkari horiek azterketa komunikatiboaren prozesuan parte hartu 

dutelarik (langileei azalpenak eman, galdetegien banaketa…). 
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Ondorengo taulan Irungo Udaleko arloetako zuzendariek izendatutako ordezkariak 

agertzen dira: 

 

1. taula. Arloetako ordezkariak. 

IZENA ARLOA UNITATE 
ADMINISTRATIBOA  LANPOSTUA 

Manuela Artola Irastorza Alkatetza Alkate-zinegotzi 
ordezkariak  Alkatearen idazkaria 

Miren Ikerne Oneca Irulegui Gizarte Ongizatea, 
Hezkuntza eta Gazteria Gizarte ongizatea Zerbitzuburua 

Ignacio Luis Arrese-Igor 
Sanchez 

Gizarte Ongizatea, 
Hezkuntza eta Gazteria 

Hezkuntza Hezkuntza teknikaria 

Juan Ramon Larratxe Arretxea Hirigintza eta Ingurumena Hirigintza eta 
ingurumena 

Obra, mendi 
ingurumeneko disziplina 
unitate tekniko burua  

Ana Belen Aristizabal Leceta Idazkaritza, Zerbitzu 
Juridikoak eta Kontratazioa Idazkaritza Idazkaritza orokorreko 

teknikari  

Unai Goiogana Quesada Informazioaren gizarte eta 
Herritarren parte-hartzea 

Antolakuntza eta 
kalitatea 

Antolakuntza eta kalitate 
teknikaria 

Joaquin Mª Ormazabal 
Echeverria Kultura eta Kirola Kultura Kultura eta kirol arloko 

zuzendari ordea 

Eva Goñi Ibarguren Mugikortasun, Bide publiko 
eta Obrak 

Eraikinen 
mantenimendua 

Eraikin mantenimendu 
teknikaria 

Garikoitz Mendoza Garrastazu 
Ogasuna, Sustapen 
ekonomikoa eta Plan 
estrategikoa  

Zergen bilketa Diruzaina 

Mª Jose Emparan Peña Trafikoa eta Hiri segurtasuna Polizi zerbitzua eta 
bizikidetza  

Udaltzaingoko 
administratzaile burua  

Iturria: Siadeco, 2013. 

 
2.2.2. Zeharkako informazioa eskuratu eta arloetakoordezkariekin bilerak 

Azterketan parte hartuko duten langileen informazio pertsonalizatua jaso da Udalaren 

eskutik: unitate administratibo desberdinetako udal langileen zerrendak, posta 

elektronikoko helbideak eta telefonoak… 

 

Arlo bakoitzeko zuzendariak Kudeaketa Batzorderako izendatutako ordezkariekin bilerak 

egin dira, azterketaren prozesua eta garrantzia azaldu eta beren parte hartzea 

azpimarratuz. Arloko ordezkariak izan dira beren arloan galdekizuna bete behar zuten 

langileei lanaren inguruko informazioa emateaz arduratu direnak. Bilerak, 2012ko ekaina 

eta 2013ko urtarrila bitartean egin dira. 

 
2.2.3. Zuzeneko informazioa biltzeko diseinatutako galdekizuna azterketan parte hartu 

duten langileei helarazi 

Nagusiki izaera kuantitatiboko galdera eta itemak izan dituen erdi-egituratutako galde-

sortaren laguntzarekin bideratutako informazio bilketarako prozedura erabili da. Honatx 

ezaugarririk nagusienak: 
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Arina:informaziorako eta analisirako erabilgarritasun handiena ahalegin txikienarekin 

lortzeko saiakera egin da (ulermen argi eta zehatza, eragiketa konplexuen beharrik 

gabekoa). Saihestu egin dira udal langileei neurriz kanpoko ahalegina eska lekizkiekeen 

informazio bilketarako galde-sorta konplexuak eta ezinbestekoak ez ziren bilerak.  

 

Koherente eta homogeneoa: eskatutako informazioa eta informazioa emateko modua, 

udal langile guztiek modu berean ulertu eta erantzuterakoan irizpide berdinak erabiliz lan 

egin da. Horretarako argibide eta azalpenak,  idatziz edo telefonoz, behar bezain 

bestetan eman zaizkie udal langileei.  

 

Efizientzia eta eraginkortasuna: ezarritako helburuak lortzera zuzenduta,  erabilgarri 

zeuden baliabideak ahalik eta modurik egokienean erabiliz. 

 

Elebiduna: landa lana bi hizkuntza ofizialetan egin da.  

 
 
2.2.4. Bidalitako galdetegien jarraipen-prozesua 

> Arloetako ordezkariekin bildu eta egitasmoa azaldu ondoren, galdekizun elektronikoen 

bidalketa egin da posta elektronikoz, azterketan parte hartu behar zuten langile guztiei. 

Bertan, laburki, ikerlanaren helburuak aurkeztu eta informazio bilketarako prozedurari 

buruzko argibideak eman dira, galdekizuna bidaltzeaz gain.   

 

> Bidalketa egin eta 3-4 egunetara, galdekizuna beteta jaso ezean, galdetegien telefono 

bidezko jarraipena egin da. 

 

> Landa lanean zehar, langileen identifikazio, lan kokapen edo egoera pertsonalarekin 

(leku aldatzeak…) lotutako intzidentziak argitzeko Giza Baliabideetako Unitatearen 

laguntza izan da. 

 

> Posta elektronikoa erabiltzeko ohiturarik ez duten arlo/unitateetan, galdekizuna 

paperean banatu eta jaso da. 

 

> Galdekizunen bidalketa-jasotze prozesua 2012ko ekainean hasi eta 2013ko otsailean 

amaitu da.  

 
 
2.2.5. Galdetegien jasotze, kontrol eta grabazio lanak 

> Behin Siadecon, galdekizunen kalitate kontrol neurriak hartu dira, eta informazio 

hutsuneak, inkoherentziak edo zehaztasun falta zegoen kasuetan telefonoz argitu dira 

inkestatuekin. Honela, erantzunen eta emandako datuen balioa eta kontsistentzia maila 

altua dela esan daiteke. 
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> Datuen grabaketa informatikoa eta ustiaketa estatistikoa egin eta egungo 

diagnostikoaren txostena landu da.  

 

> Ondoren, komunikazio azterketak emaniko emaitzak abiapuntutzat harturik, langilearen 

arabera, bakoitzari dagozkion helburu mailakatuak ezarri dira. Horrez gain, helburu 

horiek erdiestera iristeko ezarri beharreko neurriei buruzko proposamenak ere landu 

dira. 

 
 

2.3. AZTERKETA KOMUNIKATIBOA EGITEKO GALDETEGIA ERANTZUN 
DUTEN UDAL LANGILEAK  

 
Azterketa komunikatiboa Irungo Udalaren erabilera planean sartuta dauden langileei egin zaie3: 

� Derrigortasun-data ezarria izanik, dagokien hizkuntza-eskakizuna egiaztatu duten 

udal langileak. 

� Derrigortasun-data ezarria izanik, dagokien hizkuntza-eskakizuna baino bat baxuago 

egiaztatu duten udal langileak. 

� Derrigortasun-data ezarri gabe izanik, dagokien hizkuntza-eskakizuna egiaztatu 

duten udal langileak. 

 

Orotara, Irungo Udalean baldintza horiek betetzen dituzten langileak 218 izan arren, 176 dira 

jasotako erantzunak (%80,7). 

 

Parte hartze mailarik altuena Idazkaritza eta Alkatetza arloetan izan da (%100,0). Eta baxuena 

aldiz Kulturan (%58,8). Trafikoan parte hartzea ia %70ekoa izan da, eta hortik gorakoa (%77tik 

gorakoa) gainerako arloetan.  

 

Parte ez hartzeko arrazoia, kasu gutxi batzuetan (5 kasutan zehazki), bajan edo eszedentzian 

egotea izan da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 86/1997 Dekretuaren 17. atalean jasotzen denari jarraiki. 
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2. Taula. Azterketa komunikatiboan parte hartzea za baldu zitzaien Udal langileak eta erantzun 
dutenak, arloka.  

Unibertsoa Erantzundakoak Erantzun gabekoak 
ARLOA 

Kop. Kop % Kop % 

Alkatetza 1 1 100,0 0 0,0  

Idazkaritza, zerbitzu juridikoak eta kontratazioa 6 6 100,0 0 0,0 

Informazioaren gizarte eta herritarren parte-
hartzea 

35 30 85,7 5 14,3 

Ogasuna, Sustapen Ekonomikoa eta Plan 
Estrategikoa  23 19 82,6 4 17,4 

Kultura eta Kirola 17 10 58,8 7 41,2 

Gizarte Ongizatea, Hezkuntza eta Gazteria 64 57 89,1 7 10,9 

Hirigintza eta Ingurumena 16 13 81,3 3 18,8 

Mugikortasun, Bide Publiko eta Obrak 13 10 76,9 3 23,1 

Trafikoa eta Hiri segurtasuna 43 30 69,8 13 30,2 

Guztira 218 176 80,7 42 19,3 

Iturria: Irungo Udala eta Siadeco, 2013 
 
Jarraian, Udal langile guztiak eta azterketa honetan parte hartu dutenak ageri dira, arloaren 

arabera. Ikus daitekeenez, Irungo Udal langileen %43,3 dira benetan azterketa komunikatiboan 

parte hartu dutenak.  Arloaren arabera diferentziak oso handiak dira: Idazkaritzako ia langile 

guztiek parte hartu duten bitartean (ia %86k), Trafikoko langileen artean %27,8k hartu dute 

parte, Alkatetzan %25ek eta Mugikortasunekoen artean %21,3k.  

 

Gainerako arlotan, udal langileen %41,7 eta %66,7 artean dira azterketan parte hartu dutenak. 

3. Taula. Irungo Udaleko langileak eta azterketa ko munikatiboan parte hartu dutenak 
arloaren arabera 4 

Arloa 
Udaleko langile 

kopurua 

Azterketa 
komunikatiboan 
parte hartu duen 
langile kopurua 

% 

Alkatetza 4 1 25,0 

Idazkaritza, zerbitzu juridikoak eta kontratazioa 7 6 85,7 

Informazioaren gizarte eta herritarren parte-hartzea 45 30 66,7 

Ogasuna, Sustapen Ekonomikoa eta Plan Estrategikoa  39 19 48,7 

Kultura eta Kirola 24 10 41,7 

Gizarte Ongizatea, Hezkuntza eta Gazteria 108 57 52,8 

Hirigintza eta Ingurumena 24 13 54,2 

Mugikortasun, Bide Publiko eta Obrak 47 10 21,3 

Trafikoa eta Hiri segurtasuna 108 30 27,8 

Guztira 406 176 43,3 

Iturria: Irungo Udalaren lanpostu zerrenda (LPZ), 2012, Siadecon landua, 2013. Siadeco, 2013 

 
                                                           
4Euskara Arloko langileak ez dira udaleko langileen artean ageri eta ez dute azterketa komunikatiboan parte hartu. 
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AZTERKETA KOMUNIKATIBOAREN 
EMAITZA NAGUSIAK 
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3.1. EGIAZTATUTAKO HIZKUNTZA -ESKAKIZUNA ETA EUSKARAREN 
EZAGUTZA-MAILA  
 
3.1.1. Egiaztatutako hizkuntza-eskakizuna 

Galdetegia bete duten langileen erdiek, 3. hizkuntza-eskakizuna (HE) egiaztatua dute, eta 

%7,4k laugarrena; hau da, “erabiltzaile gaituak” dira.   

 

Bestalde, %30,1ek bigarren hizkuntza-eskakizuna dute egiaztatuta, eta %8k lehenengoa. 

“Erabiltzaile independienteak” lirateke hauek 297/2010 Dekretuaren5 arabera. 

 

Azkenik, %4k bestelako euskara egiaztagiria dute: 5 pertsonek EGA ziurtagiria dute eta batek 

Hizkuntza Eskola Ofizialeko Gaitasun Ziurtagiria. Ziurtagiri hauek 3. hizkuntza-eskakizunaren 

baliokideak izanik, langile hauek “erabiltzaile gaituak” direla esan dezakegu.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egiaztatutako hizkuntza-eskakizuna arloaren arabera aztertuz, aipatu: 

                                                           
5297/2010 Dekretua, azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu 

eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena. 

Iturria: Siadeco, 2013. 



 

84. 
 

• Alkatetzan eta Idazkaritzan, azterketa komunikatiboan parte hartutako langile guztiek 
egiaztatuta dute 3. hizkuntza-eskakizuna.  

• Hirigintzan eta Kulturan  %80tik gora dira 3. edo 4. HE egiaztatua dutenak. 
• Ogasunean, Gizarte Ongizatean eta Informazioaren Gizartean, %63 eta %68 artean 

kokatzen dira 3. eta 4. HE egiaztatu dutenak. 
• Trafikoan eta Mugikortasunean aldiz nabarmen gutxiago dira 3. eta 4. HE egiaztatua 

dutenak, eta 2. hizkuntza-eskakizuna egiaztatutakoak dira nagusi. Mugikortasuneko 
langileen %30ek (3 langilek), 1. HE egiaztatuta dute. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Taula. Egiaztatutako hizkuntza-eskakizuna arloar i jarraiki (%horizontalak ) 

  
  

  
  

EGIAZTATUTAKO HIZKUNTZA-
ESKAKIZUNA 

Guztira 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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1. HE 2.HE 3.HE 4.HE Besteri
k 

Kop. - - 1 - - 1 
Alkatetza 

% - - 100,0 - - 100,0 
Kop. - - 6 - - 6 Idazkaritza, zerbitzu juridikoak eta 

kontratazioa % - - 100,0 - - 100,0 
Kop. 2 9 18 1 - 30 Informazioaren gizarte eta herritarren 

parte-hartzea % 6,7 30,0 60,0 3,3 - 100,0 
Kop. - 6 10 3 - 19 Ogasun, sustapen ekonomiko eta plan 

estrategikoa % - 31,6 52,6 15,8 - 100,0 
Kop. 1 1 6 2 - 10 

Kultura eta Kirola 
% 10,0 10,0 60,0 20,0 - 100,0 
Kop. 8 11 30 3 5 57 Gizarte, Ongizate, Hezkuntza eta 

Gazteria % 14,0 19,3 52,6 5,3 8,8 100,0 
Kop. - 2 8 3 - 13 

Hirigintza eta Ingurumena 
% - 15,4 61,5 23,1 - 100,0 
Kop. 3 5 2 - - 10 

Mugikortasun, Bide Publiko eta Obra 
% 30,0 50,0 20,0 - - 100,0 
Kop. - 19 8 1 2 30 

Trafikoa eta Hiri segurtasuna 
% - 63,3 26,7 3,3 6,7 100,0 
Kop. 14 53 89 13 7 176 

GUZTIRA 
% 8,0 30,1 50,6 7,4 4,0 100,0 

Iturria: Siadeco, 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Taula. Egiaztatutako hizkuntza-eskakizuna arloar i jarraikI (%bertikalak) 

  
  

  
  

EGIAZTATUTAKO HIZKUNTZA-
ESKAKIZUNA 

Guztira 
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1. HE 2.HE 3.HE 4.HE Besteri
k 

Kop. - - 1 - - 1 
Alkatetza 

% - - 1,1 - - 0,6 
Kop. - - 6 - - 6 Idazkaritza, zerbitzu juridikoak eta 

kontratazioa % - - 6,7 - - 3,4 
Kop. 2 9 18 1 - 30 Informazioaren gizarte eta herritarren 

parte-hartzea % 14,3 17,0 20,2 7,7 - 17,0 
Kop. - 6 10 3 - 19 Ogasun, sustapen ekonomiko eta plan 

estrategikoa % - 11,3 11,2 23,1 - 10,8 
Kop. 1 1 6 2 - 10 

Kultura eta Kirola 
% 7,1 1,9 6,7 15,4 - 5,7 
Kop. 8 11 30 3 5 57 Gizarte, Ongizate, Hezkuntza eta 

Gazteria % 57,1 20,8 33,7 23,1 71,4 32,4 
Kop. - 2 8 3 - 13 

Hirigintza eta Ingurumena 
% - 3,8 9,0 23,1 - 7,4 
Kop. 3 5 2 - - 10 

Mugikortasun, Bide Publiko eta Obra 
% 21,4 9,4 2,2 - - 5,7 
Kop. - 19 8 1 2 30 

Trafikoa eta Hiri segurtasuna 
% - 35,8 9,0 7,7 28,6 17,0 
Kop
. 14 53 89 13 7 176 

GUZTIRA 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Iturria: Siadeco, 2013. 
 
 
 
Azterketa komunikatiboan parte hartu duten 176 lagunetatik, %60,8k (107k), lanpostuari 

dagokion hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta dute, %17,1ek (30 lagunek) dagokiena baino 

baxuagoa, eta aldiz %13,6k (24 lagunek) lanpostuari dagokiona baino hizkuntza-eskakizun 

altuagoa egiaztatua dute. 

 

Lanpostuari dagokiona baino HE baxuagoa egiaztatua dutenak proportzionalki gehiago dira 

Informazioaren Gizartea eta Kultura arloetan (%30 arlo bakoitzean); eta zertxobait gehiago dira 

ere Ogasun eta Mugikortasun arloetan (%20 inguru arlo bakoitzean). 

 

Dagokien HE baino altuagoa egiaztatu dutenen presentzia aldiz, nabarmen altuagoa da 

Trafikoa eta Hiri segurtasunean (%23,3). 

 
 
 
 
 
 
6. Taula. Lanpostuari dagokion hizkuntza-eskakizuna rekiko, egiaztatutako hizkuntza-
eskakizuna  
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Lanpostuar
i dagokiona 
egiaztatuta 

Dagokiona 
baino 1 
gutxiago 

Dagokiona 
baino 2 
gutxiago 

Dagokiona 
baino 

altuagoa 
egiaztatu 

du 

Lanpostua-
ren HE 
 falta 

GUZTIRA 

Kop. 1 -  -  -  -  1 
Alkatetza % 100,0 -  -  -  -  100,0 

Kop. 4 -  -  1 1 6 Idazkaritza, zerbitzu 
juridikoak eta 
kontratazioa 

% 66,7 -  -  16,7 16,7 100,0 

Kop. 18 9 -  2 1 30 Informazioaren gizarte 
eta herritarren parte-
hartzea 

% 60,0 30,0 -  6,7 3,3 100,0 

Kop. 12 4 -  3 -  19 Ogasun, sustapen 
ekonomiko eta plan 
estrategikoa % 63,2 21,1 -  15,8 - 100,0 

Kop. 6 3 -  1  - 10 
Kultura eta Kirola 

% 60,0 30,0 -  10,0 - 100,0 
Kop. 38 6 1 7 5 57 Gizarte, Ongizate, 

Hezkuntza eta Gazteria % 66,7 10,5 1,8 12,3 8,8 100,0 
Kop. 10 1 -  2  - 13 Hirigintza eta 

Ingurumena % 76,9 7,7 -  15,4 - 100,0 
Kop. 2 2 -  1 5 10 Mugikortasun, Bide 

Publiko eta Obra % 20,0 20,0 -  10,0 50,0 100,0 
Kop. 16 4 -  7 3 30 Trafikoa eta Hiri 

segurtasuna % 53,3 13,3 -  23,3 10,0 100,0 
Kop
. 107 29 1 24 15 176 

GUZTIRA 
% 60,8 16,5 0,6 13,6 8,5 100,0 

Iturria: "Lanpostuari dagokion HE" Irungo Udalak; egiaztatutakoa, inkestatuak berak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2. Euskararen ezagutza maila  
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Egiaztatutako hizkuntza-eskakizuna dena delarik, azterketa komunikatiboan parte hartutakoei, 

egun euskaraz ulertu, hitz egin, irakurri eta idazteko duten gaitasun mailaz galdetu zaie.  

 

Honen arabera aipatzekoa da:  

Parte hartutako langileen % 94,9k euskaraz ULERTU ongi edo nahikoa ongi egiten du; eta % 

4,5ek euskaraz zertxobait baino ez du egiten. 

Langile horien % 82,9 gai da euskaraz ongi edo nahikoa ongi HITZ EGITEKO; %14,8k 

zertxobait hitz egiten du euskaraz; eta % 1,7 hitz batzuk soilik edo ez du euskaraz hitz egiten.  

Langileen % 79,5 gai da euskara ongi edo nahikoa ongi IRAKURTZEKO; %15,9k euskaraz 

zertxobait irakurtzeko gaitasun du; eta %4,5k euskara ezer ez edo hitz batzuk irakurtzeko gai 

besterik ez da. 

Ongi edo nahikoa ongi IDAZTEKO langileen gaitasun % 64,2ra jaisten da; zertxobait idazteko 

gai da langileen % 25; eta %10,2 euskara ezer ez edo hitz batzuk idazteko gai besterik ez da. 

 

Euskaraz nahikoa ongi edo ongi hitz egiteko gai ez direnen proportzioa altuagoa da Ogasun 

arloan (%31,6), Trafiko arloan (%26,7) eta Mugikortasun arloan (%20,0).  

 

Euskaraz nahikoa ongi edo ongi irakurri eta idazteko gai ez direnen proportzioa aldiz, altuagoa 

da Trafikoan (%46,7 ez dira gai (nahikoa) ongi irakurtzeko eta %60,0 idazteko) eta Ogasunean 

(%47,4  ez dira gai nahikoa ongi idazteko). 
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Alkatetza  
(N=1) 

Idazkaritza, Zerbitzu 
Juridikoak eta 
Kontratazioa  
(N=6) 

Informazioaren gizarte 
eta herritarren parte 
hartzea  
(N=30) 

Ogasuna, Sustapen 
ekonomikoa eta Plan 
estrategikoa 
(N=19) 

Kultura eta Kirola 
(N=10) 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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Gizarte ongizate, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 
(N=57) 

Hirigintza eta 
Ingurumena 
(N=13) 

Mugikortasun, Bide 
publiko eta Obrak 
(N=10) 

Trafikoa eta Hiri 
segurtasuna  
(N=30) 

GUZTIRA 
(N=176) 1,7 

1,1 
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Udal langile hauek egiaztatutako hizkuntza-eskakizuna, egun adierazitako euskara 

gaitasunarekin erkatuz gero,  honakoa azpimarratuko genuke: 

• 4. HE egiaztatuta duten guztiek euskaraz “nahikoa ongi” edo “ongi” ulertu, hitz egin, 

irakurri eta idazten dutela erantzun dute. 

• Hirugarren HE egiaztatuta duten 89 lagunetatik, 14 dira (%15,7) euskaraz “zertxobait” 

idazteko gai besterik sentitzen ez direnak,  3 euskaraz hitz egiteko eta 1 euskaraz 

irakurtzeko. 

• Bigarren HE egiaztatuta duten 53 lagunetatik, 11 dira batere/hitz batzuk idazteko gai 

besterik ez direnak (%20,7), 6 batere/hitz batzuk irakurtzeko gai besterik ez direnak 

(%11,3) eta 2 batere/hitz batzuk hitz egiteko gai besterik ez direnak (%3,8). 

• Lehen HE egiaztatuta duten 14 lagunetatik 2k euskara zertxobait ulertzen dute (%14,3) 

eta  9k hitz batzuk edo zertxobait hitz egiten dute (%64,3).  

 
 
7. Taula. Adierazitako euskara maila, egiaztatutako  hizkuntza-eskakizunaren arabera.  

EGIAZTATUTAKO HIZKUNTZA-
ESKAKIZUNA   

  
  
  

1. HE 2.HE 3.HE 4.HE Besteri
k 

Guztira 

Zertxobait ................................2 6 -   - -  8 
Nahikoa ongi ................................10 30 17 1 - 58 
Ongi ................................ 2 17 71 12 7 109 

Euskaraz ulertu 

Ee................................................................ -   1  -  - 1 
Ezer ez................................  - 1  -  -  - 1 
Hitz batzuk ................................1 1  -  -  - 2 
Zertxobait ................................8 15 3  -  - 26 
Nahikoa ongi ................................5 26 35 2 3 71 
Ongi ................................  - 10 50 11 4 75 

Euskaraz hitz egin 

Ee................................................................ - -  1  -  - 1 
Ezer ez................................ 1 4 -   -  - 5 
Hitz batzuk ................................1 2 -   -  - 3 
Zertxobait ................................8 18 1  - 1 28 
Nahikoa ongi ................................3 22 33 2 2 62 

Euskaraz irakurri 

Ongi ................................ 1 7 55 11 4 78 
Ezer ez................................ 2 7 -   -  - 9 
Hitz batzuk ................................4 4 -   - 1 9 
Zertxobait ................................5 24 14  - 1 44 
Nahikoa ongi ................................3 15 32 2 1 53 
Ongi ................................  - 3 42 11 4 60 

Euskaraz idatzi 

Ee................................................................ -  - 1  -  - 1 

GUZTIRA 14 53 89 13 7 176 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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3.2. HIZKUNTZA GAITASUN ALDERATUA  
 
Gaitasun aldetik zein hizkuntzatan hitz egiten duen hobekien galdetuta, 10etik ia 7k (123 

pertsona) gaztelaniaz euskaraz baino hobeto moldatzen direla diote; %26,1ek bietan berdintsu 

moldatzen direla (46 pertsona), eta euskaraz hobeto moldatzen direnak ez dira %3ra iristen (5 

pertsona). 

 

Idazteko garaian, gehiago dira gaztelaniaz hobeto moldatzen direnak (10etik ia 8 – 139 

pertsona), eta gutxiago aldiz euskaraz eta gaztelaniaz berdin moldatzen direla diotenak (%17,0 

- 30 pertsona). Euskaraz hobeto moldatzen direla diotenak %2,3 dira (4 pertsona). 

 
 
 
Hitz egiteko garaian euskaraz gaztelaniaz bezain ongi edo hobeto moldatzen direnen 

portzentajea altuagoa da batik bat Alkatetzan (%100,0 – pertsona bakarra da), Gizarte 

Ongizatean (%38,6 – 22 pertsona) eta Trafikoan (%36,6 – 11 pertsona). Idazteko garaian aldiz, 

nabarmen gehiago dira Gizarte Ongizatean (% 29,8 – 17 pertsona). 

 

Iturria: Siadeco, 2013. 

Iturria: Siadeco, 2013. 



 

93. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alkatetza  
(N=1) 

Idazkaritza, Zerbitzu 
Juridikoak eta 
Kontratazioa  
(N=6) 
Informazioaren gizarte 
eta herritarren parte 
hartzea  
(N=30) 
Ogasuna, Sustapen 
ekonomikoa eta Plan 
estrategikoa 
(N=19) 
Kultura eta Kirola 
(N=10) 

Gizarte ongizate, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 
(N=57) 
Hirigintza eta 
Ingurumena 
(N=13) 
Mugikortasun, Bide 
publiko eta Obrak 
(N=10) 

Trafikoa eta Hiri 
segurtasuna  
(N=30) 

GUZTIRA 
(N=176) 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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3.3. AHOZKO ERABILERA MAILA HARREMAN EREMU DESBERDINETAN  
 
Harreman eta komunikazio mota desberdinetan euskara ahoz zein mailatan erabiltzen duten 

galdetu zaie azterketa komunikatiboan parte hartu duten langileei, eta azpimarratzekoa da: 

 

• Ordezkari politikoekin hitz egiterakoan ia erabatekoa da gaztelaniaren erabilera; 10etik 
ia 9k euskara gutxi (%35 baino gutxiago) egiten du ordezkari politikoekin.  
 

• Lankideekin, arlokoekin nahiz beste arloetakoekin, eta hiritarrekin erdiak pasak euskara 
gutxi erabiltzen dutela diote; heren batek erdizka egiten dutela (euskara %35-%65 
artean), eta %5-%9 inguruk asko (euskera %65 baino gehiago). 

 

• Udalez kanpoko harremanetan, aldiz, altuagoa da euskararen erabilera maila. Izan ere, 
euskara gutxi erabiltzen dutenak nagusi izan arren (ia %39), etxeko harremanetan, 
lagunekin… euskara nagusiki erabiltzen dutenak ia %27 dira. Ahozko harremanetan 
beraz, udalez kanpoko harremanetan euskara nagusiki erabiltzen duen hainbat 
langilek, gaztelaniaz egiten dute nagusiki lantokian, bai lankideekin, herritarrekin edota 
politikariekin. 
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Kultura eta 
Kirola  

Ogasuna, 
Sustapen 
ekonomikoa 
eta Plan 
estrategikoa 

Informazioaren 
gizarte eta 
Herritarren parte 
hartzea 

Idazkaritza, 
Zerbitzu 
juridikoak eta 
Kontratazioa 

Alkatetza 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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GUZTIRA 

Trafikoa eta Hiri 
segurtasuna 

Mugikortasun, 
Bide Publiko eta 
Obrak 

Gizarte ongizate, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

Hirigintza eta 
Ingurumena 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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Bere arloko lankideekin hitz egiterakoan euskara asko erabiltzen dutenen portzentajea altuagoa 

da Gizarte Ongizatean (%18,5), Ogasunean (%15,8) eta Kulturan (%10,0). 

 

Beste arloetako lankideekin, euskara asko erabiltzen dutenen portzentajea altuagoa da berriz  

Idazkaritzan (%16,7) eta Mugikortasunean (%12,5). 

 

Ordezkari politikoekin euskara asko erabiltzen dutenen portzentajea altuagoa da 

Mugikortasunean (%25,0) eta Kulturan (%11,1). 

 

Herritarrekiko harremanetan, nabarmen altuagoa da Idazkaritzan euskaraz asko egiten dutenen 

portzentajea (%33,3). 

 

Eta udalez kanpoko harremanetan berriz, altuagoa da euskaraz asko egiten dutenen 

portzentajea Idazkaritzan, Mugikortasunean, Trafikoan  (%33,3) eta Gizarte Ongizatean 

(%28,6). 

 
 

 
 
 
 
 
Ahozko erabilera mailaren interpretazioa errazteko, ahozko erabileraren indizea sortu dugu. 

Erantzun modalitateen araberako haztapenerako ondorengo puntuazio sistema erabili dugu:  

 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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 Haztapen indizea 

Euskaraz gutxi (%35 baino gutxiago) 0,175 

Euskaraz erdizka (euskara %35-65 
artean) 

0,500 

Euskaraz asko (%65 baino gehiago) 0,675 

 
Indize honen arabera, euskararen ahozko erabilera mailarik altuena, udalez kanpoko 

harremanetan ematen da (%41,9); 8-9 puntuz beherago lankideekiko – bere eta beste arloetako 

lankideekiko- nahiz herritarrekiko erabilera indizeak datoz; eta beste 10-11 puntuz beherago 

ordezkari politikoekiko harremanetako erabilera indizeak.  

 

Arloen arabera, oro har euskararen erabilera indizerik altuenak honakoak dira: 

• Arloko lankideekiko  harremanetan: Gizarte Ongizatea (%39,0) eta Kultura (%38,8) 

• Beste arloetako lankideekiko: Idazkaritza (%36,7) eta Informazioaren Gizartea (%35,5) 

• Ordezkari politikoekiko: Idazkaritza (%33,8) eta Mugikortasuna (%30,0) 

• Hiritarrekiko: Kultura (% 41,1) eta Idazkaritza (%39,6)  

• Eta udalez kanpoko harremanetan: Alkatetza (%50,0), Idazkaritza (%45,0), 

Mugikortasuna (%45,0) eta Gizarte Ongizatea (%44,9) 

 

Orokorrean, balio gehienetan, batez besteko indizetik gora kokatzen diren arloak Idazkaritza, 

Gizarte Ongizatea eta Kultura dira; balio ia guztietan bestez besteko indizetik behera kokatzen 

diren arloak aldiz  Alkatetza (udalez kanpoko harremanetan izan ezik),  Hirigintza eta Ogasuna 

dira. 
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8. Taula. Euskararen batez besteko erabilera maila ahozko harreman eta komunikazioetan, 
euskaraz hitz egiteko adierazitako gaitasunari jarr aiki. 

EUSKARAZ HITZ EGIN 

Ezer ez + 
hitz batzuk Zertxobait Nahikoa 

ongi Ongi 
Guztira 

  

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 

Gutxi................................3 100,
0 24 92,3 45 63,4 22 29,3 94 53,7 

Erdizka ................................-  -  2 7,7 23 32,4 35 46,7 60 34,3 

Asko................................-  -  -   - -   - 15 20,0 15 8,6 

Ez dagokit ................................-  -  -   - 3 4,2 1 1,3 4 2,3 

Zure arloko 
lankideekin hitz 
egiterakoan 

Ee................................-  -  -   - -   - 2 2,7 2 1,1 

Gutxi................................3 100,
0 

21 80,8 43 60,6 26 34,7 93 53,1 

Erdizka ................................-  -  2 7,7 17 23,9 34 45,3 53 30,3 
Asko................................-  -  -   - 4 5,6 10 13,3 14 8,0 
Ez dagokit ................................-  -  3 11,5 7 9,9 3 4,0 13 7,4 

Beste arloetako 
lankideekin hitz 
egiterakoan 

Ee................................-  -  -   - -  - 2 2,7 2 1,1 

Gutxi................................2 66,7 16 61,5 43 60,6 45 60,0 106 60,6 
Erdizka ................................-  -  -   - 4 5,6 6 8,0 10 5,7 
Asko................................-  -  1 3,8  -  - 2 2,7 3 1,7 
Ez dagokit ................................1 33,3 9 34,6 24 33,8 19 25,3 53 30,3 

Ordezkari 
politikoekin hitz 
egiterakoan 

Ee................................-  -  -   -  -  - 3 4,0 3 1,7 

Gutxi................................3 100,
0 

19 73,1 35 49,3 29 38,7 86 49,1 

Erdizka ................................-  -  5 19,2 31 43,7 32 42,7 68 38,9 
Asko................................-  -  -   - 1 1,4 8 10,7 9 5,1 
Ez dagokit ................................-  -  2 7,7 4 5,6 5 6,7 11 6,3 

Hiritarrekin hitz 
egiterakoan 

Ee................................-  -  -  - -  - 1 1,3 1 0,6 

Gutxi................................3 100,
0 22 84,6 33 46,5 9 12,0 67 38,3 

Erdizka ................................-  -  3 11,5 23 32,4 30 40,0 56 32,0 
Asko................................-  -   -  - 12 16,9 34 45,3 46 26,3 
Ez dagokit ................................-  -  1 3,8 2 2,8   0,0 3 1,7 

Udalez kanpo hitz 
egiterakoan 
(etxean, 
lagunekin...) 

Ee................................-  -   -  - 1 1,4 2 2,7 3 1,7 

GUZTIRA 3 100,
0 26 100,

0 71 100,
0 75 100,

0 175 100.
0 

Iturria: Siadeco, 2012. 
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3.4. EUSKARAREN IDATZIZKO ERABILERA MAILA :  EUSKARA SORTZE 

HIZKUNTZA GISA HARREMAN EREMU DESBERDINETAN  
 
Udalean eguneroko jardunean sortzen dituzten komunikazio eta idatziak euskaraz, gaztelaniaz 

eta ele bietan zein proportziotan/ehunekotan egiten dituzten estimatzeko galdetu zaie azterketa 

komunikatiboan parte hartu duten langileei, testua edo idatzia jasoko duen hartzailearen 

arabera sailkatuta. 

 

Oro har sortze hizkuntza nagusia gaztelania da, baina aldeak badira testu horien jasoleen 

arabera: 

 

• Idatzia udal zerbitzu bereko langileei, beste zerbitzu edota departamentuetako langileei 

edo ordezkari politikoei zuzenduta dagoenean, 10etik 8 kasutan gaztelaniaz sortzen da; 

10etik 1 (gutxi gorabehera) euskaraz eta beste 1 ele bietan. 

 

• Idatzia edo testuaren hartzailea enpresa, herritarra edo bestelako administrazio 

publikoa denean, aldiz, sormen hizkuntza nagusia gaztelania bada ere (%63-%68 

artean), altuagoa da ele bietan sortutako testuen ehunekoa (%25-%27 inguru). 

 

Datuok arloka aztertuta, batez besteko balio orokor hauetatik gorakoa da euskaraz edo ele 

bietan sortutako komunikazio eta idatzien ehunekoa Gizarte Ongizate arloan (idazki mota 

guztietan), Kulturan (enpresei igorritakoen salbuespenarekin), Idazkaritzan (udal barneko 

idatzietan), Ogasunean (udal kanpoko idatzietan). 

 

Aldiz batez besteko balio orokorretatik beherakoa da euskaraz edo ele bietan sortutako 

komunikazio eta idatzien ehunekoa Hirigintzan, Mugikortasunean eta Trafikoan (kasu 

guztietan). 
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Kultura eta 
Kirola  

Ogasuna, 
Sustapen 
ekonomikoa 
eta Plan 
estrategikoa 

Informazioaren 
gizarte eta 
Herritarren parte 
hartzea 

Idazkaritza, 
Zerbitzu 
juridikoak eta 
Kontratazioa 

Alkatetza 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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GUZTIRA 

Trafikoa eta Hiri 
segurtasuna 

Mugikortasun, 
Bide Publiko eta 
Obrak 

Gizarte ongizate, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

Hirigintza eta 
Ingurumena 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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9. Taula. Udalean eguneroko jardunean sortzen diren  komunikazio eta idatziak batez beste 
zein hizkuntzatan egiten dira, arlo eta atal admini stratiboari jarraiki 

Komunikazio eta idatzien sortze hizkuntza (batez 
besteko ehunekoak) Hartzaileak 

Perts. 
Kop. Euskaraz Gaztela-

niaz Elebietan Guztira 

Udal zerbitzu berekoak direnean 1 - 100,0 - 100,0 
Beste zerbitzu edota 
departamentuetakoak direnean 1 - - 100,0 100,0 

Udaleko ordezkari politikoak 
direnean 1 - - 100,0 100,0 

Herritarrak direnean 1 - - 100,0 100,0 

Enpresak direnean 1 - - 100,0 100,0 

Alkatetza 

Administrazio publikoko beste 
erakundeak direnean 1 - - 100,0 100,0 

Udal zerbitzu berekoak direnean 6 18,3 66,7 15,0 100,0 
Beste zerbitzu edota 
departamentuetakoak direnean 6 16,7 68,3 15,0 100,0 

Udaleko ordezkari politikoak 
direnean 6 20,0 59,2 20,8 100,0 

Herritarrak direnean 5 5,0 69,0 26,0 100,0 

Enpresak direnean 5 5,0 69,0 26,0 100,0 

Idazkaritza, 
zerbitzu 

juridikoak eta 
kontratazioa 

Administrazio publikoko beste 
erakundeak direnean 4 - 56,3 43,8 100,0 

Udal zerbitzu berekoak direnean 19 12,6 79,5 7,9 100,0 
Beste zerbitzu edota 
departamentuetakoak direnean 20 14,8 78,2 7,0 100,0 

Udaleko ordezkari politikoak 
direnean 7 1,6 95,6 2,9 100,0 

Herritarrak direnean 16 11,0 53,4 35,6 100,0 

Enpresak direnean 15 4,4 73,6 22,0 100,0 

Informazioa-
ren gizarte 

eta 
herritarren 

parte hartzea 

Administrazio publikoko beste 
erakundeak direnean 12 18,8 65,4 15,8 100,0 

Udal zerbitzu berekoak direnean 14 12,5 84,3 3,2 100,0 
Beste zerbitzu edota 
departamentuetakoak direnean 4 9,3 79,3 11,4 100,0 

Udaleko ordezkari politikoak 
direnean 8 0,0 97,5 2,5 100,0 

Herritarrak direnean 16 5,6 62,8 31,6 100,0 

Enpresak direnean 13 4,6 58,8 36,5 100,0 

Ogasun, 
sustapen 

ekonomiko 
eta plan 

estrategikoa 

Administrazio publikoko beste 
erakundeak direnean 13 5,4 47,7 46,9 100,0 

Udal zerbitzu berekoak direnean 10 29,5 70,5 0,0 100,0 
Beste zerbitzu edota 
departamentuetakoak direnean 9 29,4 70,6 0,0 100,0 

Udaleko ordezkari politikoak 
direnean 7 20,0 80,0 0,0 100,0 

Herritarrak direnean 9 12,8 55,0 32,2 100,0 

Enpresak direnean 7 15,7 71,4 12,9 100,0 

Kultura eta 
kirola 

Administrazio publikoko beste 
erakundeak direnean 8 23,8 55,0 21,3 100,0 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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Komunikazio eta idatzien sortze hizkuntza (batez 
besteko ehunekoak) Hartzaileak 

Perts. 
Kop. Euskaraz Gaztela-

niaz Elebietan Guztira 

Udal zerbitzu berekoak direnean 42 16,9 72,4 10,7 100,0 
Beste zerbitzu edota 
departamentuetakoak direnean 30 13,9 73,8 12,3 100,0 

Udaleko ordezkari politikoak 
direnean 22 7,1 68,8 24,1 100,0 

Herritarrak direnean 44 14,2 48,9 37,0 100,0 

Enpresak direnean 22 6,9 44,7 48,4 100,0 

Gizarte 
ongizate, 
hezkuntza 

eta gazteria 

Administrazio publikoko beste 
erakundeak direnean 31 8,4 54,5 37,1 100,0 

Udal zerbitzu berekoak direnean 12 8,0 92,0 - 100,0 
Beste zerbitzu edota 
departamentuetakoak direnean 11 6,5 93,5 - 100,0 

Udaleko ordezkari politikoak 
direnean 8 3,3 96,8 - 100,0 

Herritarrak direnean 10 12,1 87,9 - 100,0 

Enpresak direnean 9 13,4 86,6 - 100,0 

Hirigintza eta 
ingurumena 

Administrazio publikoko beste 
erakundeak direnean 9 10,1 89,9 - 100,0 

Udal zerbitzu berekoak direnean 6 5,8 94,2 - 100,0 
Beste zerbitzu edota 
departamentuetakoak direnean 3 6,7 93,3 - 100,0 

Udaleko ordezkari politikoak 
direnean 1 - 100,0 - 100,0 

Herritarrak direnean 2 25,0 75,0 - 100,0 

Enpresak direnean 3 - 100,0 - 100,0 

Mugikortasun
, bide publiko 

eta obrak 

Administrazio publikoko beste 
erakundeak direnean 2 - 100,0 - 100,0 

Udal zerbitzu berekoak direnean 27 1,1 98,5 0,4 100,0 
Beste zerbitzu edota 
departamentuetakoak direnean 23 0,7 94,5 4,8 100,0 

Udaleko ordezkari politikoak 
direnean 12 - 100,0 - 100,0 

Herritarrak direnean 26 7,4 87,0 5,6 100,0 

Enpresak direnean 17 3,6 88,8 7,6 100,0 

Trafikoa eta 
hiri 

segurtasuna 

Administrazio publikoko beste 
erakundeak direnean 21 6,2 74,7 19,0 100,0 

Udal zerbitzu berekoak direnean 137 12,4 82,2 5,4 100,0 
Beste zerbitzu edota 
departamentuetakoak direnean 117 11,2 80,5 8,3 100,0 

Udaleko ordezkari politikoak 
direnean 72 6,3 82,7 11,0 100,0 

Herritarrak direnean 129 10,8 63,1 26,1 100,0 

Enpresak direnean 92 6,5 68,3 25,2 100,0 

GUZTIRA 

Administrazio publikoko beste 
erakundeak direnean 101 9,6 62,8 27,7 100,1 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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10. Taula. Eguneroko lanjarduneko komunikazio eta i datzien batez besteko sortze 
hizkuntza, idazteko adierazitako gaitasun mailari j arraiki (batez besteko %) 

Gaitasun maila euskaraz idazterakoan 
Hartzaileak Sortze 

hizkuntza Ezer ez Hitz 
batzuk 

Zertxob
ait 

Nahikoa 
ongi 

Ongi Guztira 

Euskaraz  - - 3,2 13,2 21,7 12,4 

Gaztelaniaz 100,0 100,0 95,9 79,3 70,0 82,2 
Udal zerbitzu berekoak 
direnean  

Elebietan - - 0,9 7,6 8,3 5,4 

Euskaraz  - - 3,8 10,4 21,4 11,2 

Gaztelaniaz 100,0 100,0 89,7 79,9 70,2 80,5 
Beste zerbitzu edo depart. 
Direnean 

Elebietan - - 6,5 9,7 8,3 8,3 

Euskaraz  - - 0,1 10,9 5,4 6,3 

Gaztelaniaz 100,0 100,0 93,5 82,4 72,6 82,7 
Udaleko ordezkari politikoak 
direnean 

Elebietan - - 6,4 6,7 22,0 11,0 

Euskaraz  - 0,8 7,2 11,1 15,2 10,8 

Gaztelaniaz 100,0 99,2 72,5 58,4 52,5 63,1 Herritarrak direnean 

Elebietan - - 20,3 30,4 32,3 26,1 

Euskaraz  - - 5,5 7,8 7,4 6,5 

Gaztelaniaz 100,0 100,0 70,9 70,7 55,8 68,3 Enpresak direnean 

Elebietan - - 23,6 21,5 36,7 25,2 

Euskaraz  - - 9,2 9,7 11,8 9,6 

Gaztelaniaz 100,0 100,0 72,3 61,7 51,2 62,8 
Beste erakunde publikoak 
direnean 

Elebietan - - 18,5 28,5 36,9 27,7 

Iturria: Siadeco, 2013. 
 
 
 
 
Galdekizuna erantzundako hizkuntza 
 
Idatzizko erabileraren adierazle gisa, azterketa komunikatiboa egiteko helarazitako galdekizuna 

zein hizkuntzatan bete duten aurkezten dugu jarraian. 

 
Honela, parte hartutako 10 langiletik 6k euskaraz bete dute galdekizuna, eta 4k berriz 

gaztelaniaz. 

 
Galdekizuna euskaraz bete dutenen proportzioa altuagoa da Alkatetzan (%100,0), Kulturan 

(%80,0), Mugikortasunean (%80,0), Hirigintzan (%76,9) eta Ogasunean (%68,4); zertxobait 

baxuagoa Gizarte Ongizatean (%57,9) eta baxuagoa (%50 ingurukoa) Trafikoan, Idazkaritzan 

eta Informazioaren Gizartea arloan. 
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11. Taula: Galdekizuna betetzeko erabilitako hizkun tza arloari jarraiki (% 
horizontalak). 

Euskara Gaztelania Guztira 
 

Kop. % Kop. % Kop. % 

Alkatetza 1 100,0 - - 1 100,0 

Idazkaritza, zerbitzu juridikoak 
eta kontratazioa 

3 50,0 3 50,0 6 100,0 

Informazioaren gizarte eta 
herritarren parte-hartzea 

15 50,0 15 50,0 30 100,0 

Ogasun, sustapen ekonomiko 
eta plan estrategikoa 

13 68,4 6 31,6 19 100,0 

Kultura eta Kirola 8 80,0 2 20,0 10 100,0 

Gizarte Ongizate, Hezkuntza 
eta Gazteria 

33 57,9 24 42,1 57 100,0 

Hirigintza eta Ingurumena 10 76,9 3 23,1 13 100,0 

Mugikortasun, Bide Publiko eta 
Obra 

8 80,0 2 20,0 10 100,0 

Trafikoa eta Hiri segurtasuna 16 53,3 14 46,7 30 100,0 

Guztira 107 60,8 69 39,2 176 100,0 

Iturria:  Siadeco, 2013            
 
 
Harreman zuzena dago egiaztatutako hizkuntza eskakizuna maila eta galdetegia betetzeko 

erabilitako hizkuntzaren artean.  

• Lehen hizkuntza eskakizuna egiaztatuta duten 14 pertsonetatik, 12k gaztelaniaz 
erantzun dute (%85,7) baina badira 2 euskaraz erantzun dutenak. 

• Bigarren hizkuntza eskakizuna egiaztatuta dutenen artean, erdiak baino gehiagok 
gaztelaniaz erantzun dute (%56,6), eta %43,4 izan dira euskaraz erantzun dutenak. 

• Hirugarren hizkuntza eskakizuna egiaztatuta dutenen artean, 10etik 7k euskarazkoa 
bete dute, baina 3k gaztelaniazkoa. 

• Laugarren hizkuntza eskakizuna egiaztatuta duten guztiek euskarazko alea bete dute. 
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12. Taula:  Galdekizuna betetzeko erabilitako hizku ntza egiaztatutako 
hizkuntza eskakizunari jarraiki (% horizontalak). 

Euskara Gaztelania Guztira 
 

Kop. % Kop. % Kop. % 

1. HE 2 14,3 12 85,7 14 100,0 

2.HE 23 43,4 30 56,6 53 100,0 

3.HE 63 70,8 26 29,2 89 100,0 

4.HE 13 100,0 - - 13 100,0 

Besterik (EGA, Hizkuntza 
Eskola Ofizialeko Ziurtagiria) 

6 85,7 1 14,3 7 100,0 

Guztira 107 60,8 69 39,2 176 100,0 

Iturria:  Siadeco, 2013            
 
 
 
3.5. LANPOSTUAREN LAN JARDUN NAGUSIAK  
 
Azterketa komunikatiboaren helburua udal langile bakoitzaren eginkizunetatik eta norberak 

dituen gaitasun / gabezietatik abiatuta, bakoitzari euskararen erabileran aurrera egiteko 

proposamen zehatzak egitea bada, ezinbestekoa izango zaigu langileen lan jardun edo lan 

eginkizun nagusiak zeintzuk diren ezagutzea6. 

 

Lan jarduera hauek 3 multzotan banatuta daude; lehenengoan herritarren edo enpresen parte 

hartzea eskatzen duten lan jardunak ageri dira, bigarrenean udaleko langileei eragiten dieten 

prozedurak, eta hirugarrenean udalaren barne kudeaketari dagozkionak. 

 

Galdetegia erantzundako 10 langiletatik 7k Informazioa du lan jardun edo eginkizun 

nagusietako bat; eta arlo ia guztietan (Mugikortasun arloko salbuespenarekin) antzekoa da 

proportzioa. 

 

Baina gainerako lan jardun edo eginkizunak nagusi dituzten langileen kopurua askoz baxuagoa 

da:  

• Salaketak eta erreklamazioak, Arlokako txosten eta irizpenak, eta Zerbitzu eskaerak, 
%25 ingururen lan jardun nagusiak dira (45-46 langile).  

• Baimenak, Kontratazioak, Diru-laguntzak, Jakinarazpenak administrazioari, Langileei 
zuzendutako agiri eta komunikazioak, eta Erregistroak, 5 langiletik 1en lan jardun edo 
lan eginkizun nagusienen artean topatzen dira (32-38 artean). 

• Formazioa da langileen %16,5en lan jardun nagusietako bat (29 langile). 

                                                           
6 Lan jardun nagusiak zein diren jakiteko kontuan hartu beharrekoak, honakoak izan dira: maizen egiten direnak, 

haien eragina dela eta garrantzitsuenak, herritarrei zuzendutakoak, etab.  
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• Inskribaketak eta harpidetzak, Langileen kudeaketa, Ikuskapenak, Zehapenak/zigorrak 
eta Kudeaketa ekonomikoa, aldiz, %12-13ren lan jardun nagusiak dira (21-24 langile). 

• Eta azkenik Prozedura juridikoa, Arbitrajea eta Egiaztatzeko probak eta txartelak %10 
baino gutxiagorena (10-14 langile). 

 
 
 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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13. Taula. Lanpostuan burutzen diren lanjardun nagu siak arloari jarraiki (baiezko erantzunak).  

Herritarren edo enpresen parte hartzea eskatzen dutenak Udaleko langileei 
eragiten dietenak 

Udalaren barne 
kudeaketa 

 
Informa

zioa 
Arbitra-

jea 

Sala-
ketak 
eta 

errekla-
ma-

zioak 

Kontra-
tazioak 

Erregis-
troak 

Baime-
nak 

(diru)-
lagun-
tzak 

Ikus-
kape-
nak 

Zeha-
penak/ 
zigorrak 

Egiaz-
tatzeko 
probak 

eta 
txarte-

lak 

Zerbitz
u 

eskae-
rak 

Inskri-
baketak 

eta 
harpi-
detzak 

Jakina-
razpe-

nak 
admi-
nistra-
zioan 

Forma-
zioa 

Langi-
leen 
ku-

deaket
a 

Langileei 
zuzen-
dutako 

agiri eta 
komu-

nikazioak 

Proze-
dura 

juridikoa 

Arlokako 
txosten 

eta 
irizpe-
nak 

Kudea-
keta 

ekono-
mikoa 

GUZ- 
TIRA 

Kop. 1 - - - - 1 1 - - - - - 1 - - 1 - - - 1 
Alkatetza 

% 100,0 - - - - 100,0 100,0 - - - - - 100,0 - - 100,0 - - - 100,0 

Kop. 4 - 1 3 2 1 1 - - - - 1 2 - - - 2 2 - 6 Idazkaritza, zerbitzu 
juridikoak eta 
kontratazioa % 66,7 - 16,7 50,0 33,3 16,7 16,7 - - - - 16,7 33,3 - - - 33,3 33,3 - 100,0 

Kop. 22 1 10 8 14 8 7 - 2 2 9 10 6 2 1 6 1 4 2 30 Informazioaren 
gizarte eta herritarren 
parte hartzea % 73,3 3,3 33,3 26,7 46,7 26,7 23,3 - 6,7 6,7 30,0 33,3 20,0 6,7 3,3 20,0 3,3 13,3 6,7 100,0 

Kop. 14 - 1 5 2 3 - - 1 1 1 - 3 3 5 9 4 5 7 19 Ogasun, sustapen 
ekonomiko eta plan 
estrategikoa % 73,7 - 5,3 26,3 10,5 15,8 - - 5,3 5,3 5,3 - 15,8 15,8 26,3 47,4 21,1 26,3 36,8 100,0 

Kop. 9 - 3 4 1 5 5 1 - 1 7 3 5 1 4 5 2 7 3 10 
Kultura eta kirola 

% 90,0 - 30,0 40,0 10,0 50,0 50,0 10,0 - 10,0 70,0 30,0 50,0 10,0 40,0 50,0 20,0 70,0 30,0 100,0 

Kop. 40 2 2 11 7 4 18 1 - 3 16 8 10 21 8 7 2 16 7 57 Gizarte ongizate, 
hezkuntza eta 
gazteria % 70,2 3,5 3,5 19,3 12,3 7,0 31,6 1,8 - 5,3 28,1 14,0 17,5 36,8 14,0 12,3 3,5 28,1 12,3 100,0 

Kop. 10 1 7 3 2 8 4 6 1 1 2 2 4 0 2 3 1 6 1 13 Hirigintza eta 
ingurumena % 76,9 7,7 53,8 23,1 15,4 61,5 30,8 46,2 7,7 7,7 15,4 15,4 30,8 0,0 15,4 23,1 7,7 46,2 7,7 100,0 

Kop. 2 - 2 1 - 2 - 1 - - - - - - - - - - - - Mugikortasun, bide 
publiko eta obrak % 20,0 - 20,0 10,0 - 20,0  10,0 - - - - - - - - - - - - 

Kop. 24 7 20 2 4 6 1 13 17 2 8  6 2 4 3 2 5 1 30 Trafikoa eta hiri 
segurtasuna % 80,0 23,3 66,7 6,7 13,3 20,0 3,3 43,3 56,7 6,7 26,7  20,0 6,7 13,3 10,0 6,7 16,7 3,3 100,0 

Kop. 126 11 46 37 32 38 37 22 21 10 43 24 37 29 24 34 14 45 21 176 
GUZTIRA 

% 71,6 6,3 26,1 21,0 18,2 21,6 21,0 12,5 11,9 5,7 24,4 13,6 21,0 16,5 13,6 19,3 8,0 25,6 11,9 100,0 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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3.6. IDATZIZKO KOMUNIKAZIOEN AZTERKETA  
 
Azterketa komunikatiboan parte hartutako langileei beren lan jardueran sortzen dituzten 

idatzizko komunikazioak deskribatzeko eskatu zaie, horien inguruko hainbat informazio eskatuz: 

zein motatako idazkiak sortzen dituzten, zein den komunikazio horien maiztasuna, zein 

idazkiaren sortze hizkuntza eta hedatze hizkuntza, komunikazio mota horiek sortzeko txantiloirik 

erabiltzen ote den eta komunikazio horien azken hartzailea zein den.  

 

Horretarako, 9 idazki mota bereizten ziren galdekizunean, eta 10. baterako ere lekua bazegoen, 

bestelako idatzirik sortuz gero. 

 

Idazki motarik ohikoena (proportzionalki langile gehiagok egiten dutena), mezu elektronikoak 

dira, azterketan parte hartutakoen %76,1ek idazten baititu (134 langile). Txostenak datoz 

bigarren (%54,5 – 96 langile) eta idatzizko harreman informalak hirugarren (%42,0 – 74 

pertsona). 

 

Gainerako idazki motak, langileen %22,2 eta %31,3 artean egiten dituzte (39 eta 55 lagun 

artean). 

 

Hemendik aurrera, atal honetan aztertuko ditugun datuak, idazki mota hauek egiten dituzten 

langileei dagozkie, noski. Argi izan behar da beraz, testuen maiztasuna, sortze hizkuntza, 

hedatze hizkuntza, etab.ez ari garenean, idazki mota hori egiten duten langileei lotutako datuak 

direla. 

 

Maiztasunari dagokionez, planteatutako idazki motak maizen egiten dituztenak honakoak dira: 

• Mezu elektronikoak, idatzizko harreman informalak eta bestelako idatzizko harremanak, 
ia egunero edo astero egiten dituzte udal langileen %75ek baino gehiagok. 

• %61,7k langilek egiten dituzte ebazpenak ia egunero edo astero. 

• Langileen erdiak gutxi gorabehera egiten dituzte ofizioak, eskabideak, ziurtagiriak eta 
txostenak ia egunero edo astero. 

• Eta aldiz nabarmen gutxiago dira (% 30-33 inguru) bilera-deiak eta aktak maiz –ia 
egunero edo astero- egiten dituztenak. 

 

Txantiloien erabilera nahikoa zabalduta dago. Honela: 

• Langile gehien-gehienek txantiloiarekin egiten dituztenak ziurtagiriak (%82,1), 
ebazpenak (%72,3) eta ofizioak (%69,8) dira.  

• Baina aktak, eskabideak edo bestelako idatziak egiten dituztenen erdiak inguru ere 
txantiloiak erabiltzen dituzte horiek egiteko.  

• Bilera-deiak txantiloiarekin egiten dituztenak %38,2 dira; eta txostenak, %27,8.  

• Baina apenas erabiltzen dira mezu elektronikoak idazteko (% 4,5) eta idatzizko 
harreman informaletarako (% 1,4). 

 
Idazki mota desberdin hauetako hartzaileei dagokionez: 
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• Mezu elektronikoak eta idatzizko harreman informalak lankideak (batik bat atal bereko 
lankideak) dituzte hartzaile nagusi. 

• Eta lankideei zuzentzen zaizkie ere txosten, bilera deia eta aktak nagusiki (%50-60 
artean). 

• Bestelako administrazioak hartzaile dituzten idazkiak gutxiago dira orokorrean; hala ere,  
ofizio (%81,1) eta eskabideen (%64,0) hartzaile nagusiak dira. 

• Herritarrak eta enpresak dira ziurtagiri (%89,7) eta ebazpenen (%76,6) hartzaile 
nagusiak, baina baita bestelako harremanen (%67,3) edo mezu elektronikoen (%59,7) 
hartzaile garrantzitsu ere. 

 
Sortze hizkuntzari dagokionez, batez beste idazki mota hauek %80,5ean gaztelaniaz sortzen 

dira, eta %19,3an euskaraz. 

• Euskarak sortze hizkuntza gisa, pisu handiagoa du bilera deietan (%35,0), harreman 
informaletan (%27,0), ziurtagirietan (%26,5) eta mezu elektronikoetan (%22,9). 

• Baxuagoa da bere pisua aldiz txostenetan (%8,8), eskabide eta ebazpenetan (%11 
inguru, hurrenez hurren) eta aktetan (%13,1). 

 
Hedatze hizkuntza aldiz, nahikoa desberdina da; eta hizkuntza nagusia gaztelaniak izaten 

jarraitzen badu ere, batez bestekoa nabarmen baxuagoa da (%54,5); baxuagoa da baita ere 

euskara hutsez hedatzen diren idatzien batez besteko ehunekoa  (%10,8); eta batez beste 

bietara hedatzen dira idazkien %34,7. 

• Hedatze hizkuntza gisa gaztelania hutsa nagusia da txostenetan (%71,8), mezu 
elektronikoetan, harreman informaletako idatzietan eta eskabideetan (%66-69 artean). 

• Aldiz, gutxiengoak dira gaztelania hutsez hedatutako ofizio eta bilera deiak (%35,5), eta 
ziurtagiriak (%40,9). 

• Euskara hutsean hedatzen dira harreman informaletako idatzien % 24 eta mezu 
elektronikoen % 19,2. 
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14. Taula. Idatzizko komunikazioen azterketa: DATU OROKORRAK  

Komunikazioaren maiztasuna (%) Txantiloia (%) Hartzailea (baiezko %) Sortze hizkuntza 
(batez besteko %) 

Hedatze hizkuntza 
(batez besteko %) 

IDAZKI MOTA 

Lan 
jardue-
rari da-
gokio 
(kop.) 

(Ia) 
egu-
nero 

Astero 
Hama-
bostea
n behin 

Hilean 
behin 

Hilean 
behin 
baino 
gu-

txiago 

Zehazt
u gabe 

Bai Ez zehazt
u gabe 

Zure 
atala 

Uda-
leko 

beste 
atala 

Herrita-
rrak - 

enpre-
sak 

Beste 
admi-
nistra-
zioak 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az  % 

Gaztela
niaz % 

Erantzu
n dute 

Euskara
z % 

Gaztela
niaz % 

Bietara 
% 

Ofizioak 53 28,3 24,5 22,6 7,5 13,2 3,8 69,8 26,4 3,8 17,0 28,3 47,2 81,1 51 17,2 82,8 48 3,7 35,4 60,9 

Txostenak 96 27,1 22,9 14,6 14,6 16,7 4,2 27,8 64,9 7,2 58,8 47,4 40,2 30,9 95 8,8 91,2 89 10,1 71,8 18,0 

Bilera-deiak 55 9,1 21,8 7,3 18,2 36,4 7,3 38,2 54,5 7,3 56,4 60,0 49,1 21,8 55 35,0 65,0 53 14,0 35,5 50,5 

Aktak 46 13,0 19,6 6,5 19,6 37,0 4,3 52,2 43,5 4,3 50,0 54,3 32,6 32,6 45 13,1 86,9 43 5,5 51,7 42,8 

Ziurtagiriak 39 35,9 15,4 10,3 10,3 25,6 2,6 82,1 15,4 2,6 12,8 28,2 89,7 43,6 38 26,5 70,9 38 5,0 40,9 54,1 

Mezu 
elektronikoak 134 78,4 9,0 3,7 0,7 2,2 6,0 4,5 89,6 6,0 81,3 76,1 59,7 50,7 132 22,9 77,1 129 19,2 68,8 12,0 

Ebazpenak 47 31,9 29,8 17,0 12,8 6,4 2,1 72,3 25,5 2,1 38,3 55,3 76,6 38,3 46 11,2 88,8 44 2,8 52,4 44,8 

Eskabideak 50 34,0 18,0 16,0 14,0 10,0 8,0 50,0 50,0 -  50,0 52,0 42,0 64,0 49 10,9 89,1 50 7,9 66,0 26,1 

Harreman 
informalak 74 71,6 13,5 2,7 1,4 4,1 6,8 1,4 93,2 5,4 86,5 70,3 44,6 33,8 73 27,0 73,0 72 24,0 67,9 8,1 

Besterik 52 57,7 19,2 3,8 5,8 5,8 7,7 51,9 44,2 3,8 63,5 42,3 67,3 30,8 52 20,3 79,7 51 15,7 54,4 29,9 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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15. Taula. Idatzizko komunikazioen azterketa: Alkatetza  

Komunikazioaren maiztasuna (%) Txantiloia (%) Hartzailea (baiezko %) Sortze hizkuntza 
(batez besteko %) 

Hedatze hizkuntza 
(batez besteko %) 

IDAZKI MOTA 

Lan 
jardue-
rari da-
gokio 
(kop.) 

(Ia) 
egu-
nero 

Astero 
Hama-
bostea
n behin 

Hilean 
behin 

Hilean 
behin 
baino 
gu-

txiago 

Zehazt
u gabe 

Bai Ez zehazt
u gabe 

Zure 
atala 

Uda-
leko 

beste 
atala 

Herrita-
rrak - 

enpre-
sak 

Beste 
admi-
nistra-
zioak 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az  % 

Gaztela
niaz % 

Erantzu
n dute 

Euskara
z % 

Gaztela
niaz % 

Bietara 
% 

Ofizioak 1 -  - 100,0 - - - 100,0 - - - 100,0 100,0 100,0 1 50,0 50,0 1 - - 100,0 

Txostenak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bilera-deiak 1 100,0 - - - - - - 100,0 - 100,0 100,0 - - 1 - 100,0 1 - 100,0 - 

Aktak - - - - - - - - - - - - - 100,0 - - - - - - - 

Ziurtagiriak 1 - - 100,0 - - - 100,0 - - - 100,0 100,0 50,0 1 50,0 50,0 2 - - 100,0 

Mezu 
elektronikoak 1 100,0 - - - - - - 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 1 25,0 75,0 1 - 75,0 25,0 

Ebazpenak 1 100,0 - - - - - 100,0 - - - 100,0 - - 1 - 100,0 1 - 100,0 - 

Eskabideak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Harreman 
informalak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Besterik - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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16. Taula. Idatzizko komunikazioen azterketa: Idazkaritza, zerbitzu juridikoak eta kontratazioa  

Komunikazioaren maiztasuna (%) Txantiloia (%) Hartzailea (baiezko %) Sortze hizkuntza 
(batez besteko %) 

Hedatze hizkuntza 
(batez besteko %) 

IDAZKI MOTA 

Lan 
jardue-
rari da-
gokio 
(kop.) 

(Ia) 
egu-
nero 

Astero 
Hama-
bostea
n behin 

Hilean 
behin 

Hilean 
behin 
baino 
gu-

txiago 

Zehazt
u gabe 

Bai Ez zehazt
u gabe 

Zure 
atala 

Uda-
leko 

beste 
atala 

Herrita-
rrak - 

enpre-
sak 

Beste 
admi-
nistra-
zioak 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az  % 

Gaztela
niaz % 

Erantzu
n dute 

Euskara
z % 

Gaztela
niaz % 

Bietara 
% 

Ofizioak 3 -  - 66,7 - 33,3 - 100,0 - - - - 33,3 100,0 3 16,7 83,3 3 - 33,3 66,7 

Txostenak 3 66,7 33,3 - - - - 66,7 33,3 - 100,0 33,3 - 33,3 3 11,7 88,3 3 11,7 61,7 26,7 

Bilera-deiak 4 25,0 25,0 - 25,0 25,0 - 50,0 50,0 - 50,0 100,0 50,0 25,0 4 25,0 75,0 4 - - 100,0 

Aktak 5 - 40,0 - 40,0 20,0 - 80,0 - - 40,0 60,0 40,0 40,0 5 16,0 84,0 5 2,0 - 98,0 

Ziurtagiriak 4 25,0 25,0 25,0 - 25,0 - 100,0 - - 25,0 50,0 100,0 50,0 4 31,3 68,8 4 - 26,3 73,8 

Mezu 
elektronikoak 6 100,0 - - - - - 16,7 83,0 - 100,0 100,0 83,3 83,3 6 24,2 75,8 6 17,5 55,8 26,7 

Ebazpenak 4 50,0 50,0 - - - - 50,0 50,0 - 25,0 75,0 75,0 75,0 4 12,5 87,5 2 - 37,5 62,5 

Eskabideak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Harreman 
informalak 3 100,0 - - - - - - 100,0 - 100,0 100,0 33,3 33,3 3 35,0 65,0 2 7,5 15,0 77,5 

Besterik 2 - 100,0 - - - - - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 2 12,5 87,5 2 0,0 37,5 62,5 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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17. Taula. Idatzizko komunikazioen azterketa: Informazioaren gizarte eta herritarren parte hartze a 

Komunikazioaren maiztasuna (%) Txantiloia (%) Hartzailea (baiezko %) Sortze hizkuntza 
(batez besteko %) 

Hedatze hizkuntza 
(batez besteko %) 

IDAZKI MOTA 

Lan 
jardue-
rari da-
gokio 
(kop.) 

(Ia) 
egu-
nero 

Astero 
Hama-
bostea
n behin 

Hilean 
behin 

Hilean 
behin 
baino 
gu-

txiago 

Zehazt
u gabe 

Bai Ez zehazt
u gabe 

Zure 
atala 

Uda-
leko 

beste 
atala 

Herrita-
rrak - 

enpre-
sak 

Beste 
admi-
nistra-
zioak 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az  % 

Gaztela
niaz % 

Erantzu
n dute 

Euskara
z % 

Gaztela
niaz % 

Bietara 
% 

Ofizioak 3 33,3 -  3,,3 - 3,,3 - 66,7 33,3 - - 33,3 100,0 66,7 3 6,7 93,3 3 6,7 26,7 66,7 

Txostenak 8 - 12,5 25,0 12,5 50,0 - 25,0 75,0 - 12,5 75,0 37,5 25,0 8 6,9 93,1 8 5,0 55,0 40,0 

Bilera-deiak 4 - 50,0 - 25,0 25,0 - 25,0 75,0 - 50,0 75,0 - 25,0 4 - 100,0 4 - 75,0 25,0 

Aktak 3 -  33,3 - - 66,7 - 66,7 33,3 - 66,7 66,7 - - 3 - 100,0 3 - 66,7 33,3 

Ziurtagiriak 9 - 66,7 - 11,1 11,1 11,1 66,7 33,3 - 22,2 22,2 77,8 11,1 9 25,0 63,9 9 8,3 47,2 44,4 

Mezu 
elektronikoak 

26 84,6 7,7 - - - 7,7 3,8 92,3 3,8 73,1 76,9 53,8 38,5 26 22,7 77,3 26 17,7 69,2 13,1 

Ebazpenak 7 28,6 14,3 28,6 14,3 - 14,3 100,0 - - 42,9 71,4 57,1 14,3 7 13,6 86,4 7 7,9 59,3 32,9 

Eskabideak 10 80,0 - - - 10,0 10,0 30,0 70,0 - 40,0 70,0 50,0 70,0 10 16,7 83,3 10 14,7 65,3 20,0 

Harreman 
informalak 

15 73,3 20,0 - - - 6,7 - 93,3 6,7 93,3 73,3 40,0 40,0 15 27,7 72,3 15 26,3 69,0 4,7 

Besterik 6 66,7 33,3 - - - - 50,0 33,3 16,7 50,0 50,0 83,3 16,7 6 15,8 84,2 6 5,8 60,8 33,3 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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18. Taula. Idatzizko komunikazioen azterketa: Ogasun, sustapen ekonomiko eta plan estrategikoa  

Komunikazioaren maiztasuna (%) Txantiloia (%) Hartzailea (baiezko %) Sortze hizkuntza 
(batez besteko %) 

Hedatze hizkuntza 
(batez besteko %) 

IDAZKI MOTA 

Lan 
jardue-
rari da-
gokio 
(kop.) 

(Ia) 
egu-
nero 

Astero 
Hama-
bostea
n behin 

Hilean 
behin 

Hilean 
behin 
baino 
gu-

txiago 

Zehazt
u gabe Bai Ez zehazt

u gabe 
Zure 
atala 

Uda-
leko 

beste 
atala 

Herrita-
rrak - 

enpre-
sak 

Beste 
admi-
nistra-
zioak 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az  % 

Gaztela
niaz % 

Erantzu
n dute 

Euskara
z % 

Gaztela
niaz % 

Bietara 
% 

Ofizioak 10 30,0 20,0 20,0 10,0 20,0 -  40,0 60,0 - 10,0 20,0 70,0 80,0 10 13,2 86,8 10 1,0 39,8 59,2 

Txostenak 6 16,7 50,0 16,7 - 16,7 - - 100,0 - 50,0 83,3 33,3 - 6 - 100,0 5 - 100,0 - 

Bilera-deiak 5 - 20,0 20,0 - 60,0 - 20,0 80,0 - 40,0 100,0 20,0 20,0 5 23,0 77,0 5 14,0 75,0 11,0 

Aktak 4 - - 25,0 - 75,0 - 50,0 50,0 - 25,0 75,0 - 25,0 4 1,3 98,8 4 1,3 86,3 12,5 

Ziurtagiriak 10 40,0 30,0 - 10,0 20,0 - 90,0 10,0 - - 40,0 90,0 60,0 10 12,7 87,3 10 5,0 58,3 36,7 

Mezu 
elektronikoak 15 80,0 13,3 6,7 - - - - 93,3 6,7 60,0 86,7 73,3 46,7 15 23,5 76,5 15 23,3 75,9 0,8 

Ebazpenak 8 25,0 37,5 12,5 - 25,0 - 62,5 37,5 - 12,5 50,0 87,5 62,5 8 2,8 97,3 8 - 77,3 22,8 

Eskabideak 3 - 33,3 66,7 - - - 66,7 33,3 - 33,3 33,3 66,7 100,0 3 10,7 89,3 3 6,7 67,7 25,7 

Harreman 
informalak 10 70,0 10,0 - - 10,0 10,0 - 100,0 - 80,0 70,0 50,0 10,0 10 21,0 79,0 10 16,5 76,0 7,5 

Besterik 4 50,0 - 25,0 - - 25,0 75,0 25,0 - - - 75,0 25,0 4 15,0 85,0 4 12,5 40,0 47,5 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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19. Taula. Idatzizko komunikazioen azterketa: Kultura eta kirola  

Komunikazioaren maiztasuna (%) Txantiloia (%) Hartzailea (baiezko %) Sortze hizkuntza 
(batez besteko %) 

Hedatze hizkuntza 
(batez besteko %) 

IDAZKI MOTA 

Lan 
jardue-
rari da-
gokio 
(kop.) 

(Ia) 
egu-
nero 

Astero 
Hama-
bostea
n behin 

Hilean 
behin 

Hilean 
behin 
baino 
gu-

txiago 

Zehazt
u gabe 

Bai Ez zehazt
u gabe 

Zure 
atala 

Uda-
leko 

beste 
atala 

Herrita-
rrak - 

enpre-
sak 

Beste 
admi-
nistra-
zioak 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az  % 

Gaztela
niaz % 

Erantzu
n dute 

Euskara
z % 

Gaztela
niaz % 

Bietara 
% 

Ofizioak 3 33,3 33,3 33,3 -  - - 33,3 66,7 - - 100,0 66,7 100,0 3 30,0 70,0 3 13,3 16,7 70,0 

Txostenak 7 28,6 28,6 14,3 14,3 14,3 - - 85,7 14,3 100,0 42,9 14,3 14,3 7 5,7 94,3 7 4,3 65,7 30,0 

Bilera-deiak 5 - 40,0 20,0 20,0 20,0 - 40,0 40,0 20,0 80,0 100,0 100,0 40,0 5 46,0 54,0 5 4,0 6,0 90,0 

Aktak 2  - - - 50,0 50,0 - 50,0 50,0 - 50,0 50,0 100,0 - 2 40,0 60,0 2 - 5,0 95,0 

Ziurtagiriak 2 - - - - 100,0 - 100,0 - - - - 100,0 - 2 65,0 35,0 2 - - 100,0 

Mezu 
elektronikoak 10 80,0 - - - - 20,0 - 90,0 10,0 100,0 80,0 80,0 70,0 10 29,0 71,0 10 26,0 50,5 23,5 

Ebazpenak 4 25,0 - 75,0 - - - 100,0 - - 25,0 75,0 100,0 50,0 4 27,5 72,5 4 - 7,5 92,5 

Eskabideak 5 20,0 60,0 - 20,0 - - 40,0 60,0 - 20,0 60,0 40,0 60,0 5 28,0 72,0 5 10,0 30,0 60,0 

Harreman 
informalak 6 66,7 33,3 - - - - - 100,0 - 83,3 66,7 66,7 50,0 6 52,5 47,5 6 47,5 37,5 15,0 

Besterik 3 33,3 33,3 33,3 - - - 33,3 66,7 - 66,7 66,7 66,7 33,3 3 10,0 90,0 3 10,0 6,7 83,3 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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20. Taula. Idatzizko komunikazioen azterketa: Gizarte ongizate, hezkuntza eta gazteria  

Komunikazioaren maiztasuna (%) Txantiloia (%) Hartzailea (baiezko %) Sortze hizkuntza 
(batez besteko %) 

Hedatze hizkuntza 
(batez besteko %) 

IDAZKI MOTA 

Lan 
jardue-
rari da-
gokio 
(kop.) 

(Ia) 
egu-
nero 

Astero 
Hama-
bostea
n behin 

Hilean 
behin 

Hilean 
behin 
baino 
gu-

txiago 

Zehazt
u gabe 

Bai Ez zehazt
u gabe 

Zure 
atala 

Uda-
leko 

beste 
atala 

Herrita-
rrak - 

enpre-
sak 

Beste 
admi-
nistra-
zioak 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az  % 

Gaztela
niaz % 

Erantzu
n dute 

Euskara
z % 

Gaztela
niaz % 

Bietara 
% 

Ofizioak 14 35,7 14,3 35,7 14,3 -  - 78,6 14,3 7,1 35,7 50,0 78,6 - 13 35,0 65,0 12 8,5 7,3 84,2 

Txostenak 35 11,4 22,9 20,0 31,4 14,3 - 25,0 69,4 5,6 41,7 36,1 50,0 38,9 34 18,2 81,8 33 23,1 58,6 18,3 

Bilera-deiak 23 - 17,4 8,7 21,7 43,5 8,7 39,1 52,2 8,7 43,5 30,4 69,6 17,4 23 47,0 53,0 21 25,7 17,1 57,1 

Aktak 14 - 7,1 7,1 35,7 50,0 - 42,9 50,0 7,1 50,0 50,0 50,,0 28,6 13 25,0 75,0 13 13,1 16,9 70,0 

Ziurtagiriak 10 30,0 10,0 10,0 10,0 40,0 - 80,0 10,0 10,0 20,0 20,0 90,0 60,0 9 38,9 61,1 9 6,7 20,0 73,3 

Mezu 
elektronikoak 36 80,6 11,1 2,8 2,8 - 2,8 8,3 86,1 5,6 83,3 72,2 61,1 66,7 35 29,0 71,0 34 25,9 60,6 13,5 

Ebazpenak 12 16,7 25,1 16,7 41,7 -  - 75,0 16,7 8,3 66,7 66,7 66,7 50,0 11 19,1 80,9 11 4,5 18,2 77,3 

Eskabideak 13 7,7 23,1 23,1 23,1 15,4 7,7 53,8 46,2 - 46,2 46,2 38,5 76,9 12 10,0 90,0 13 7,7 38,5 53,8 

Harreman 
informalak 21 81,0 8,5 - - 4,8 4,8 - 85,7 14,3 76,2 52,4 38,1 28,6 20 30,0 70,0 20 30,3 65,0 4,8 

Besterik 23 60,9 13,0 - 8,7 8,7 8,7 52,2 47,8 - 73,9 34,8 60,9 30,4 23 33,9 66,1 23 27,2 56,1 16,7 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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21. Taula. Idatzizko komunikazioen azterketa: Hirigintza eta ingurumena  

Komunikazioaren maiztasuna (%) Txantiloia (%) Hartzailea (baiezko %) Sortze hizkuntza 
(batez besteko %) 

Hedatze hizkuntza 
(batez besteko %) 

IDAZKI MOTA 

Lan 
jardue-
rari da-
gokio 
(kop.) 

(Ia) 
egu-
nero 

Astero 
Hama-
bostea
n behin 

Hilean 
behin 

Hilean 
behin 
baino 
gu-

txiago 

Zehazt
u gabe 

Bai Ez zehazt
u gabe 

Zure 
atala 

Uda-
leko 

beste 
atala 

Herrita-
rrak - 

enpre-
sak 

Beste 
admi-
nistra-
zioak 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az  % 

Gaztela
niaz % 

Erantzu
n dute 

Euskara
z % 

Gaztela
niaz % 

Bietara 
% 

Ofizioak 4 25,0 25,0 -  - 50,0 - 75,0 25,0 - 25,0 25,0 75,0 75,0 4 - 100,0 4 1,3 40,5 58,3 

Txostenak 12 58,3 8,3 - - 16,7 16,7 33,3 58,3 8,3 58,3 50,0 66,7 50,0 12 0,9 99,1 11 1,9 87,2 10,9 

Bilera-deiak 8 25,0 - - 25,0 25,0 25,0 50,0 50,0 - 75,0 62,5 37,5 37,5 8 25,1 74,9 8 6,4 68,6 25,0 

Aktak 2 - - - 50,0 50,0 - 50,0 50,0 - 100,0 100,0 - - 2 50,0 50,0 2 25,0 25,0 50,0 

Ziurtagiriak 3 - 33,3 33,3 33,3 - - 66,7 33,3 - - - 100,0 33,3 3 0,0 100,0 3 1,7 87,3 11,0 

Mezu 
elektronikoak 11 54,5 - 18,2 - 9,1 18,2 - 100,0 - 81,8 81,8 54,5 45,5 11 23,1 76,9 11 11,7 79,2 9,1 

Ebazpenak 3 66,7 33,3 - - - - 33,3 66,7 - 66,7 - 100,0 33,3 3 1,7 98,3 3 5,0 84,0 11,0 

Eskabideak 7 28,6 - 14,3 - 28,6 28,6 57,1 42,9 - 42,9 57,1 71,4 57,1 7 3,7 96,3 7 5,1 94,9 - 

Harreman 
informalak 7 42,9 14,3 14,3 - - 28,6 - 100,0 - 100,0 100,0 57,1 42,9 7 14,9 85,1 7 14,9 85,1 - 

Besterik 2 50,0 - - - - 50,0 - 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 2 0,5 99,5 2 0,5 49,5 50,0 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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22. Taula. Idatzizko komunikazioen azterketa: Mugikortasun, bide publiko eta obrak  

Komunikazioaren maiztasuna (%) Txantiloia (%) Hartzailea (baiezko %) Sortze hizkuntza 
(batez besteko %) 

Hedatze hizkuntza 
(batez besteko %) 

IDAZKI MOTA 

Lan 
jardue-
rari da-
gokio 
(kop.) 

(Ia) 
egu-
nero 

Astero 
Hama-
bostea
n behin 

Hilean 
behin 

Hilean 
behin 
baino 
gu-

txiago 

Zehazt
u gabe Bai Ez zehazt

u gabe 
Zure 
atala 

Uda-
leko 

beste 
atala 

Herrita-
rrak - 

enpre-
sak 

Beste 
admi-
nistra-
zioak 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az  % 

Gaztela
niaz % 

Erantzu
n dute 

Euskara
z % 

Gaztela
niaz % 

Bietara 
% 

Ofizioak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Txostenak 3 33,3 33,3 33,3 - - - 33,3 66,7 - 66,7 66,7 - - 3 - 100,0 3 - 93,3 6,7 

Bilera-deiak 1 - 100,0 - - - - - 100,0 - 100,0 100,0 - - 1 50,0 50,0 1 50,0 50,0 - 

Aktak 1 - - - - 100,0 - 100,0 - - - - 100,0 - 1 - 100,0 1 - 100,0 - 

Ziurtagiriak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mezu 
elektronikoak 3 100,0 - - - - - - 100,0 - 66,7 100,0 100,0 33,3 3 23,3 76,7 3 23,3 76,7 - 

Ebazpenak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Eskabideak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Harreman 
informalak 2 50,0 - 50,0 - - - - 100,0 - 100,0 100,0 100,0 50,0 2 35,0 65,0 2 35,0 65,0 - 

Besterik 4 50,0 25,0 - 25,0 - - 75,0 25,0 - 75,0 50,0 25,0 - 4 6,3 93,8 4 6,3 68,8 25,0 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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23. Taula. Idatzizko komunikazioen azterketa: Trafikoa eta hiri segurtasuna  

Komunikazioaren maiztasuna (%) Txantiloia (%) Hartzailea (baiezko %) Sortze hizkuntza 
(batez besteko %) 

Hedatze hizkuntza 
(batez besteko %) 

IDAZKI MOTA 

Lan 
jardue-

rari 
dago-

kio 
(kop.) 

(Ia) 
egu-
nero 

Astero 
Hama-
bostea
n behin 

Hilean 
behin 

Hilean 
behin 
baino 
gu-

txiago 

Zehazt
u gabe Bai Ez zehazt

u gabe 
Zure 
atala 

Uda-
leko 

beste 
atala 

Herrita-
rrak - 

enpre-
sak 

Beste 
admi-
nistra-
zioak 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az  % 

Gaztela
niaz % 

Erantzu
n dute 

Euskara
z % 

Gaztela
niaz % 

Bietara 
% 

Ofizioak 15 26,7 46,7 6,7 - 6,7 13,3 80,0 13,3 6,7 13,3 6,7 13,3 80,0 14 5,7 94,3 12 - 68,3 31,7 

Txostenak 22 40,9 22,7 9,1 4,5 13,6 9,1 40,9 45,5 13,6 86,4 45,5 31,8 27,3 22 3,6 96,4 19 0,8 86,1 13,2 

Bilera-deiak 4 25,0 25,0 - - 50,0 - 50,0 25,0 25,0 75,0 50,0 - - 4 37,5 62,5 4 2,5 30,0 67,5 

Aktak 15 40,0 33,3 6,7 - 6,7 13,3 46,7 46,7 6,7 53,3 46,7 20,0 53,3 15 - 100,0 13 - 100,0 - 

Ziurtagiriak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mezu 
elektronikoak 26 69,2 15,4 3,8 - 7,7 3,8 3,8 84,6 11,5 88,5 61,5 38,5 30,8 25 11,0 89,0 23 9,8 81,1 9,1 

Ebazpenak 8 37,5 50,0 - - 12,5 - 62,5 37,5 - 25,0 25,0 87,5 - 8 2,9 97,1 8 0,4 77,1 22,5 

Eskabideak 12 41,7 16,7 16,7 25,0 - - 58,3 41,7 - 83,3 41,7 16,7 41,7 12 4,2 95,8 12 3,3 94,2 2,5 

Harreman 
informalak 10 70,0 10,0 - 10,0 10,0 - 10,0 90,0 - 90,0 70,0 30,0 40,0 10 15,5 84,5 10 9,0 81,0 10,0 

Besterik 8 75,0 12,5 - - 12,5 - 62,5 37,5 - 62,5 50,0 87,5 37,5 8 5,0 95,0 7 5,0 70,0 25,0 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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3.7. AHOZKO KOMUNIKAZIOEN AZTERKETA  
 
Antzeko planteamendua egin da ahozko komunikazioko elementuetan. Hau da, bere ohiko lanean 

ahozko zein komunikazio mota izaten duen, komunikazio horien maiztasuna zein den, zein 

hizkuntzatan mintzatzen den eta komunikazio horien hartzailea zein den zehazteko eskatu zaie 

azterketan parte hartutako langileei. 

 

Horretarako, ahozko bost harreman mota desberdin planteatu zaizkie. Horietatik, harreman motarik 

ohikoena (proportzionalki langile gehiagok egiten dutena), telefonozko harremana da, azterketan 

parte hartutako %85,8k egiten baitu telefonoz (151 langile). Ahozko harreman informalak datoz 

bigarren (%73,9 – 130 langile) eta bilerak hirugarren (%60,8 – 107 langile). Leihatilako harremanak 

dituztenak %36,4 dira (64 langile) eta %19,3 jende aurreko agerraldiak (hitzaldiak, aurkezpenak…) 

egiten dituztenak (34 langile).  

 

Aurreko atalean bezala, jarraian aztertuko ditugun datuak, ahozko harreman mota hauek dituzten 

langileei dagozkie.  Argi izan behar da beraz, komunikazioen maiztasuna, harrera hizkuntza, lan 

jardunaren hizkuntza, etab.ez ari garenean, ahozko harreman mota hori duten langileekiko ari 

garela.  

 

Ahozko harreman informalak, telefonoa eta leihatila ia egunerokoak dira beren lan jardueran horiek 

egitea dagozkien langileentzat.  

 

Bilerak egunero/astero egiten dituzte beren jan jardueran dagozkien langileen erdiak pasatxok, eta 

jende aurreko agerraldien maiztasuna hilean behin edo gutxiagokoa da lautik ia hiru kasutan.  

 

Ahozko harreman hauetako hartzaileei dagokionez: 

• Ahozko harreman hauen hartzaile nagusiak herritarrak eta enpresak dira: telefono eta 
leihatila bidezkoharremanak dituzten10 langiletatik 9k, harremanak baitituzte herritarrekin. 
Eta jendaurreko agerraldiak egiten dituzten 10 langiletatik 6k, herritarren aurrean egiten 
dituzte agerraldiok. 

• Arlo bereko lankideak ere badira ahozko harreman hauen hartzaile adierazgarriak, batik 
bat bilera eta ahozko harreman informalei dagokienean (10etik 8k). 

• Hirugarren maila batean, beste arloetako lankideak datoz; eta azkenik, beste 
administrazioekin dira ahozko harremanak urrien. 

 

 

Harrerako hizkuntzari dagokionez (ahozko komunikazioaren lehen hitzak zein hizkuntzatan egiten 

diren, alegia), batez beste, komunikazioen %48an euskara da erabilitako harrera hizkuntza: %38an 

euskaraz soilik egiten delarik eta ia % 10ean gaztelaniarekin batera; ahozko komunikazioen erdia 

baino zertxobait gehiagotan, berriz (% 52an zehazki), gaztelania da erabilitako hizkuntza.  

• Jendaurreko agerraldietan hartzen du euskarak pisurik handiena (jendaurreko 
komunikazioen %60,5 euskara hutsez edo ele bietan egiten da); presentziarik baxuena 
berriz, bileretan du euskaraz (bileren %36 egiten dira euskaraz edo bietara).  
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• Tartean geratzen dira telefonoz eta  leihatilan egindako harrera (%50 inguru euskaraz edo 
ele bietan) eta harreman informalak (%42,6 euskaraz edo ele bietan). 

 

Lan jardunean zehar, berriz, (elkarrizketa, bilera edo dena delakoan erabilitako hizkuntza) 

euskararen pisua murriztu egiten da –batez beste %30 inguruan kokatzen dira ele bietan edo 

euskaraz garatutako harremanak-, eta gaztelania nagusitzen da (%70 gaztelania hutsez). 

• Jende aurreko agerraldietan du presentzia gehien euskarak (jende aurreko agerraldien 
%41,4 euskaraz soilik edo bietara egiten dira), eta gutxien berriz, bilera eta leihatilako 
harremanetan (%22-23 inguru soilik edo bietara). 

• Tartean geratzen dira telefono bidezko harremanak eta harreman informalak, zeinetan 
%30-31 inguru euskaraz bideratzen diren (soilik edo bietara). 
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24. Taula. Ahozko komunikazioen azterketa: DATU OROKORRAK  

Komunikazioaren maiztasuna (%) Hartzailea (baiezko %) Harrerako hizkuntza 
(batez besteko %) 

Lan jardunaren hizkuntza 
(batez besteko %) 

 

Lan jar-
duerari 
dagokio 
(kop.) 

(Ia) 
egu-
nero 

Astero 
Hama-

bostean 
behin 

Hilean 
behin 

Hilean 
behin 
baino 
gu-

txiago 

Zehaztu 
gabe 

Zure 
atala 

Uda-
leko 

beste 
atala 

Herrita-
rrak - 
enpre-

sak 

Beste 
admi-
nistra-
zioak 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az  % 

Gaztela
niaz % 

BIetara 
% 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az % 

Gaztela
niaz % 

Bietara 
% 

Telefonoa 151 80,8 11,3 2,6 3,3 1,3 0,7 71,1 78,5 88,6 59,7 149 45,5 50,0 4,5 147 23,1 69,8 7,1 

Leihatila 64 76,6 12,5 1,6 3,1 4,7 1,6 25,0 21,9 93,8 15,6 61 40,4 51,8 7,9 62 21,4 76,2 2,4 

Bilerak 107 12,1 42,1 15,9 12,1 16,8 0,9 81,3 46,7 42,1 31,8 107 24,5 64,0 11,5 104 13,3 78,3 8,4 

Jende aurreko 
agerraldiak 34 14,7 -  8,8 11,8 61,8 2,9 28,6 37,1 62,9 28,6 34 44,0 39,6 16,5 29 23,8 58,6 17,6 

Harreman 
informalak 130 82,3 8,5 2,3 0,8 4,6 1,5 82,3 55,4 54,6 26,9 127 33,9 57,3 8,7 123 24,3 68,9 6,8 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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25. Taula. Ahozko komunikazioen azterketa: Alkatetza  

Komunikazioaren maiztasuna (%) Hartzailea (baiezko %) Harrerako hizkuntza 
(batez besteko %) 

Lan jardunaren hizkuntza 
(batez besteko %) 

 

Lan jar-
duerari 
dagokio 
(kop.) 

(Ia) 
egu-
nero 

Astero 
Hama-

bostean 
behin 

Hilean 
behin 

Hilean 
behin 
baino 
gu-

txiago 

Zehaztu 
gabe 

Zure 
atala 

Uda-
leko 

beste 
atala 

Herrita-
rrak - 
enpre-

sak 

Beste 
admi-
nistra-
zioak 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az  % 

Gaztela
niaz % 

BIetara 
% 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az % 

Gaztela
niaz % 

Bietara 
% 

Telefonoa 1 100,0 -  - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 1 100,0 - - 1 25,0 75,0 - 

Leihatila 1 100,0 - - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 1 - 100,0 - 1 10,0 90,0 - 

Bilerak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Jende aurreko 
agerraldiak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Harreman 
informalak 1 100,0 - - - - - 100,0 100,0 100,0 - 1 - 100,0 - 1 2,0 98,0 - 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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26. Taula. Ahozko komunikazioen azterketa: Idazkaritza, zerbitzu juridikoak eta kontratazioa  

Komunikazioaren maiztasuna (%) Hartzailea (baiezko %) Harrerako hizkuntza 
(batez besteko %) 

Lan jardunaren hizkuntza 
(batez besteko %) 

 

Lan jar-
duerari 
dagokio 
(kop.) 

(Ia) 
egu-
nero 

Astero 
Hama-

bostean 
behin 

Hilean 
behin 

Hilean 
behin 
baino 
gu-

txiago 

Zehaztu 
gabe 

Zure 
atala 

Uda-
leko 

beste 
atala 

Herrita-
rrak - 
enpre-

sak 

Beste 
admi-
nistra-
zioak 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az  % 

Gaztela
niaz % 

BIetara 
% 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az % 

Gaztela
niaz % 

Bietara 
% 

Telefonoa 6 100,0 -  - - - - 100,0 100,0 100,0 66,7 5 55,0 45,0 - 6 25,8 54,2 20,0 

Leihatila - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bilerak 4 25,0 50,0 25,0 - - - 100,0 100,0 100,0 50,0 4 17,5 57,5 25,0 4 10,0 90,0 - 

Jende aurreko 
agerraldiak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Harreman 
informalak 4 75,0 25,0 - - - - 100,0 100,0 75,0 50,0 4 38,8 61,3 - 4 23,8 68,8 7,5 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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27. Taula. Ahozko komunikazioen azterketa: Informazioaren gizarte eta herritarren parte hartze a 

Komunikazioaren maiztasuna (%) Hartzailea (baiezko %) Harrerako hizkuntza 
(batez besteko %) 

Lan jardunaren hizkuntza 
(batez besteko %) 

 

Lan jar-
duerari 
dagokio 
(kop.) 

(Ia) 
egu-
nero 

Astero 
Hama-

bostean 
behin 

Hilean 
behin 

Hilean 
behin 
baino 
gu-

txiago 

Zehaztu 
gabe 

Zure 
atala 

Uda-
leko 

beste 
atala 

Herrita-
rrak - 
enpre-

sak 

Beste 
admi-
nistra-
zioak 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az  % 

Gaztela
niaz % 

BIetara 
% 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az % 

Gaztela
niaz % 

Bietara 
% 

Telefonoa 26 88,5 7,7 3,8 -  - - 53,8 92,3 88,5 46,2 26 43,9 51,1 5,0 26 25,4 74,6 - 

Leihatila 16 87,5 12,5 - - - - 6,3 6,3 100,0 12,5 15 32,0 39,3 28,7 16 25,6 74,4 - 

Bilerak 14 - 64,3 28,6 - 7,1 - 78,6 42,9 21,4 21,4 14 21,9 77,4 0,7 14 11,9 88,1 - 

Jende aurreko 
agerraldiak 3 33,3  - - 33,3 33,3 - - 33,3 66,7 66,7 3 33,3 60,0 6,7 3 - 60,0 40,0 

Harreman 
informalak 

25 88,0 8,0 4,0 - - - 88,0 48,0 36,0 32,0 25 30,2 61,8 8,0 25 25,0 67,0 8,0 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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28. Taula. Ahozko komunikazioen azterketa: Ogasun, sustapen ekonomiko eta plan estrategikoa  

Komunikazioaren maiztasuna (%) Hartzailea (baiezko %) Harrerako hizkuntza 
(batez besteko %) 

Lan jardunaren hizkuntza 
(batez besteko %) 

 

Lan jar-
duerari 
dagokio 
(kop.) 

(Ia) 
egu-
nero 

Astero 
Hama-

bostean 
behin 

Hilean 
behin 

Hilean 
behin 
baino 
gu-

txiago 

Zehaztu 
gabe 

Zure 
atala 

Uda-
leko 

beste 
atala 

Herrita-
rrak - 
enpre-

sak 

Beste 
admi-
nistra-
zioak 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az  % 

Gaztela
niaz % 

BIetara 
% 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az % 

Gaztela
niaz % 

Bietara 
% 

Telefonoa 19 100,0 -  - - - - 47,4 84,2 89,5 57,9 19 36,4 61,0 2,6 19 17,2 74,9 7,9 

Leihatila 12 83,3 8,3 - 8,3 - - 16,7 41,7 100,0 8,3 12 28,0 67,8 4,2 12 18,4 77,4 4,2 

Bilerak 9 11,1 22,2 22,2 - 44,4 - 55,6 77,8 22,2 44,4 9 10,0 87,2 2,8 9 6,1 91,1 2,8 

Jende aurreko 
agerraldiak 1 - - - 100,0 - - - 100,0 - - 1 100,0 - - 1 - 95,0 5,0 

Harreman 
informalak 

12 83,3 - - - 16,7 - 91,7 91,7 50,0 16,7 12 22,1 73,8 4,2 12 15,4 84,6 - 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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29. Taula. Ahozko komunikazioen azterketa: Kultura eta kirola  

Komunikazioaren maiztasuna (%) Hartzailea (baiezko %) Harrerako hizkuntza 
(batez besteko %) 

Lan jardunaren hizkuntza 
(batez besteko %) 

 

Lan jar-
duerari 
dagokio 
(kop.) 

(Ia) 
egu-
nero 

Astero 
Hama-

bostean 
behin 

Hilean 
behin 

Hilean 
behin 
baino 
gu-

txiago 

Zehaztu 
gabe 

Zure 
atala 

Uda-
leko 

beste 
atala 

Herrita-
rrak - 
enpre-

sak 

Beste 
admi-
nistra-
zioak 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az  % 

Gaztela
niaz % 

BIetara 
% 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az % 

Gaztela
niaz % 

Bietara 
% 

Telefonoa 9 88,9 11,1 -  - - - 77,8 77,8 88,9 77,8 9 71,7 28,3 - 9 37,2 51,7 11,1 

Leihatila 3 100,0 - - - - - - - 100,0 33,3 3 66,7 33,3 - 3 16,7 83,3 - 

Bilerak 7 14,3 71,4 - 14,3 - - 100,0 57,1 57,1 42,9 7 26,4 47,9 25,7 7 15,7 80,0 4,3 

Jende aurreko 
agerraldiak 3 - - 100,0 - - - 66,7 100,0 100,0 66,7 3 18,3 41,7 40,0 3 20,0 56,7 23,3 

Harreman 
informalak 8 50,0 50,0 - - - - 87,5 62,5 75,0 37,5 8 43,8 52,5 3,8 8 41,3 56,3 2,5 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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30. Taula. Ahozko komunikazioen azterketa: Gizarte ongizate, hezkuntza eta gazteria  

Komunikazioaren maiztasuna (%) Hartzailea (baiezko %) Harrerako hizkuntza 
(batez besteko %) 

Lan jardunaren hizkuntza 
(batez besteko %) 

 

Lan jar-
duerari 
dagokio 
(kop.) 

(Ia) 
egu-
nero 

Astero 
Hama-

bostean 
behin 

Hilean 
behin 

Hilean 
behin 
baino 
gu-

txiago 

Zehaztu 
gabe 

Zure 
atala 

Uda-
leko 

beste 
atala 

Herrita-
rrak - 
enpre-

sak 

Beste 
admi-
nistra-
zioak 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az  % 

Gaztela
niaz % 

BIetara 
% 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az % 

Gaztela
niaz % 

Bietara 
% 

Telefonoa 48 64,6 20,8 2,1 8,3 4,2 -  70,2 63,8 89,4 59,6 47 52,7 43,7 3,6 46 27,8 64,5 7,7 

Leihatila 14 71,4 21,4 - - 7,1 - 35,7 14,3 92,9 14,3 14 61,1 38,9 - 13 27,7 64,6 7,7 

Bilerak 43 7,0 39,5 18,6 14,0 20,9 - 83,7 32,6 51,2 34,9 43 36,9 52,0 11,2 41 18,1 67,2 14,8 

Jende aurreko 
agerraldiak 19 10,5 - - 15,8 68,4 5,3 15,8 10,5 63,2 21,1 19 52,1 25,8 22,1 15 36,0 49,7 14,3 

Harreman 
informalak 

42 78,6 4,8 4,8 - 7,1 4,8 78,6 50,0 61,9 28,6 40 42,0 45,5 12,5 37 27,0 63,4 9,6 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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31. Taula. Ahozko komunikazioen azterketa: Hirigintza eta ingurumena  

Komunikazioaren maiztasuna (%) Hartzailea (baiezko %) Harrerako hizkuntza 
(batez besteko %) 

Lan jardunaren hizkuntza 
(batez besteko %) 

 

Lan jar-
duerari 
dagokio 
(kop.) 

(Ia) 
egu-
nero 

Astero 
Hama-

bostean 
behin 

Hilean 
behin 

Hilean 
behin 
baino 
gu-

txiago 

Zehaztu 
gabe 

Zure 
atala 

Uda-
leko 

beste 
atala 

Herrita-
rrak - 
enpre-

sak 

Beste 
admi-
nistra-
zioak 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az  % 

Gaztela
niaz % 

BIetara 
% 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az % 

Gaztela
niaz % 

Bietara 
% 

Telefonoa 13 100,0 -  - - - - 92,3 84,6 92,3 69,2 13 34,6 55,8 9,6 13 14,6 75,8 9,6 

Leihatila 6 66,7 - - 16,7 16,7 - 16,7 - 83,3 - 5 26,0 74,0 - 6 20,5 79,5 - 

Bilerak 12 8,3 58,3 16,7 16,7 - - 75,0 50,0 50,0 33,3 12 15,8 73,8 10,4 12 8,0 89,9 2,1 

Jende aurreko 
agerraldiak 2 - - - 100,0 - - 66,7 100,0 100,0 - 2 55,0 45,0 - 2 - 50,0 50,0 

Harreman 
informalak 

10 100,0 - - - - - 90,0 70,0 50,0 50,0 9 12,2 73,3 14,4 10 19,5 77,5 3,0 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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32. Taula. Ahozko komunikazioen azterketa: Mugikortasun, bide publiko eta obrak  

Komunikazioaren maiztasuna (%) Hartzailea (baiezko %) Harrerako hizkuntza 
(batez besteko %) 

Lan jardunaren hizkuntza 
(batez besteko %) 

 

Lan jar-
duerari 
dagokio 
(kop.) 

(Ia) 
egu-
nero 

Astero 
Hama-

bostean 
behin 

Hilean 
behin 

Hilean 
behin 
baino 
gu-

txiago 

Zehaztu 
gabe 

Zure 
atala 

Uda-
leko 

beste 
atala 

Herrita-
rrak - 
enpre-

sak 

Beste 
admi-
nistra-
zioak 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az  % 

Gaztela
niaz % 

BIetara 
% 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az % 

Gaztela
niaz % 

Bietara 
% 

Telefonoa 3 66,7 33,3 -  - - - 100,0 100,0 100,0 33,3 3 63,3 36,7 - 3 20,0 80,0 - 

Leihatila - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bilerak 5 40,0 20,0 - 40,0 - - 60,0 60,0 40,0 20,0 5 6,0 50,0 44,0 5 18,0 62,0 20,0 

Jende aurreko 
agerraldiak 1 - - - - 100,0 - - 100,0 100,0 100,0 1 50,0 50,0 - 1 - 100,0 - 

Harreman 
informalak 8 75,0 12,5 - 12,5 - - 87,6 50,0 75,0 12,5 8 46,3 53,8 - 8 24,1 75,9 - 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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33. Taula. Ahozko komunikazioen azterketa: Trafikoa eta hiri segurtasuna  

Komunikazioaren maiztasuna (%) Hartzailea (baiezko %) Harrerako hizkuntza 
(batez besteko %) 

Lan jardunaren hizkuntza 
(batez besteko %) 

 

Lan jar-
duerari 
dagokio 
(kop.) 

(Ia) 
egu-
nero 

Astero 
Hama-

bostean 
behin 

Hilean 
behin 

Hilean 
behin 
baino 
gu-

txiago 

Zehaztu 
gabe 

Zure 
atala 

Uda-
leko 

beste 
atala 

Herrita-
rrak - 
enpre-

sak 

Beste 
admi-
nistra-
zioak 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az  % 

Gaztela
niaz % 

BIetara 
% 

Eran-
tzun 
dute 

Euskar
az % 

Gaztela
niaz % 

Bietara 
% 

Telefonoa 26 73,1 11,5 7,7 3,8 -  3,8 84,0 76,0 80,0 64,0 26 31,0 61,3 7,7 24 15,2 76,5 8,3 

Leihatila 12 58,3 16,7 8,3 - 8,3 8,3 50,0 41,7 83,3 25,0 11 42,0 58,0 - 11 14,0 86,0 - 

Bilerak 13 30,8 15,4 - 15,4 30,8 7,7 92,3 46,2 15,4 15,4 13 12,7 80,4 6,9 12 7,1 85,4 7,5 

Jende aurreko 
agerraldiak 5 40,0 - - - 60,0 - 60,0 40,0 20,0 20,0 5 18,0 82,0 - 4 22,5 77,5 - 

Harreman 
informalak 20 90,0 5,0 - - 5,0 - 65,0 35,0 45,0 10,0 20 31,3 58,8 10,0 18 20,4 68,5 11,1 

Iturria: Siadeco, 2013. 
 
 



 

134. 
 

 



 

135. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
PLANGINTZAREN HELBURU 
OROKORRA ETA  ABIAPUNTUKO 
EGOERA 



 

136. 
 

4.1. PLANGINTZAREN HELBURU OROKORRA ETA ABIAPUNTUKO EGOER A 
 
4.1.1. Helburu orokorra 

Plangintza hau, Euskararen Udal Ordenantzaren seigarren artikuluan xedatutakoa betetzera 

dator, hau da, hiritarren zerbitzurako hizkuntza ez ezik, laneko hizkuntza ere izango dela 

euskara Irungo Udalean. Gainera, harreman hizkuntza izango da beste administrazioekin.  

 

Dena dela, hiru harreman horiek ezinbestekoak izanik euskararentzat, herritarrekikoa da lehen 

erronka.  

 

Helburua, beraz, bi hizkuntza ofizialen erabiltzeko aukera-berdintas una bermatzea da, 

herritarren hizkuntza aukera errespetatuz beti . 

 

 

4.1.2. Oinarriak 

Hiru dira planaren oinarri nagusiak: 

 
1. Irungo Udalean eta bere erakunde autonomoetan Hi zkuntza Ofizialak Erabiltzeko 

Irizpideak , Irungo Udaleko Udalbatzak 2011ko martxoaren 30ean onartutakoak. 

Irizpide nagusi horiek helmuga erakusten dute; jakina, irizpide horiek arlo eta erakunde 
autonomo  bakoitzak bere egoerara ekarri, egokitu eta erabilera-planetan zehaztu eta 
gauzatuko ditu. Arloek eta erakunde autonomoek irizpide horiek kontuan hartu beharko 
dituzte beti eta horiek betetzera joko dute arian-arian.  

Hizkuntza Ofizialak Erabiltzeko Irizpideek, besteak beste, honako aurreikusten dute: 

• Administrazioak jarrera aktiboa hartuko du berarekin euskaraz ere 
harremanetan jarri ahal izateko, bai ahoz eta baita idatziz ere. 

• Argi eta garbi azaltzen da zein hizkuntza erabili kasu bakoitzean: ahoz eta 
idatziz; herritarrekin, beste administrazioekin eta Irungo Udalaren barruan. 

• Lehentasuna ematen zaio sortze-lanari, alegia, gaitasuna duen orok bere lana 
euskaraz ere egiteari. 

 

2. Herritarren hizkuntza-eskubideak:  

Administrazioak bideak jarri behar ditu herritarren hizkuntza-eskubideak bermatzeko eta 
hizkuntzen berdintasunera jotzeko; hori lortze aldera, bereziki zainduko du herritarrari 
lehen atentzioa euskaraz ematea, hari inolako deserosotasunik eragin gabe. 

 
3. Planean parte hartuko dutenak: 

Irungo Udaleko arlo guztietara zabalduko da plana eta, derrigortasun-data ezarria izanik, 
dagokien hizkuntza-eskakizuna egiaztatu duten guzti-guztiak sartuko dira planean, 
dagokien hizkuntza eskakizuna baino maila bat bajuagoa egiaztatu dutenak eta hauetaz 
gain, borondatez, derrigortasun-data ezarri gabe izanik, dagokien hizkuntza-eskakizuna 
egiaztatu dutenak ere. 
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4.1.3. Helburuak eta normalizazio neurriak adosteko prozedura 

Ezagutzatik erabilerarako bidean jarri nahi dira Administrazioko langileak, ezagutzatik 

erabilerarako bidea egiteko laguntza eta bultzada  eman nahi zaie. Hizkuntza Ofizialak 

Erabiltzeko Irizpideak oinarri eta helmugatzat harturik, arlo guztietan egingo dira Erabilera 

Planak  eta horietako bakoitzak honako gutxienekoak jasoko ditu: diagnosia, hizkuntza, 

helburuak, parte hartzaileak eta normalizazio ekintzak. Era berean, markatuko ditu betetze-

maila neurtzeko adierazleak. 

 

Arloetako planek administrazioak herritarrekin dituen harremanetan euskara erabiltzeko aukera 

osotasunean bermatzera joko dute lehenik eta, ondoren, harremanetako hizkuntza eta barruko 

hizkuntzan lortu nahi dutena zehaztuko da erabilera planetan. 

 

Beraz, euskara ere lan-hizkuntza bezala erabiliko dute Iru ngo udaleko eta bere erakunde 

autonomoetako langileek, maila batean edo bestean . Hori arian arian lortzeko,hizkuntza 

eskakizunen bat egiaztatu dutenek funtzio komunikat ibo bat gutxienez egin beharko dute 

euskaraz . Arloek aukeratu ahal izango dute zein komunikaziotan egingo den euskaraz, 

malgutasunez eta progresioa zainduz, baina gutxieneko hori denek betetzen dutela eta 

aurrerantzean funtzio horiek gehitzen joango direla bermatuz.  

 

Euskara ere Irungo Udalean lanerako hizkuntza bihurtuko bada, langileak euskaraz ere egin 

behar du lana; horretarako zehaztu egin behar da zein lan-jardun gauzatzeko erabiliko den 

euskara lan hizkuntza moduan, nola, norekin, noizko, eta, batez ere, zergatik. Horrezaz gain, 

langileen motibazioa indartu behar da, gaztelaniarekiko inertzia eten eta, arian-arian, euskaraz 

jarduten hasteko, urratsez urrats eta eragile guztien adostasunaz.  

Irungo Udalean hizkuntza ofizialen erabilera kudeatzeko batzordea  eratuko da eta batzorde 

horretan, Irungo Udaleko arlo eta erakunde autonomo bakoitzak izendatutako ordezkariek, 

ordezkaritza sindikaleko kideek eta Irungo Udaleko Euskara Arloko ordezkariek parte hartuko 

dute.  Batzorde honen zereginak  izango dira Irungo Udalean Hizkuntza Ofizialak Erabiltzeko 

Irizpideen gaineko koordinazio eta bateratze lanak eta erabilera-planen kudeaketa eta 

jarraipena egitea. 

 
Batzordeak arlo bakoitzari proposatu eta arlo bakoi tzak erabakiko du zer egingo den 

euskaraz bere eremuan .  Horretarako,  txosten honetan jasotako azterketa komunikatiboa egin 

da, erabilera-planetan sartzen diren langileek gauzatzen dituzten lan-jardunen izaera 

komunikatiboa kontuan hartu eta arlo bakoitzean euskaraz ere landuko diren komunikazioak 

zein izango diren, proposatu, adostu eta erabakitzeko.  
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4.2. ABIAPUNTUKO EGOERA  

4.2.1. Egoera orokorra  

Irungo udalean euskararen erabilera normalizatzeko plana onartu zenetik aurrera egin da 

nabarmen. Plangintzaren betetze portzentaia %81,78koa zen 2007an (Legezko indizea 41,51), 

Irungo ingurune soziolinguistikoarekin alderatuta, udal langileen hizkuntza gaitasuna altua da 

eta enplegatuek uste dute beharrezkoa dela hiritarrekiko harremanetan euskara zerbitzu 

hizkuntza izatea.  

 

Hala eta guztiz ere, bada beste gauza bat oraindino askok “normal eta ohikotzat” hartzen ez 

duena: administrazioan euskara zerbitzu hizkuntza izatea eta, are gutxiago, euskaraz lan egin 

daitekeela sinestea. Euskara zerbitzu hizkuntzatzat hartzeari dagokionez, udal enplegatuen 

portzentaje altu batek uste du jendaurrean dauden lanpostuekin lotu behar dela eta ez beste 

arloekiko harremanekin. Bigarrenari dagokionez, askok uste dute horrek “lan bikoizketa” 

ekarriko duela. 

 

Urte hauetan zehar ez da asmatu langileen hizkuntza-gaitasuna eguneroko lanean neurri 

egokian islatzen; horren ondorioz, gaztelaniaz egiten da lan nagusiki eta zerbitzua hizkuntza 

horretan ematen da. Hauxe, beraz, hemendik aitzina “normaldu” behar dena: Administrazioan 

euskara batez ere zerbitzu hizkuntza izatea eta ahal den neurrian udaleko lan-hizkuntza izatea. 

 

4.2.2. Udal langile guztien datu orokorrak  

 
Udala GUZTIRA  

 
Irungo Udal langileen % 61 elebiduna da 

Langileen % 61 euskaraz mintzatzeko gai da eta % 51 euskaraz idazteko gai da  

Udalean ohiko lanean euskararen ahozko erabilera-indizea7% 20,8 da eta lankideekiko harreman 
ez formaletan % 16,8 

Langile bakoitzak udalez kanpoko erabilerarako sortutako idatzietan euskararen erabilera-
indizea(euskaraz edo elebietan) % 41,7 da eta udal barneko erabilerarako sortutako idatzietan % 
24,8 

Udalean atenditu beharreko bezero edo hiritarrekin izandako ahozko komunikazioen % 20,4 
euskaraz da  

Langileen % 85,4 ados agertu da Udalak hiritarrari zerbitzua euskaraz ere bermatu behar diola 
dioen iritziarekin 

Iturria: Irungo Udaleko Siadeco, 2008. 
 

 
                                                           
7 Ahozko erabilera-indizea (2008): euskararen ahozko-erabilera mailaren datuen irakurketa errazteko euskararen erabilera-indize 

haztatuak erabili dira; ondorengo formula aplikatu da indize hori kalkulatzeko:  
 

[(Beti gaztelaniaz %)*0,00] + [(Gaztelaniaz gehiago %)*0,25] + [(Gaztelaniaz eta euskaraz berdin%)*0,50] + [(Euskaraz 
gehiago%)*0,75] + [(Beti euskaraz%)*1,00] 
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4.2.3. Erabilera planeko udal langileen datu orokorrak  

 

Udala GUZTIRA  

Azterketa komunikatiboan parte hartu duten udal langileen  % 83 elebiduna da. 

Langileen % 83 euskaraz mintzatzeko gai da eta % 64 idazteko gai da. 

Ahozko erabilera mailaren indizea8: 
Udalez kanpo hitz egiterakoan (etxean, lagunekin…): % 42 
Hiritarrekin hitz egitean: % 34 
Arloko lankideekin hitz egiterakoan: % 34 
Beste arloetako lankideekin hitz egiterakoan: % 33 
Ordezkari politikoekin hitz egiterakoan % 22 

Udalean sortzen diren komunikazio eta idatzien komunikazio idatziak euskaraz eta elebietan: 
Administrazio publikoko beste erakundeekin: % 37 
Herritarrekin: % 37 
Enpresekin: % 32 
Udaleko beste zerbitzu edo departamentuekin:  % 20 
Udal zerbitzu berekoekin: % 18 
Udal ordezkari politikoekin: % 17 

Iturria: Siadeco, 2013. 
 

 
4.2.4. Erabilera planeko udal langileen arlokako datuak 

 

Idazkaritza, Zerbitzu Juridikoak eta Kontratazioa  

Azterketa komunikatiboan parte hartu duten udal langileen  % 100 elebiduna da  

Langileen % 100 euskaraz mintzatzeko gai da eta % 83 idazteko gai da 

Ahozko erabilera mailaren indizea: 
Udalez kanpo hitz egiterakoan (etxean, lagunekin…): % 45 
Hiritarrekin hitz egitean: % 40 
Beste arloetako lankideekin hitz egiterakoan: % 37 
Arloko lankideekin hitz egiterakoan: % 34 
Ordezkari politikoekin hitz egiterakoan % 34 

Udalean sortzen diren komunikazio eta idatzien portzentajea euskaraz eta elebietan: 
Administrazio publikoko beste erakundeekin: % 44 
Udal ordezkari politikoekin: % 41 
Udal zerbitzu berekoekin: % 33 
Udaleko beste zerbitzu edo departamentuekin:  % 32 
Herritarrekin: % 31 
Enpresekin: % 31 

Iturria: Siadeco, 2013. 
 
 
 
 
 
                                                           
8Ahozko erabilera mailaren indizea: haztapenerako puntuazio sistema: 

Euskaraz gutxi (% 35 baino gutxiago) = 0,175 
Euskaraz erdizka (% 35-65 artean) = 0,500 
Euskaraz asko (% 65 baino gehiago) = 0,675 
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Informazioaren gizarte eta Herritarren parte hartze a 

Azterketa komunikatiboan parte hartu duten udal langileen  % 90elebiduna da  

Langileen % 90 euskaraz mintzatzeko gai da eta % 70 idazteko gai da 

Ahozko erabilera mailaren indizea: 

Udalez kanpo hitz egiterakoan (etxean, lagunekin…): % 41 
Beste arloetako lankideekin hitz egiterakoan: % 36 
Hiritarrekin hitz egitean: % 34 
Arloko lankideekin hitz egiterakoan: % 32 
Ordezkari politikoekin hitz egiterakoan % 22 

Udalean sortzen diren komunikazio eta idatzien portzentajea euskaraz eta elebietan: 

Herritarrekin: % 47 
Administrazio publikoko beste erakundeekin: % 35 
Enpresekin: % 26 
Udaleko beste zerbitzu edo departamentuekin:  % 22 
Udal zerbitzu berekoekin: % 21 
Udal ordezkari politikoekin: % 5 

Iturria: Siadeco, 2013. 
 
 
 

Ogasuna, Sustapen ekonomikoa eta Plan estrategikoa  

Azterketa komunikatiboan parte hartu duten udal langileen  % 68elebiduna da  

Langileen % 68 euskaraz mintzatzeko gai da eta % 53 idazteko gai da 

Ahozko erabilera mailaren indizea: 

Udalez kanpo hitz egiterakoan (etxean, lagunekin…): % 35 
Arloko lankideekin hitz egiterakoan: % 32 
Beste arloetako lankideekin hitz egiterakoan: % 28 
Hiritarrekin hitz egitean: % 27 
Ordezkari politikoekin hitz egiterakoan % 20 

Udalean sortzen diren komunikazio eta idatzien portzentajea euskaraz eta elebietan: 

Administrazio publikoko beste erakundeekin: % 52 
Enpresekin: % 41 
Herritarrekin: % 37 
Udaleko beste zerbitzu edo departamentuekin:  % 21 
Udal zerbitzu berekoekin: % 16 
Udal ordezkari politikoekin: % 3 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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Kultura eta Kirola  

Azterketa komunikatiboan parte hartu duten udal langileen  % 80elebiduna da  

Langileen % 80 euskaraz mintzatzeko gai da eta % 80 idazteko gai da 

Ahozko erabilera mailaren indizea: 

Hiritarrekin hitz egitean: % 41 
Udalez kanpo hitz egiterakoan (etxean, lagunekin…): % 41 
Arloko lankideekin hitz egiterakoan:% 39 
Beste arloetako lankideekin hitz egiterakoan: % 32 
Ordezkari politikoekin hitz egiterakoan % 23 

Udalean sortzen diren komunikazio eta idatzien portzentajea euskaraz eta elebietan: 

Administrazio publikoko beste erakundeekin: % 45 
Herritarrekin: % 45 
Udal zerbitzu berekoekin: % 30 
Udaleko beste zerbitzu edo departamentuekin:  % 29 
Enpresekin: % 29 
Udal ordezkari politikoekin: % 20 

Iturria: Siadeco, 2013. 
 
 
 
 

Gizarte ongizatea, Hezkuntza eta Gazteria  

Azterketa komunikatiboan parte hartu duten udal langileen  % 84elebiduna da  

Langileen % 84 euskaraz mintzatzeko gai da eta % 69 idazteko gai da 

Ahozko erabilera mailaren indizea: 

Udalez kanpo hitz egiterakoan (etxean, lagunekin…): % 45 
Arloko lankideekin hitz egiterakoan:% 39 
Hiritarrekin hitz egitean: % 37 
Beste arloetako lankideekin hitz egiterakoan: % 35 
Ordezkari politikoekin hitz egiterakoan % 19 

Udalean sortzen diren komunikazio eta idatzien portzentajea euskaraz eta elebietan: 

Enpresekin: % 55 
Herritarrekin: % 51 
Administrazio publikoko beste erakundeekin: % 46 
Udal ordezkari politikoekin: % 31 
Udal zerbitzu berekoekin: % 28 
Udaleko beste zerbitzu edo departamentuekin:  % 26 
 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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Hirigintza eta Ingurumena  

Azterketa komunikatiboan parte hartu duten udal langileen  % 100elebiduna da  

Langileen % 100 euskaraz mintzatzeko gai da eta % 85 idazteko gai da 

Ahozko erabilera mailaren indizea: 

Udalez kanpo hitz egiterakoan (etxean, lagunekin…): % 39 
Arloko lankideekin hitz egiterakoan:% 30 
Hiritarrekin hitz egitean: % 26 
Beste arloetako lankideekin hitz egiterakoan: % 25 
Ordezkari politikoekin hitz egiterakoan % 18 

Udalean sortzen diren komunikazio eta idatzien portzentajea euskaraz eta elebietan: 

Enpresekin: % 13 
Herritarrekin: % 12 
Administrazio publikoko beste erakundeekin: % 10 
Udal zerbitzu berekoekin: % 8 
Udaleko beste zerbitzu edo departamentuekin:  % 7 
Udal ordezkari politikoekin: % 3 

Iturria: Siadeco, 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

Mugikortasuna, Bide publiko eta Obrak  

Azterketa komunikatiboan parte hartu duten udal langileen  % 80elebiduna da  

Langileen % 80 euskaraz mintzatzeko gai da eta % 70 idazteko gai da 

Ahozko erabilera mailaren indizea: 

Udalez kanpo hitz egiterakoan (etxean, lagunekin…): % 45 
Arloko lankideekin hitz egiterakoan:% 32 
Beste arloetako lankideekin hitz egiterakoan: % 32 
Ordezkari politikoekin hitz egiterakoan % 30 
Hiritarrekin hitz egitean: % 26 

Udalean sortzen diren komunikazio eta idatzien portzentajea euskaraz eta elebietan: 

Herritarrekin: % 25 
Udaleko beste zerbitzu edo departamentuekin:  % 7 
Udal zerbitzu berekoekin: % 6 
Administrazio publikoko beste erakundeekin: % 0 
Enpresekin: % 0 
Udal ordezkari politikoekin: % 0 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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Trafikoa eta Hiri segurtasuna  

Azterketa komunikatiboan parte hartu duten udal langileen  % 73elebiduna da  

Langileen % 73 euskaraz mintzatzeko gai da eta % 37 idazteko gai da 

Ahozko erabilera mailaren indizea: 

Udalez kanpo hitz egiterakoan (etxean, lagunekin…): % 42 
Hiritarrekin hitz egitean: % 35 
Beste arloetako lankideekin hitz egiterakoan: % 32 
Arloko lankideekin hitz egiterakoan: % 28 
Ordezkari politikoekin hitz egiterakoan % 22 

Udalean sortzen diren komunikazio eta idatzien portzentajea euskaraz eta elebietan: 

Administrazio publikoko beste erakundeekin: % 25 
Herritarrekin: % 13 
Enpresekin: % 11 
Udaleko beste zerbitzu edo departamentuekin:  % 6 
Udal zerbitzu berekoekin: % 2 
Udal ordezkari politikoekin: % 0 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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2013-2017 ALDIRAKO HELBURUAK 
ETA LEHENTASUNAK 
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5.1. ERABILERA PLANAREN HELBURUAK ERAGIN ESPARRUEI JARRAI KI 
 
 
1.- Hizkuntza-gaitasuna  

•••• Hizkuntza-eskakizunen egiaztapenak areagotu. 

•••• Salbuetsitakoen euskararen ezagutza hobetu. 

•••• Arduradun politikoen euskararen ezagutza hobetu. 

•••• Lanpostuen hizkuntza eskakizunak definitu eta langileen euskara ikasteko liberazioak 
kudeatzeko irizpideak landu eta bereziki irizpide horien sozializazio lana egitea udal 
langileen artean. 

•••• Euskararen ikasketa eta praktikarako modulu espezifikoago eta praktikoagoen 
eskaintza berriak udal langileei luzatzeko aukerak aztertu eta kudeatzea. 

 

2.- Ahozko komunikazioak 

•••• Erakundeko ahozko kanpo-harremanetan euskararen erabilera gehitu. 

•••• Erakundeko ahozko barne-harremanetan euskararen erabilera gehitu. 

•••• Era progresiboan eta kuantitatiboki maila oso apaletik hasita, udal mailan euskara 
hutsezko komunikazioak gero eta gehiago izan daitezen lehentasun batzuk finkatzea 
Plangintzaren barruan, komunikazio zirkuluak identifikatuz.  

 

3.- Idatzizko komunikazioak 

•••• Erakundearen idatzizko kanpo-harremanetan euskararen erabilera gehitu, sortze-lana 
areagotuaz, komunikazioen kalitatea zainduta eta edozein euskarritan. 

•••• Erakundeko idatzizko barne-harremanetan euskararen erabilera gehitu, sortze-lana 
areagotuaz, komunikazioen kalitatea zainduta eta edozein euskarritan. 

•••• Erabilera-planaren eraginpeko langileen idatzizko kanpo-harremanetan euskararen 
erabilera gehitu, sortze-lana areagotuaz, komunikazioen kalitatea zainduta eta edozein 
euskarritan. 

•••• Erabilera-planaren eraginpeko langileen idatzizko barne-harremanetan euskararen 
erabilera gehitu, sortze-lana areagotuaz, komunikazioen kalitatea zainduta eta edozein 
euskarritan. 

•••• Era progresiboan eta kuantitatiboki maila oso apaletik hasita, udal mailan euskara 
hutsezko komunikazioak gero eta gehiago izan daitezen lehentasun batzuk finkatzea 
Plangintzaren barruan, komunikazio zirkuluak identifikatuz.  
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4.- Itzulpenak 

•••• Garai bateko itzulpenen komunikazio-kalitatea hobetu. 

•••• Euskaraz ez dauden idazkien bertsio elebiduna ziurtatu.  

 

5.- Langileen prestakuntza orokorra 

•••• Langileen prestakuntza orokorrean euskararen erabilera areagotu. 

 

6.- Tresna eta aplikazio informatikoak 

•••• Tresna eta aplikazio informatikoetan euskararen erabilera gehitu. 

 
7.- Internet eta Intranet sareak 

•••• Erakunde barruko sarean, Intranet sarean, euskararen presentzia gehitu. 

•••• Web orrietan euskararen presentzia gehitu, komunikagarritasuna zainduta. 

 

8.- Argitalpenak 

•••• Argitalpenetan euskararen presentzia gehitu. 

 

9.- Hizkuntza-paisaia (errotulazioa eta noizbehinkako oharrak) 

•••• Erakunde barruko hizkuntza-paisaian euskararen presentzia gehitu. 

•••• Administrazioaren eraginpeko bide-seinale, toponimia eta gainerako noizbehinkako 
oharretan euskararen erabilera handitu komunikagarritasuna zainduta. 

 

10.- Iragarpenak, publizitatea eta kanpainak 

•••• Iragarpen, publizitate eta kanpainetan euskararen presentzia gehitu 
komunikagarritasuna zainduta. 
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11.- Diru-laguntzak 

•••• Hizkuntzaren erabilera kontuan izan diru-laguntzak esleitzerakoan. 

 

12.- Kontratazio administratiboak 

•••• Kontratazioaren fase guztietan hizkuntza-baldintzak betetzen direla bermatu. 

 

13.- Hizkuntzaren erabilera kontuan izan udal instalazioak eta materialak uzterakoan 

•••• Hizkuntza Ofizialen Erabilerarako Irizpideak finkatu udal instalazioak eta materialak 
uzterakoan. 

•••• Komunikazioa eta sentsibilizazioa landu langileen artean udal instalazioak eta 
materialak uzterakoan aplikatu behar diren hizkuntz irizpideei buruz 

 

14.- Irungo Udalean hizkuntza ofizialen erabilera kudeatzeko batzordea 

•••• Batzordea osatu eta koordinatzea. 

 

15.- Irungo Udalaren Hizkuntza Normalkuntzarako Plangintza beraren irudia 

•••• Irungo Udalaren Hizkuntza Normalkuntzarako Plangintza beraren ezagupen mailan, 
irudian eta pertzepzioetan eragitea, horretarako informazio, komunikazio eta formazio 
izaerako estrategiak bideratuz. 
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5.2. EUSKARAREN AHOZKO ETA IDATZIZKO ERABILERA -MAILAREKIKO 
HELBURU KUANTITATIBOAK  

 
Azken helburua, zerbitzu hizkuntza gisa eta lan hizkuntza gisa ere Irungo Udalean euskarak 

gero eta erabilera-maila altuagoa lortzea izanik, Erabilera Planean sartuan dauden langileei 

dagozkien gaur egungo erabilera-indizeak eta bost urteren buruan lortu nahi diren erabilera-

indizeen araberako helburuak finkatu dira ondoko koadroetan. Erabilera-indizeen definizio eta 

kalkuluei buruzko argibideak, txosten honen “5.7.1” atalean jasoak daude. 

 
5.2.1. Idatzizko  erabilera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.2. Ahozko erabilera  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Komunikazio-
mota Adierazlea Egungo 

balioa 

Lortu 
beharreko 
helburua - 

2017 

Sortze-hizkuntza euskara (%) % 15 % 25 

Hedatze-hizkuntza euskaraz edo bietara (%) % 41 % 60 Formala 

Idatzizko erabilera formalaren batez bestekoa % 28 % 43 
Sortze hizkuntza euskaraz (mezu elektronikoak) 
(%) % 24 % 50 

Sortze hizkuntza euskaraz (harreman informalak) 
(%) % 29 % 50 Informala 

Idatzizko erabilera informalaren batez bestekoa  % 25 % 50 

GUZTIRA Idatzizko erabilera indizea % 27 % 46 

Iturria: Siadeco, 2013. 

Komunikazio-
mota Adierazlea Egungo 

balioa 

Lortu 
beharreko 
helburua - 

2017 

Harrera hizkuntza bietara (%) % 36 % 40 

Harrera hizkuntza euskaraz (%) % 8 % 30 
Harrera 

hizkuntza 
Harrera hizkuntza euskaraz eta bietara (%) % 44 % 70 

Lan jardunaren hizkuntza bietara (%) % 20 % 25 

Lan jardunaren hizkuntza euskaraz (%) % 6 % 10 
Lan 

jardunaren 
hizkuntza Lan jardunaren hizkuntza euskaraz eta bietara (%) % 26 % 35 

GUZTIRA Ahozko erabilera indizea % 35 % 52 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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5.3. ARLOETAKO ZUZENDARIEN LEHENTASUNAK (lehentasun maila altua edo oso altua) 
 
1. AHOZKO KOMUNIKAZIOA 
 
a) Neurri orokorrak: 

NEURRIA 

Gizarte 
ongizate, 
Hezkuntz

a eta 
Gazteria 

Mugikortasun
, Bide publiko 

eta Obrak 

Hirigintza eta 
Ingurmena 

Idazkaritza, 
Zerbitzu 

juridikoak eta 
Kontratazioa 

Ogasun, 
Sustapen 

ekonomiko 
eta Plan 

estrategikoa  

Kultura eta 
Kirola 

Informazioare
n gizarte eta 
Herritarren 

parte hartzea 

Alkatetza 
Trafikoa eta 

Hiri 
segurtasuna 

Kopu
-rua 

Erabilera Planaren inguruan prestatutako liburukia banatu Arloko enplegatuei 
komunikazioa eta sentsibilizazioa lantzeko langileen artean eta ahozko 
komunikazioetan erakundeak ezarri dituen Hizkuntza Ofizialen Erabilerarako 
Irizpideak ezagutzera emateko. 

X X X X   X   X X 7 

Liburukia erabiliz Hizkuntza Ofizialen Erabilerarako Irizpideak finkatuko ditu 
Arloak ahozko komunikazioetarako: a)  telefono eta leihatilan, herritarrekin, beste 
administrazioekin eta erakundeko beste arlo edo departamentuetako lankideekin 
nola aritu jakiteko; b)  hirugarrenekiko ahozko kanpo-harremanak eragingo 
dituzten kanpo-kontratazio administratiboetan eta horiek betetzeko neurriak 
hartzeko; c)  jendaurreko ekitaldietarako eta horiek betetzen direla bermatzeko 
(prentsaurrekoetan, erakundeak antolatutako ekitaldietan...). Horretarako, 
liburukiarekin batera banatuko den taula baliatuko du 

    X X   X X    ED 4 

Herritarrekin harreman zuzena duten lanpostu guztietan bi hizkuntza ofizialetan 
jarduteko nahikoa gaitasuna duten langileak jarriko ditu Arloak.        ED   X X     2 

Hiritarra euskaraz atenditzeko gai diren Arloko enplegatuen artean adierazgarriak 
jarri (“Euskara erabil dezakegu?”), herritarren euskararen erabilera-eskubideak 
ezagutzera emateko (mahai-gainekoak...). 

      X     X   X 3 

Arloak jarraibide bat banatuko du lanpostuko hizkuntza eskakizuna, 
derrigorrezkoa izanik, egiaztatu duten langileen artean, herritarrei lehen hitza 
euskaraz egiteko. 

  X X X   X X     5 

Arloak jarraibide bat banatuko du, euskararik ez dakien langile bati herritarren bat 
euskaraz mintzatzen zaionean edota euskaraz jardun nahi duela adierazten 
dionean, bere inguruko lankide elebidun bati laguntza eskatu behar diola esanez. 
Neurriak hartuko ditu irizpide hau betetzen dela ziurtatzeko. 

X      ED    X       2 

Arloburuak batzorde informatiboetako hizkuntz estrategiak definituko ditu alderdi 
hauek kontuan izanda: batzordearen helburuak, gaiak, hartzaile edo entzule 
potentzialak, eta erabili edo banatuko den materiala. 

   ED     ED    X   ED     ED 1 

Hartzaile jakinik ez duten ahozko mezuak euskaraz eta gazteleraz, hurrenkera 
horretan, emango ditu Arloak (erantzungailuak…).       ED X   X X X   4 

Langile hasiberrien aurkezpenak euskaraz egin eta horiekin euskararen 
erabileraren inguruan sentsibilizazio lana bideratu (Erabilera Planaren liburukia 
entregatu, irizpideak azaldu…) 

        ED   X       1 
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NEURRIA 

Gizarte 
ongizate, 
Hezkuntz

a eta 
Gazteria 

Mugikortasun
, Bide publiko 

eta Obrak 

Hirigintza eta 
Ingurmena 

Idazkaritza, 
Zerbitzu 

juridikoak eta 
Kontratazioa 

Ogasun, 
Sustapen 

ekonomiko 
eta Plan 

estrategikoa  

Kultura eta 
Kirola 

Informazioare
n gizarte eta 
Herritarren 

parte hartzea 

Alkatetza 
Trafikoa eta 

Hiri 
segurtasuna 

Kopu
-rua 

Arloko langileei begira mintzamen tailer espezifiko antolatzeko aukerak aztertu       X        ED   ED  1 

 

b) Planaren eraginpeko enplegatuei zuzendutakoak: 

NEURRIA 

Gizarte 
ongizate, 

Hezkuntza 
eta Gazteria 

Mugikortasun
, Bide publiko 

eta Obrak 

Hirigintza eta 
Ingurmena 

Idazkaritza, 
Zerbitzu 

juridikoak eta 
Kontratazioa 

Ogasun, 
Sustapen 

ekonomiko 
eta Plan 

estrategikoa  

Kultura eta 
Kirola 

Informazioar
en gizarte 

eta 
Herritarren 

parte hartzea 

Alkatetza 
Trafikoa eta 

Hiri 
segurtasuna 

Kopu-
rua 

Arloko Planaren eraginpeko enplegatuei begira Mintza saioak antolatzeko 
aukerak aztertu  ED     ED  X     X  ED    ED 2 

Arloko Planaren eraginpeko enplegatuei begira ohiko euskalduntze-
alfabetatze saioak antolatzeko aukerak aztertu.   ED     ED  ED    X     ED   ED 1 

Arloko Planaren eraginpeko enplegatuei trebakuntza eskaini.   ED     ED X   X     ED  ED  2 
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2. IDATZIZKO KOMUNIKAZIOA 

a) Neurri orokorrak: 

a.1) Herritarrentzako eta entitateentzako dokumentuak: 

NEURRIA 

Gizarte 
ongizate, 

Hezkuntza 
eta Gazteria 

Mugikortasun
, Bide publiko 

eta Obrak 

Hirigintza eta 
Ingurmena 

Idazkaritza, 
Zerbitzu 

juridikoak eta 
Kontratazioa 

Ogasun, 
Sustapen 

ekonomiko 
eta Plan 

estrategikoa  

Kultura eta 
Kirola 

Informazioar
en gizarte 

eta 
Herritarren 

parte hartzea 

Alkatetza 
Trafikoa eta 

Hiri 
segurtasuna 

Kopu-
rua 

Erabilera Planaren inguruan prestatutako liburukia banatu Arloko 
enplegatuei komunikazioa eta sentsibilizazioa lantzeko langileen artean 
eta idatzizko-komunikazioetan erakundeak ezarri dituen Hizkuntza 
Ofizialen Erabilerarako Irizpideak ezagutzera emateko. 

X X X X   X X  ED  X 7 

Departamentuetako inprimaki guzti-guztiak, euskaraz eta gazteleraz, 
edozeinetan betetzeko moduan jarriko ditu Arloak. X   X  ED    X X X   5 

Herritarrei zuzendu beharreko dokumentazio estandarizatu orokor guzti-
guztia euskaraz eta gazteleraz jarriko du departamentuak. X X X X   X X X   7 

Herritar, elkarte edo enpresa batek espresuki eskatzen badu Arloarekiko 
harremanak euskaraz izan nahi dituela, bere eskubidea bermatu egingo 
zaio. Protokoloa definitu. 

X   X X   X X X   6 

Arloak errolda bat egingo du berarekin harremana duten herritar, elkarte 
eta enpresen artean, harremanak euskara hutsean zeinek izan nahi 
dituen jakiteko. Errolda horren emaitzak zorrotz aplikatuko ditu 

       ED        X   1 

 
 
 

NEURRIA 

Gizarte 
ongizate, 
Hezkuntza 
eta Gazteria 

Mugikortasun
, Bide publiko 
eta Obrak 

Hirigintza eta 
Ingurmena 

Idazkaritza, 
Zerbitzu 

juridikoak eta 
Kontratazioa 

Ogasun, 
Sustapen 

ekonomiko 
eta Plan 

estrategikoa  

Kultura eta 
Kirola 

Informazioar
en gizarte 

eta 
Herritarren 

parte hartzea 

Alkatetza 
Trafikoa eta 

Hiri 
segurtasuna 

Kopu-
rua 

Kanpora begirako dokumentu estrategiko orokorrak identifikatu, euskaratu 
(beharrezkoa denean), moldatu (testu argiak, zuzenak, egokiak eta 
erakargarriak izan daitezen) eta langileen esku jarri euskarri 
ezberdinetan. 

        ED       X   1 

Inprimaki elebidunen ondoan, euskarazkoak jarriko dira. ED       ED   X   X   2 

Arloak komunikazioa landu eta langileei jakitera emango die euskaraz lan 
egiteko erabilgarri dauden tresnak, hiztegi elektronikoak, zalantzak 
argitzeko bideak… 

 ED   ED X  X  X  3 
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NEURRIA 

Gizarte 
ongizate, 
Hezkuntza 
eta Gazteria 

Mugikortasun
, Bide publiko 
eta Obrak 

Hirigintza eta 
Ingurmena 

Idazkaritza, 
Zerbitzu 

juridikoak eta 
Kontratazioa 

Ogasun, 
Sustapen 

ekonomiko 
eta Plan 

estrategikoa  

Kultura eta 
Kirola 

Informazioar
en gizarte 

eta 
Herritarren 

parte hartzea 

Alkatetza 
Trafikoa eta 

Hiri 
segurtasuna 

Kopu-
rua 

Herritarrek edo erakundeek igorritako idatzien erantzuna honela emango 
da:-       Euskara hutsean bidalitako idatziak euskaraz; -       Elebietan 
igorritakoak euskaraz eta gaztelaniaz ; -       Gaztelaniaz igorritakoak 
euskaraz eta gaztelaniaz. 

 ED  X X  X  X  4 

Adierazgarriak landu, euskaraz lan egiteko prestatuta dauden langileek 
elkarren berri izan dezaten eta gainerakoei horren berri emateko 
(outlookeko zerrendak, mahai-gainekoak,…). 

 ED       X  1 

Erakunde barruan komunikazioak euskaraz jaso nahi dituzten langileak 
identifikatu eta horiei informazioa hedatzeko protokolo bat zehaztu.  ED  ED      X  1 

Barrura begirako dokumentu estrategiko orokorrak identifikatu eta 
moldatu (testu argiak, zuzenak, egokiak eta erakargarriak izan daitezen) 
eta langileentzako erabilgarri jarri. 

  ED   ED    X  1 

Udal/Arloko enplegatu guztiei igorritako posta elektroniko orokorrak 
elebitan izateko neurriak zehaztu   ED  X   X   2 

Idazkietan euskara nabarmentzeko irizpideak zabaldu eta betetzen direla 
bermatu   X X  X X   4 

Arloko langileen informaziorako eta hizkuntza sentsibilizaziorako 
plangintzaren buletin digitala zabaltzeko aukerak aztertu   X X      ED 2 
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a.2) Irungo Udalaren barruko komunikazio administratiboak: 

NEURRIA 

Gizarte 
ongizate, 

Hezkuntza 
eta Gazteria 

Mugikortasun
, Bide publiko 

eta Obrak 

Hirigintza eta 
Ingurmena 

Idazkaritza, 
Zerbitzu 

juridikoak eta 
Kontratazioa 

Ogasun, 
Sustapen 

ekonomiko 
eta Plan 

estrategikoa  

Kultura eta 
Kirola 

Informazioar
en gizarte 

eta 
Herritarren 

parte hartzea 

Alkatetza 
Trafikoa eta 

Hiri 
segurtasuna 

Kopu-
rua 

Euskararen erabilera bultzatzeko berariazko programa duen atal batera 
(atal elebidunak) bidalitako komunikazio administratiboak, eredu 
normalizatuen araberakoak direnean, euskara hutsez edota euskaraz eta 
gazteleraz bidaliko ditu Arloak. 

          X   X   2 

 

a.3) Beste herri administrazioekiko harremanak: 

NEURRIA 

Gizarte 
ongizate, 

Hezkuntza 
eta Gazteria 

Mugikortasun
, Bide publiko 

eta Obrak 

Hirigintza eta 
Ingurmena 

Idazkaritza, 
Zerbitzu 

juridikoak eta 
Kontratazioa 

Ogasun, 
Sustapen 

ekonomiko 
eta Plan 

estrategikoa  

Kultura eta 
Kirola 

Informazioar
en gizarte 

eta 
Herritarren 

parte hartzea 

Alkatetza 
Trafikoa eta 

Hiri 
segurtasuna 

Kopu-
rua 

Arloko Departamentuetan hasitako espedienteen kasuan, agiriak EAEko 
administrazioetara bi hizkuntza ofizialetan bidaliko dira. X X X X   X X X   7 
EAEko beste herri administrazioetatik jasotako idatziak honela 
erantzungo dituzte Arloko departamentuek: Euskaraz jasotakoari: 
euskaraz; Elebitan jasotakoari: euskaraz eta gaztelaniaz; Gaztelaniaz 
jasotakoari: euskaraz eta gaztelaniaz 

 ED   X X   X X X   5 

EAEko beste herri erakunde batek espresuki eskatzen badu Irungo 
Udalarekin harremanak euskara izan nahi dituela, eskaera horri zuzen 
erantzungo diote Arloko departamentuek 

X   X     X X X   5 

EAEtik kanpo, euskara ofiziala den lurralde bateko administrazio batera 
bidalitako dokumentazioa bi hizkuntza ofizialetan igorriko dute Arloko 
departamentuek. 

 ED   X X   X X X   5 

Arloko Departamentuek errolda bat egingo dute berarekin harremana 
duten administrazio guztien artean, harremanak euskara hutsean zeinek 
izan nahi dituen jakiteko. Errolda horren emaitzak zorrotz aplikatuko ditu. 

        ED          ED  0 
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b) Planaren eraginpeko enplegatuei zuzendutakoak: 

NEURRIA 

Gizarte 
ongizate, 

Hezkuntza 
eta Gazteria 

Mugikortasun
, Bide publiko 

eta Obrak 

Hirigintza eta 
Ingurmena 

Idazkaritza, 
Zerbitzu 

juridikoak eta 
Kontratazioa 

Ogasun, 
Sustapen 

ekonomiko 
eta Plan 

estrategikoa  

Kultura eta 
Kirola 

Informazioar
en gizarte 

eta 
Herritarren 

parte hartzea 

Alkatetza 
Trafikoa eta 

Hiri 
segurtasuna 

Kopu
-rua 

Ohiko euskalduntze-alfabetatze saioak antolatu  ED  X   X   ED  ED 2 

Ikastaro bereziak antolatu: birziklatzea, administrazio-hizkera, hizkera 
juridikoa...  ED  X X  X   ED  ED 3 

Trebakuntza.  ED  ED X X  X   ED  ED 3 

Idazki-ereduak moldatu, zuzenak, ulergarriak eta erakargarriak izan 
daitezen.   ED  X  X X  ED  3 

Beste zenbait baliabide eskaini langileei: zerrenda terminologikoak, 
dokumentuen datu-baseak, testuen egokitzapenak, itzulpenak...  ED  ED  X  X   ED  ED 2 
Langileen eguneroko zeregin eta erabiltzen dituzten dokumentuei 
egokitutako material didaktikoa sortu, hedatu eta formazio gaietarako 
erabilgarri jarri. 

 ED  ED  X  X   ED  ED 2 

Era progresiboan eta kuantitatiboki maila oso apaletik hasita, udal mailan 
euskara hutsezko komunikazioak gero eta gehiago izan daitezen 
lehentasun batzuk finkatu. 

  X X  X   ED  ED 3 

 

c) Lan hizkuntzak:  

NEURRIA 

Gizarte 
ongizate, 

Hezkuntza 
eta Gazteria 

Mugikortasun
, Bide publiko 

eta Obrak 

Hirigintza eta 
Ingurmena 

Idazkaritza, 
Zerbitzu 

juridikoak eta 
Kontratazioa 

Ogasun, 
Sustapen 

ekonomiko 
eta Plan 

estrategikoa  

Kultura eta 
Kirola 

Informazioar
en gizarte 

eta 
Herritarren 

parte hartzea 

Alkatetza 
Trafikoa eta 

Hiri 
segurtasuna 

Kopu
-rua 

Arloburuak jarraibide bat banatuko du zehazteko lanak eta eginkizunak 
zein hizkuntza ofizialetan egingo diren, kasuan kasu. Neurriak hartuko 
ditu irizpide hau betetzen dela ziurtatzeko. 

 ED    ED   X  ED  1 

Arloak jarraibide bat emango du, hizkuntza eskakizuna egiaztaturik duen 
langileak dokumentuak bi hizkuntza ofizialetatik edozeinetan edo, kasuan 
kasu, bietan sortuko dituela adieraziz. Neurriak hartuko ditu irizpide hau 
betetzen dela ziurtatzeko. 

 ED     X   ED  1 
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3. HIZKUNTZA OFIZIALEN ERABILERARAKO JARRAIBIDEEN I TZULPEN IRIZPIDEAK 
 

NEURRIA 

Gizarte 
ongizate, 

Hezkuntza 
eta Gazteria 

Mugikortasun
, Bide publiko 

eta Obrak 

Hirigintza eta 
Ingurmena 

Idazkaritza, 
Zerbitzu 

juridikoak eta 
Kontratazioa 

Ogasun, 
Sustapen 

ekonomiko 
eta Plan 

estrategikoa 
(erantzun 

gabe) 

Kultura eta 
Kirola 

Informazioar
en gizarte 

eta 
Herritarren 

parte hartzea 

Alkatetza 
Trafikoa eta 

Hiri 
segurtasuna 

Kopu-
rua 

Arloak jarraibide bat emango die departamentuei, honako hau adieraziz: 
ohiko egintza administratiboen aldi bereko sorrera elebiduna lantzen 
saiatuko dira zerbitzuak, hau da, ahal den neurrian administrazio ataletan 
bertan edo departamentuetan dauden bitartekoak (langile elebidunak, 
eredu normalizatuak eta lagungarri informatikoak) erabiliko dira, eta 
horiek nahikoak ez direnean edo dokumentuaren neurriak, zailtasunak 
edo espezializazioak hala eskatzen duenean joko da itzulpen zerbitzura. 

      X   X      ED  2 

Ohiko dokumentuak identifikatu eta ele bietako eredu normalizatuak 
sortuko dira. Eredu normalizatuak sortuta, itzulpen zerbitzura eramango 
dira han gainbegira ditzaten. 

  X    ED    X X     3 

Ohiko dokumentuak identifikatu eta euskarazko eredu normalizatuak 
sortuko dira. Eredu normalizatuak sortuta, itzulpen zerbitzura eramango 
dira han gainbegira ditzaten. 

        ED   X       1 

Zirkular baten bidez, Arloko Departamentuek beraiek jakinaraziko diete 
langileei hizkuntza gaitasun nahikoa dutenei ez zaiela, oro har, kanpotik 
etorritako dokumenturik itzuliko. Hala eta guztiz ere beharrezkoa den 
kasuetan, jasotako dokumentazioaren laburpena egingo da beste 
hizkuntza ofizialera, eta ezinbestekoa denean bakarrik itzuliko da osorik. 

 ED  ED    X           1 

Arloko departamentuek jarraibide bat banatuko dute testuak itzultzeko 
arrazoizko epea aurrez planifikatuko dela adieraziz, testuen sorrera 
elebiduna espediente edo prozeduraren garapenaren baitan sartuta. 
Neurriak hartuko ditu irizpide hau betetzen dela ziurtatzeko. 

    ED    ED            0 
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NEURRIA 

Gizarte 
ongizate, 

Hezkuntza 
eta Gazteria 

Mugikortasun
, Bide publiko 

eta Obrak 

Hirigintza eta 
Ingurmena 

Idazkaritza, 
Zerbitzu 

juridikoak eta 
Kontratazioa 

Ogasun, 
Sustapen 

ekonomiko 
eta Plan 

estrategikoa 
(erantzun 

gabe) 

Kultura eta 
Kirola 

Informazioar
en gizarte 

eta 
Herritarren 

parte hartzea 

Alkatetza 
Trafikoa eta 

Hiri 
segurtasuna 

Kopu-
rua 

Administrazio prozeduraz kanpo diren hedakuntza, sustapen eta 
informazio idatzi eta agirietan (liburuak, argitalpenak, katalogoak, 
txostenak, publizitate gaiak eta gisakoak) bi hizkuntza ofizialak modu 
orekatuan erabiliko dituzte Arloko departamentuek. a). Bi hizkuntza 
ofizialak modu orekatuan erabiliko dira, berdintasun printzipioan oinarri 
harturik. b). Argitalpenaren egile edo arduradun den zerbitzuak kasu 
bakoitzean bilatu behar du hizkuntza ofizial bien erabilera zuzen eta 
orekatua ziurtatzeko era konkretua, argitalpenaren irakurle, eduki, 
ezaugarri eta trataera formala kontuan izanda. c).  Bi hizkuntzen trataera 
orekatuaren alde, itzulpen sistematikoa erabili ordez lehentasunezkoa 
izango da hizkuntza ofizial bakoitzean zuzenean eta jatorriz idatzitako 
ekarpenak sortzen ahalegintzea. 

  ED   ED  X  X  2 

Hedakuntza, sustapen eta informaziorako dokumentu eta argitalpenetan 
itzulpen sistematikoa erabili ordez, hizkuntza ofizial bakoitzean zuzenean 
eta jatorriz idatzitako ekarpenak sortzeko ahalegina egingo dute Arloko 
departamentuek. 

  ED   ED      0 

Itzulgaiari lotutako material, erreferentzia eta informazio iturriak, behar 
diren guztietan, itzultzailearen esku jarriko dituzte Arloetako 
departamentuek. 

 ED  ED X X  X  X  4 

Itzulpen eskeak itzulpen zerbitzuari egiterakoan zerbitzu eskatzailearen 
erantzukizuna izango da: a). Hizkuntza ofizial batera itzultzeko eskaera 
izatea. b). Eskatutako idatzia itzultzeko arrazoizko epea aurrez 
planifikatzea. c). Itzulgaiari lotutako material, erreferentzia eta informazio 
iturriak, behar diren guztietan, itzultzailearen esku jartzea. d). Argitaratu 
beharreko dokumentuaren itzulpen aurreko eta osteko urrats guztien 
gainean kontrol zehatza ezartzea, itzulpen lanean eragin kaltegarririk izan 
ez dezaten. 

X   X   X X  4 
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4. LANGILEEN PRESTAKUNTZA OROKORRA 
 

NEURRIA 

Gizarte 
ongizate, 

Hezkuntza 
eta Gazteria 

Mugikortasun
, Bide publiko 

eta Obrak 

Hirigintza eta 
Ingurmena 

Idazkaritza, 
Zerbitzu 

juridikoak eta 
Kontratazioa 

Ogasun, 
Sustapen 

ekonomiko 
eta Plan 

estrategikoa 
(erantzun 

gabe) 

Kultura eta 
Kirola 

Informazioar
en gizarte 

eta 
Herritarren 

parte hartzea 

Alkatetza 
Trafikoa eta 

Hiri 
segurtasuna 

Kopu-
rua 

Prestakuntza plan orokorra antolatzeko garaian honakoak hartuko ditu kontuan 
departamentu arduradunak: ·  Euskaraz egingo diren ikastaroen eskaintza 
prestatuko du urtero. ·  Ikastaroetako deialdietan zein hizkuntzatan jasoko diren 
zehaztuko du. ·  Ikastaroetan izena emateko garaian, hizkuntza aukeratzeko atal bat 
eskainiko du (tresna informatikoan, gutunean, eskaera-orrian...). ·  Ikastaroak 
gaztelaniaz antolatuko balira, ikastaroa euskaraz egitea aukeratu dutenentzako 
irtenbide zehatz bat bilatuko du.·  Ikastaroak gaztelaniaz antolatuko balira, ikastaroa 
euskaraz egitea aukeratu dutenei dokumentuak eskatu bezala eskuratuko dizkie. 

 ED  ED  ED  ED  X   ED  1 

Arloko departamentuak bere langileentzat antolatzen dituen ikastaroetan bi 
hizkuntza ofizialen arteko oreka gordeko du.   ED  ED  ED  X   ED  1 

Erabileraren Planaren gaineko formazio eta sentsibilizazio ekintzak antolatu, arloko 
enplegatuentzat.  ED  ED  ED  ED     ED  0 

 

5. TRESNA ETA APLIKAZIO INFORMATIKOAK 
 

NEURRIA 

Gizarte 
ongizate, 

Hezkuntza 
eta Gazteria 

Mugikortasun
, Bide publiko 

eta Obrak 

Hirigintza eta 
Ingurmena 

Idazkaritza, 
Zerbitzu 

juridikoak eta 
Kontratazioa 

Ogasun, 
Sustapen 

ekonomiko 
eta Plan 

estrategikoa 
(erantzun 

gabe) 

Kultura eta 
Kirola 

Informazioar
en gizarte 

eta 
Herritarren 

parte hartzea 

Alkatetza 
Trafikoa eta 

Hiri 
segurtasuna 

Kopu-
rua 

Arloak dituen programa informatiko guztien zerrenda bat eta programa horien 
hizkuntza diagnostiko bat egingo du.  ED   ED  ED  X  X  2 

Arloan erabiltzeko berariaz eskatzen diren programa edo tresna informatikoak bi 
hizkuntza ofizialetan berdin lan egiteko prestatuko dira. Horrela eskatuko dio Arloak 
Informatika sailari. 

 ED    ED      0 
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Arloak jarraibide bat banatuko die enplegatuei azalduaz programa informatiko 
komertzial edo orokorren euskarazko bertsioa instalatzeko aukera dutela eta haien 
ordenagailuan instalatzea nahi badute eskaria besterik ez dutela egin behar. 

 ED   ED  ED    X  1 

6. INTERNET ETA INTRANET SAREAK 
 

NEURRIA 

Gizarte 
ongizate, 

Hezkuntza 
eta Gazteria 

Mugikortasun
, Bide publiko 

eta Obrak 

Hirigintza eta 
Ingurmena 

Idazkaritza, 
Zerbitzu 

juridikoak eta 
Kontratazioa 

Ogasun, 
Sustapen 

ekonomiko 
eta Plan 

estrategikoa 
(erantzun 

gabe) 

Kultura eta 
Kirola 

Informazioar
en gizarte 

eta 
Herritarren 

parte hartzea 

Alkatetza 
Trafikoa eta 

Hiri 
segurtasuna 

Kopu-
rua 

Arloko eskumenean diren Internet eta intranet sareetako 
edukiak bi hizkuntza ofizialetan kontsultatzeko moduan 
jarriko ditu Arloak 

X   X  ED    X X X   5 

Arloaren web orrira/orrietara sartzerakoan, aukera 
egongo da euskara, gaztelania eta, hala badagokio, 
gainerako hizkuntzak hautatzeko. Hizkuntza aukeraketa 
lehenengo aldian egin ondoren hurrengo bisitetan 
hizkuntza-aukera automatikoki gordeko da. 

 ED   X   ED   X X X   4 

Administrazioaren ohiko prozeduraz kanpo, Arloak bere 
web orrietan kanpoan sortutako edukiak jartzen 
dituenean, berdintasun printzipioan oinarri harturik, bi 
hizkuntza ofizialak modu orekatuan erabiliko ditu. 

X   X   ED   X X X   5 

Internet eta intranet sareen bidez izapideak egiteko 
aukera ematen denean, izapide horiek euskaraz eta 
gaztelaniaz egiteko moduan jarriko ditu Arloak. 

 ED   X   ED   X X X   4 
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7. ARGITALPENAK 
 

NEURRIA 

Gizarte 
ongizate, 

Hezkuntza 
eta Gazteria 

Mugikortasun
, Bide publiko 

eta Obrak 

Hirigintza eta 
Ingurmena 

Idazkaritza, 
Zerbitzu 

juridikoak eta 
Kontratazioa 

Ogasun, 
Sustapen 

ekonomiko 
eta Plan 

estrategikoa 
(erantzun 

gabe) 

Kultura eta 
Kirola 

Informazioar
en gizarte 

eta 
Herritarren 

parte hartzea 

Alkatetza 
Trafikoa eta 

Hiri 
segurtasuna 

Kopu-
rua 

Gida, aldizkari, katalogo eta zabalkunderako argitalpen guztietan bi 
hizkuntza ofizialak erabiliko ditu departamentuak. X   ED  ED   ED    X X X X 5 

 

8. HIZKUNTZA PAISAIA 
 

NEURRIA 

Gizarte 
ongizate, 

Hezkuntza 
eta Gazteria 

Mugikortasun
, Bide publiko 

eta Obrak 

Hirigintza eta 
Ingurmena 

Idazkaritza, 
Zerbitzu 

juridikoak eta 
Kontratazioa 

Ogasun, 
Sustapen 

ekonomiko 
eta Plan 

estrategikoa 
(erantzun 

gabe) 

Kultura eta 
Kirola 

Informazioar
en gizarte 

eta 
Herritarren 

parte hartzea 

Alkatetza 
Trafikoa eta 

Hiri 
segurtasuna 

Kopu-
rua 

Arloak bulego, egoitza zein lagatako lokal guztietako 
kanpoaldeko nahiz barrualdeko errotulazioa bi hizkuntza 
ofizialetan jarriko du. 

X X X X   X X     6 

Arloak errotuluetako testua euskara hutsean jarriko du 
errotuluetako hitzek euskaraz eta gazteleraz antzeko 
grafia dutenean, betiere euskararik ez dakiten herritarren 
hizkuntza eskubideak urratu gabe. 

X X   X   X X     5 

Arloak errotuluetako testua euskara hutsean jarriko du 
mezuak piktograma bidez lagundurik direnean eta haren 
bidez ulergarriak direnean, betiere euskararik ez dakiten 
herritarren hizkuntza eskubideak urratu gabe. 

X     X     X     3 
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9. IRAGARKIAK, PUBLIZITATEA ETA KANPAINAK 
 

NEURRIA 

Gizarte 
ongizate, 

Hezkuntza 
eta Gazteria 

Mugikortasun
, Bide publiko 

eta Obrak 

Hirigintza eta 
Ingurmena 

Idazkaritza, 
Zerbitzu 

juridikoak eta 
Kontratazioa 

Ogasun, 
Sustapen 

ekonomiko 
eta Plan 

estrategikoa 
(erantzun 

gabe) 

Kultura eta 
Kirola 

Informazioar
en gizarte 

eta 
Herritarren 

parte hartzea 

Alkatetza 
Trafikoa eta 

Hiri 
segurtasuna 

Kopu-
rua 

Hedabideetara bidalitako ahozko nahiz idatzizko iragarki 
ofizialetan bi hizkuntza ofizialak erabiliko ditu 
departamentuak. 

X  X X  X X X X 7 

Euskarazko hedabideetara bidalitako ahozko nahiz 
idatzizko iragarki ofizialetan euskara erabiliko da bakar-
bakarrik. 

X   ED  ED  X X X  4 

Publizitate ekintzetan edo kanpainetan hizkuntzari 
emango zaion trataera zehaztu eta idatziz jasoko du 
departamentuak baldintza pleguetan edo baliokideak 
diren agirietan. 

 ED   ED  ED  X X X  ED 3 

Kanpainen edo publizitate ekintzen aurkezpenetan edo 
prentsa aurrekoetan bi hizkuntza ofizialak erabiliko ditu 
departamentuak. 

   ED  ED  X    1 

Kartel, hiruorriko eta bestelako publizitate ekintzetan bi 
hizkuntza ofizialak erabiliko ditu departamentuak. 

X X  ED  ED  X X X X 6 

Kartel, hiruorriko eta bestelako publizitate ekintzetan 
euskara eta gaztelaniazko euskarri elebidunak erabiliko 
ditu departamentuak. Euskarri horien euskara hutsean 
ekoiztuko dira haur eta gazteei zuzentzen zaizkien 
kasuetan edo eta egoerak horrela eskatzen duenean.  

  ED  ED  ED  X X X  3 

Teknologia berrien erabilera aurreikusten bada, bi 
hizkuntza ofizialen erabilera orekatua bermatuko du 
departamentuak. 

X  X  ED  X X X  5 
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10. DIRULAGUNTZAK 
 

NEURRIA 

Gizarte 
ongizate, 

Hezkuntza 
eta Gazteria 

Mugikortasun
, Bide publiko 

eta Obrak 

Hirigintza eta 
Ingurmena 

Idazkaritza, 
Zerbitzu 

juridikoak eta 
Kontratazioa 

Ogasun, 
Sustapen 

ekonomiko 
eta Plan 

estrategikoa 
(erantzun 

gabe) 

Kultura eta 
Kirola 

Informazioar
en gizarte 

eta 
Herritarren 

parte hartzea 

Alkatetza 
Trafikoa eta 

Hiri 
segurtasuna 

Kopu-
rua 

Arloak dituen diru-laguntza lerro guztien zerrenda bat eta programa 
horien hizkuntza diagnostiko bat egingo du.   ED ED ED   X ED ED 1 

Hitzarmenetako oinarrietan hizkuntza irizpideak txertatuko dituzte Arloko 
departamentuek.   ED ED ED   X  ED 1 

Diru-laguntza deialdietako oinarrietan Arloko departamentuek argi 
adieraziko dute Irungo Udalaren diru-laguntzaren bat jasotzen duten 
elkarte eta entitateek, pertsona fisikoek nahiz entitate juridikoek, diruz 
lagundutako beren jardunaren bitartez sortutako agerpen publiko orotan 
euskara erabili beharko dutela. 

  ED ED ED    ED ED 0 

Diru-laguntzak esleitzeko eta, hala badagokie, haien zenbatekoa 
finkatzeko balorazio irizpideen artean hizkuntza ofizialen erabilera 
kontuan izango dute Arloko departamentuek: §  publizitatea euskaraz edo 
bi hizkuntzetan egitea §  argitalpenak euskaraz edo bi hizkuntzetan egitea 
§  ikastaroak euskaraz edo bi hizkuntzetan antolatzea §  esku-orriak, 
diptikoak, oharrak euskaraz edo bi hizkuntzetan egitea §  materiala 
euskaraz edo bi hizkuntzetan sortzea §  baliabide informatikoak euskaraz 
edo bi hizkuntzetan sortzea §  Interneteko edukiak euskaraz edo bi 
hizkuntzetan egotea §  agerpen publikoak euskaraz edo bi hizkuntzetan 
egitea. 

  ED ED ED  X  ED ED 1 

Diru-laguntza deialdietako oinarrietan hizkuntza ofizialen erabilerari 
buruzko jarraipena egiteko fitxa bat gehituko dute Arloko departamentuek 
diru-laguntzaren balorazio fasean eta justifikazio fasean. 

  ED ED ED    ED ED 0 
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11. KONTRATAZIO ADMINISTRATIBOAK 
 

NEURRIA 

Gizarte 
ongizate, 

Hezkuntza 
eta Gazteria 

Mugikortasun
, Bide publiko 

eta Obrak 

Hirigintza eta 
Ingurmena 

Idazkaritza, 
Zerbitzu 

juridikoak eta 
Kontratazioa 

Ogasun, 
Sustapen 

ekonomiko eta 
Plan 

estrategikoa 
(erantzun 

gabe)  

Kultura eta 
Kirola 

Informazioar
en gizarte 

eta 
Herritarren 

parte hartzea 

Alkatetza 
Trafikoa eta 

Hiri 
segurtasuna 

Kopu-
rua 

Baldintza teknikoen eta administratiboen agiriak bi hizkuntza ofizialetan 
prestatuko dituzte Arloko departamentuek. Horretarako eredu 
normalizatuak erabiliko dituzte. 

  X X   X X  4 

Baldintza pleguetan kontratu bakoitzari dagozkion hizkuntz baldintzak 
zehaztuko ditu Arloak.   ED ED   X  ED 1 

Erabiltzaileen eta, oro har, herritarren harrera zerbitzua emateko 
enpresek jarritako langileek bi hizkuntza ofizialetan aritzeko gaitasuna 
izango dute. 

 X X ED   X ED  3 

Herritarrentzako inprimakiak, oharrak eta jakinarazpenak bi hizkuntza 
ofizialetan emango ditu azpikontratatutako enpresak. X X X ED    X ED 4 

Kontratuaren jardunaren ondorioz sortutako agerpen publiko orotan bi 
hizkuntza ofizialak erabiliko dira.    ED   ED   0 

Herrilan bat egiteko kontratuetan, jende aurrerako seinale, txartel eta 
oharrak bi hizkuntza ofizialetan idatziko direla bermatuko du Arloak. ED X ED ED  X ED X ED 3 

Arloak zehaztuko du laguntza, aholkularitza, zerbitzu eta hornikuntza 
emateko kontratuetan, zerbitzuaren emaitza dokumental osoa edo 
emaitza horren zati jakin batzuk jarri behar diren bi hizkuntza ofizialetan 
(hedapena izango dutelako, argitalpen ofiziala beharko dutelako, lan talde 
zabaletan erabiltzekoak izango direlako, beste herri administrazio publiko 
nahiz elkarteei aurkezteko direlako edo beste edozein arrazoirengatik). 
Kontratugaian sartuko du Arloak agiri horien entrega elebiduna. 
Euskarazko bertsioaren kalitatea zaintzeko, itzulpen zerbitzuaren 
laguntza izango du Arloak. 

   ED   X X  2 

Arloak baldintza pleguetan jarritako hizkuntz irizpideak betetzen direla 
bermatzeko neurriak hartuko ditu.    ED  X X   2 
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12. ERREGISTROA 
 

NEURRIA 

Gizarte 
ongizate, 

Hezkuntza 
eta Gazteria 

Mugikortasun
, Bide publiko 

eta Obrak 

Hirigintza eta 
Ingurmena 

Idazkaritza, 
Zerbitzu 

juridikoak eta 
Kontratazioa 

Ogasun, 
Sustapen 

ekonomiko eta 
Plan 

estrategikoa 
(erantzun 

gabe)  

Kultura eta 
Kirola 

Informazioar
en gizarte 

eta 
Herritarren 

parte hartzea 

Alkatetza 
Trafikoa eta 

Hiri 
segurtasuna 

Kopu-
rua 

Dokumentuak erregistroan honela jasoko dira: - Euskaraz idatzitakoa 
euskaraz jasoko da - Euskaraz eta gaztelaniaz idatzitakoa euskaraz  - 
Gaztelaniaz idatzitakoa, gaztelaniaz. 

ED  ED  X  X  X  3 

Erregistroari lotutako aplikazio informatiko guztietan alor bat egongo da 
sartzen edo irteten den dokumentazioa zein hizkuntzatan dagoen 
adierazteko eta Irungo Udalean Hizkuntza Ofizialak erabiltzeko irizpideen 
arabera beteko da. 

 ED  ED X    X X  3 

Dokumentuen irteera honela egingo da: - Euskaraz 
eskatutakoari,euskaraz  - Euskaraz eta gaztelaniaz eskatutakoari, 
euskaraz  - Gaztelaniaz eskatutakoari, gaztelaniaz. 

 ED  ED X X  X X X  5 

 

13. IZEN OFIZIALAK 

NEURRIA 

Gizarte 
ongizate, 

Hezkuntza 
eta Gazteria 

Mugikortasun
, Bide publiko 

eta Obrak 

Hirigintza eta 
Ingurmena 

Idazkaritza, 
Zerbitzu 

juridikoak eta 
Kontratazioa 

Ogasun, 
Sustapen 

ekonomiko eta 
Plan 

estrategikoa 
(erantzun 

gabe)  

Kultura eta 
Kirola 

Informazioar
en gizarte 

eta 
Herritarren 

parte hartzea 

Alkatetza 
Trafikoa eta 

Hiri 
segurtasuna 

Kopu-
rua 

Arloaren organo, programa, proiektu, jarduera edo ekintza guztiek 
izendapen baliokidea izango dute hizkuntza ofizial bietan.      X X X  3 

Komunikazio helburuetarako, izendapen berezia ematen bazaie hizkuntza 
bakarrez, laburtzapenez, akronimoz edo siglaz, alboan izen deskriptiboa 
izan beharko du bi hizkuntza ofizialetan 

     X  X  2 

Irungo kale izendegi ofiziala erabiliko du Arloak oinarri gisa, eta udal 
idazkietan kale izendegi horretan jasotako toponimo normalizatuak erabili 
beharko dira (www.irun.org/euskara atarian dagoen “Kale izendegia” 
atala) 

X  X X  X X X  6 

Irungo mapa eta datubase toponimikoak erabiliko ditu Arloak oinarri gisa 
eta udal idazkietan datu-base horretan jasotako toponimo normalizatuak 
erabili beharko dira (www.irun.org/euskara atarian dagoen “leku-izenak” 
atala) 

X  X X  X X X  6 
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14. JENDE AURREKO EKITALDIAK 
 

NEURRIA 

Gizarte 
ongizate, 

Hezkuntza 
eta Gazteria 

Mugikortasun
, Bide publiko 

eta Obrak 

Hirigintza eta 
Ingurmena 

Idazkaritza, 
Zerbitzu 

juridikoak eta 
Kontratazioa 

Ogasun, 
Sustapen 

ekonomiko eta 
Plan 

estrategikoa 
(erantzun 

gabe)  

Kultura eta 
Kirola 

Informazioar
en gizarte 

eta 
Herritarren 

parte hartzea 

Alkatetza 
Trafikoa eta 

Hiri 
segurtasuna 

Kopu-
rua 

Arloak idatziz zehaztuko ditu ekitaldien hizkuntz irizpideak. Lehiaketa 
eginez gero, irizpide linguistikoak baldintza teknikoetan adieraziko dira.   ED   ED  X X   2 

Ekitaldien informazioa emateko zirkularrak eta iragarkiak bi hizkuntza 
ofizialetan egingo dituzte Arloko departamentuek.  ED  X  ED  X X X  4 

Prentsaurreko edo aurkezpenak bi hizkuntza ofizialetan egingo dituzte 
Arloko departamentuek.     ED  X    1 

Ekitaldietan banatuko diren dossier edo txostenak bi hizkuntza ofizialetan 
prestatuko dituzte Arloko departamentuek. X    ED  X X X  4 

Beste erakunde edo entitate batek antolatutako ekitaldietan Arloaren 
ordezkaritza eskatzen denean, ekitaldiak izango duen hizkuntz trataera 
bermatuko duten ordezkariak izendatuko dira. 

    ED  X    1 

Ekitaldian izango diren hizlari, esatari, irakasle edo udaleko ordezkariek bi 
hizkuntza ofizialetan aritzeko gaitasuna izango dute.     ED  X    1 

Komunikazio helburuetako teknologia berrien erabilera aurreikusten bada, 
bi hizkuntza ofizialen erabilera orekatua bermatuko du Arloak.    ED  ED  X  X  2 

Bitarteko egokiak jarriko dituzte Arloko departamentuek herritarrak bere 
hizkuntz aukera librea adieraz dezan -izena emateko orrietan, 
galdeketetan-, eta aukera hori zorrotz errespetatuko du. 

X  X  ED  X X X  5 

Ekitaldiaren izaerak aldi bereko interpretazioa eskatzen duenean, aldez 
aurretik ongi zehaztuko dira interpretazioan izango diren hizkuntzak.  ED  ED   ED   X X  2 

Aldi bereko interpretazio lana egiteko behar diren elementu materialez 
horniturik dagoen areto bat hautatuko du departamentuak.  ED  ED   ED   X   1 
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15. UDAL INSTALAZIOEN ETA MATERIALEN ERABILERA 
 

NEURRIA 

Gizarte 
ongizate, 

Hezkuntza 
eta Gazteria 

Mugikortasun
, Bide publiko 

eta Obrak 

Hirigintza eta 
Ingurmena 

Idazkaritza, 
Zerbitzu 

juridikoak eta 
Kontratazioa 

Ogasun, 
Sustapen 

ekonomiko eta 
Plan 

estrategikoa 
(erantzun 

gabe)  

Kultura eta 
Kirola 

Informazioar
en gizarte 

eta 
Herritarren 

parte hartzea 

Alkatetza 
Trafikoa eta 

Hiri 
segurtasuna 

Kopu-
rua 

Arloko udal instalazioak edota materialak erabilita beste erakundeek 
antolatzen dituzten jardueretan herritarren hizkuntza eskubideak bermatu 
beharko dira, ahoz zein idatzizko jardueran. Arloak euskarari lehentasuna 
ematea sustatzeaz gain Euskara Arloaren laguntza eskainiko du. 

  ED  ED  ED   X X  2 

Arloak baimenak emateko baldintzen artean hizkuntza baldintza hauek 
txertatuko ditu eta hala adieraziko zaio interesatuari.   ED  ED  ED   X X  2 

 

16. TALDE ERAGILERA OSATU ETA KOORDINATZEA 
 

NEURRIA 

Gizarte 
ongizate, 

Hezkuntza 
eta Gazteria 

Mugikortasun
, Bide publiko 

eta Obrak 

Hirigintza eta 
Ingurmena 

Idazkaritza, 
Zerbitzu 

juridikoak eta 
Kontratazioa 

Ogasun, 
Sustapen 

ekonomiko eta 
Plan 

estrategikoa 
(erantzun 

gabe)  

Kultura eta 
Kirola 

Informazioar
en gizarte 

eta 
Herritarren 

parte hartzea 

Alkatetza 
Trafikoa eta 

Hiri 
segurtasuna 

Kopu-
rua 

Irungo Udalean hizkuntza ofizialen erabilera kudeatzeko Batzordean parte 
hartuko duen enplegatua izendatuko du Arloak X     X   X X   ED   4 

Guztira markatutako lehentasunak 25 12 35 39 0 71 55 52 6 295 
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5.4. UDAL LANGILEEK PROPOSATUTAKO HOBEKUNTZAK ETA 
LEHENTASUNAK  
 
Aurrera begira, ohiko lanean euskara orain baino gehiago erabiltzeko, zeri emango lioketen 

lehentasuna galdetu zaie langileei; eta horretarako hainbat hobekuntza neurri proposatu 

zaizkie, euren kasuan zenbaterainoko lehentasun maila luketen adieraz zezaten. 

 

Proposamen horiek lau ataletan bildu dira: ahozko komunikazioak, idatzizko komunikazioak, 

diru-laguntzak eta kontratazio administratiboak eta hizkuntza prestakuntza. 

 

Ahozko komunikazioen atalean, lehentasun maila altua edo oso altua gehien jaso duten 

proposamenak “euskara dakiten lankideekin euskaraz gehiago mintzatzea” (% 51,4) eta 

“lankideenganako lehen hitza euskaraz egitea” (% 47,4) izan dira. Jarraian dator “hiritarrekin 

euskaraz gehiago mintzatzea” (% 43,6), eta ondoren “hiritarrarenganako lehen hitza euskaraz 

egitea” (% 39,2) eta “euskaraz dakiten politikoekin euskaraz gehiago mintzatzea” (% 37,0).  

 

Hobekuntza neurrien artean lehentasun “Telefonoa hartzerakoan lehen hitza euskaraz” egitea 

lehentasun altukotzat jotzen duten langileak % 30,8 baino ez dira, baina aipatu behar da 

langileek % 46,5ek jada hala egiten dutela adierazi dutela.  

 

Idatzizko komunikazioen atalean egindako proposamenek lehentasun maila baxuagoa jaso 

dute orokorrean. Lehentasun mailarik altuena “lankide euskaldunekin email bidezko 

komunikazioak euskaraz izatea” izan da (% 40,0 altua edo oso altua); eta hortik behera “zenbait 

administrazio agiri labur euskaraz ere idaztea” (% 36,6 altua edo oso altua), “udal barneko 

euskaldunei komunikazio idatziak euskara hutsez idaztea” (% 34,6 altua edo oso altua) edo 

“euskaraz erabil daitezkeen aplikazio informatiko eta telematikoak euskaraz erabiltzea” (% 32,2 

altua edo oso altua). 

 

Aitzitik, % 20aren inguruan kokatzen dira “orain itzulpen zerbitzura bidalitako zenbait 

komunikazio arloan bertan itzultzea” (% 23,4) eta “zenbait dokumentu euskaraz idaztea eta 

gero itzulpen zerbitzuak itzultzea” (% 22,2) dioten hobekuntza neurriak. 

 

Diru-laguntza eta kontratazio administratiboaren arloan, langileen herenak inguru lehentasun 

maila oso altukoa edo altukoa jotzen dute “arlotik kudeatutako kontratazioetan hizkuntza 

irizpideak ezarri eta betearaztea” (% 32,9) eta “arloko jardueretan hizkuntza irizpideak ezarri eta 

betearaztea” (% 32,6). 

 

Hizkuntza prestakuntzaren arloan aldiz, nabarmen egiten dute gora proposatutako bi 

hobekuntza neurriak lehentasun maila altukoak edo oso altukoak direla diotenen ehunekoek; 

izan ere, erdi baino gehiago dira “idatziz egiten duzun lanean euskara gehiago erabili ahal 

izateko prestakuntza espezifikoa jasotzeari” eta “zure lanerako behar duzun ahozko euskara-

maila hobetzeko prestakuntza jasotzeari” lehentasun altua edo oso altua eman diotenak (% 

52,6 eta % 50,9, hurrenez hurren). 
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Ahozko 
komunikazioak 

Idatzizko 
komunikazioak 

Dirulaguntzak eta 
kontratazio 

administratiboak 

Hizkuntza 
prestakuntza 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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34. Taula. Hobekuntzarako lehentasunak: DATU OROKORRAK 

 
 

Kop. Oso 
baxua 

Baxua Ertaina Altua Oso 
altua 

Dagoe-
neko 

betetze
n dut 

Zehaztu 
gabe 

Guztira 

AHOZKO KOMUNIKAZIOAK  
Telefonoa hartzerakoan lehen hitza 
euskaraz 159 3,1 3,1 13,2 17,0 13,8 46,5 3,1 100,0 

Lankideenganako lehen hitza 
euskaraz 173 4,0 9,8 19,1 23,7 23,7 16,8 2,9 100,0 

Euskara dakiten lankidekin euskaraz 
gehiago mintzatzea 

173 2,9 3,5 20,8 22,5 28,9 18,5 2,9 100,0 

Euskara dakiten politikoekin euskaraz 
gehiago mintzatzea 127 7,1 8,7 22,0 14,2 22,8 17,3 7,9 100,0 

Hiritarrenganako lehen hitza euskaraz 168 3,6 3,0 18,5 19,0 20,2 32,7 3,0 100,0 

Hiritarrekin euskaraz gehiago 
mintzatzea 165 4,2 4,2 23,6 18,8 24,8 21,2 3,0 100,0 

Ahozko komunikazioak: besterik 19 -  -  10,5 10,5 15,8 10,5 52,6 100,0 

IDATZIZKO KOMUNIKAZIOAK  
Zenbait administrazio agiri labur 
euskaraz ere idaztea 145 7,6 8,3 25,5 21,4 15,2 17,2 4,8 100,0 

Udal barneko euskaldunei 
komunikazio idatziak euskara hutsez 
idaztea 

156 9,0 11,5 25,0 20,5 14,1 15,4 4,5 100,0 

Zenbait dokumentu euskaraz idaztea, 
eta itzulpen zerbitzuak erdaratzea 140 27,1 13,6 25,7 13,6 8,6 5,7 5,7 100,0 

Orain itzulpen zerbitzura bidalitako 
zenbait komunikazio arloan bertan 
itzultzea 

137 13,9 19,0 26,3 16,1 7,3 10,9 6,6 100,0 

Lankide euskaldunekin email bidezko 
komunikazioak euskaraz izatea 160 5,0 7,5 20,0 21,9 18,1 23,1 4,4 100,0 

Euskaraz erabil daitezkeen aplikazio 
informatiko eta telematikoak euskaraz 
erabiltzea 

152 10,5 15,8 27,0 21,7 10,5 9,2 5,3 100,0 

Idatzizko komunikazioak: besterik 17   5,9   11,8 17,6 5,9 58,8 100,0 

DIRU-LAGUNTZAK ETA KONTRATAZIO ADMINISTRATIBOAK 
Zure arloko jardueretan hizkuntza 
irizpideak ezarri eta betearaztea 86 8,1 11,6 20,9 22,1 10,5 16,3 10,5 100,0 

Zure arlotik kudeatutako 
kontratazioetan hizkuntza irizpideak 
ezarri eta betearaztea 

82 8,5 12,2 17,1 20,7 12,2 18,3 11,0 100,0 

Diru-laguntzak eta kontratazio 
administratiboak: besterik 

15  -  - 13,3 -   - 20,0 66,7 100,0 

HIZKUNTZA PRESTAKUNTZA 
Lanean euskara gehiago erabiltzeko 
prestakuntza espezifikoa jasotzea 154 5,2 8,4 22,1 22,1 30,5 4,5 7,1 100,0 

Lanean behar duzun ahozko euskara 
maila hobetzeko prestakuntza 
jasotzea 

161 7,5 9,9 18,0 21,7 29,2 7,5 6,2 100,0 

Hizkuntza prestakuntza: besterik 18  -  -  - -  11,1 16,7 72,2 100,0 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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35. Taula. Hobekuntzarako lehentasunak: Alkatetza  

 
 

Kop. Oso 
baxua 

Baxua Ertaina Altua Oso 
altua 

Dagoe-
neko 

betetze
n dut 

Zehaztu 
gabe 

Guztira 

AHOZKO KOMUNIKAZIOAK  
Telefonoa hartzerakoan lehen hitza 
euskaraz 1 -  - - - - 100,0 - 100,0 

Lankideenganako lehen hitza 
euskaraz 1 - - 100,0 - - - - 100,0 

Euskara dakiten lankidekin euskaraz 
gehiago mintzatzea 

1 - - - 100,0 - - - 100,0 

Euskara dakiten politikoekin euskaraz 
gehiago mintzatzea 1 - - - - - 100,0 - 100,0 

Hiritarrenganako lehen hitza euskaraz 1 - - - - - 100,0 - 100,0 

Hiritarrekin euskaraz gehiago 
mintzatzea 1 - - - 100,0 - - - 100,0 

Ahozko komunikazioak: besterik -  - - - - - - - - 

IDATZIZKO KOMUNIKAZIOAK  
Zenbait administrazio agiri labur 
euskaraz ere idaztea 1 - - - 100,0 - - - 100,0 

Udal barneko euskaldunei 
komunikazio idatziak euskara hutsez 
idaztea 

1 - - - 100,0 - - - 100,0 

Zenbait dokumentu euskaraz idaztea, 
eta itzulpen zerbitzuak erdaratzea 1 - 100,0 - - - - - 100,0 

Orain itzulpen zerbitzura bidalitako 
zenbait komunikazio arloan bertan 
itzultzea 

1 - - - 100,0 - - - 100,0 

Lankide euskaldunekin email bidezko 
komunikazioak euskaraz izatea 1 - - - 100,0 - - - 100,0 

Euskaraz erabil daitezkeen aplikazio 
informatiko eta telematikoak euskaraz 
erabiltzea 

1 - 100,0 - - - - - 100,0 

Idatzizko komunikazioak: besterik - - - - - - - - - 

DIRU-LAGUNTZAK ETA KONTRATAZIO ADMINISTRATIBOAK 
Zure arloko jardueretan hizkuntza 
irizpideak ezarri eta betearaztea 1 - - - 100,0 - - - 100,0 

Zure arlotik kudeatutako 
kontratazioetan hizkuntza irizpideak 
ezarri eta betearaztea 

- - - - - - - - - 

Diru-laguntzak eta kontratazio 
administratiboak: besterik 

- - - - - - - - - 

HIZKUNTZA PRESTAKUNTZA 
Lanean euskara gehiago erabiltzeko 
prestakuntza espezifikoa jasotzea 1 -  - 100,0 - - - - 100,0 

Lanean behar duzun ahozko euskara 
maila hobetzeko prestakuntza 
jasotzea 

1 - - 100,0 - - - - 100,0 

Hizkuntza prestakuntza: besterik - - - - - - - - - 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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36. Taula. Hobekuntzarako lehentasunak: Idazkaritza, Zerbitzu juridikoak eta Kontratazioa  

 
 

Kop. Oso 
baxua 

Baxua Ertaina Altua Oso 
altua 

Dagoe-
neko 

betetze
n dut 

Zehaztu 
gabe 

Guztira 

AHOZKO KOMUNIKAZIOAK  
Telefonoa hartzerakoan lehen hitza 
euskaraz 6 -  - - 16,7 33,3 33,3 16,7 100,0 

Lankideenganako lehen hitza 
euskaraz 6 - 16,7 - 16,7 50,0 - 16,7 100,0 

Euskara dakiten lankidekin euskaraz 
gehiago mintzatzea 

6 -  - 16,7 16,7 33,3 16,7 16,7 100,0 

Euskara dakiten politikoekin euskaraz 
gehiago mintzatzea 6 - - - 16,7 16,7 50,0 16,7 100,0 

Hiritarrenganako lehen hitza euskaraz 6 - - - 33,3 33,3 16,7 16,7 100,0 

Hiritarrekin euskaraz gehiago 
mintzatzea 6 - - 16,7 16,7 50,0 - 16,7 100,0 

Ahozko komunikazioak: besterik 1 - - - - - - 100,0 100,0 

IDATZIZKO KOMUNIKAZIOAK  
Zenbait administrazio agiri labur 
euskaraz ere idaztea 6 -  - 33,3 16,7 16,7 16,7 16,7 100,0 

Udal barneko euskaldunei 
komunikazio idatziak euskara hutsez 
idaztea 

6 -  - 50,0 16,7 16,7 -  16,7 100,0 

Zenbait dokumentu euskaraz idaztea, 
eta itzulpen zerbitzuak erdaratzea 6 -  16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 100,0 

Orain itzulpen zerbitzura bidalitako 
zenbait komunikazio arloan bertan 
itzultzea 

6 -  - 50,0 33,3 - - 16,7 100,0 

Lankide euskaldunekin email bidezko 
komunikazioak euskaraz izatea 6 -  - - 50,0 16,7 16,7 16,7 100,0 

Euskaraz erabil daitezkeen aplikazio 
informatiko eta telematikoak euskaraz 
erabiltzea 

6 - 16,7 33,3 16,7 16,7 - 16,7 100,0 

Idatzizko komunikazioak: besterik 3 - - - 33,3 33,3 - 33,3 100,0 

DIRU-LAGUNTZAK ETA KONTRATAZIO ADMINISTRATIBOAK 
Zure arloko jardueretan hizkuntza 
irizpideak ezarri eta betearaztea 4 - - 25,0 50,0 - - 25,0 100,0 

Zure arlotik kudeatutako 
kontratazioetan hizkuntza irizpideak 
ezarri eta betearaztea 

4 - - - 50,0 25,0 - 25,0 100,0 

Diru-laguntzak eta kontratazio 
administratiboak: besterik 

1 - - - - - - 100,0 100,0 

HIZKUNTZA PRESTAKUNTZA 
Lanean euskara gehiago erabiltzeko 
prestakuntza espezifikoa jasotzea 6 -  - - 50,0 50,0 - - 100,0 

Lanean behar duzun ahozko euskara 
maila hobetzeko prestakuntza 
jasotzea 

6 16,7 - - 50,0 33,3 - - 100,0 

Hizkuntza prestakuntza: besterik 1 - - - - 100,0 - - 100,0 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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37. Taula. Hobekuntzarako lehentasunak: Informazioaren Gizarte eta Herritarren parte hartze a 

 
 

Kop. Oso 
baxua 

Baxua Ertaina Altua Oso 
altua 

Dagoe-
neko 

betetze
n dut 

Zehaztu 
gabe 

Guztira 

AHOZKO KOMUNIKAZIOAK  
Telefonoa hartzerakoan lehen hitza 
euskaraz 28 7,1 3,6 14,3 10,7 7,1 57,1 -  100,0 

Lankideenganako lehen hitza 
euskaraz 30 6,7 6,7 13,3 33,3 23,3 16,7 - 100,0 

Euskara dakiten lankidekin euskaraz 
gehiago mintzatzea 

30 10,0 - 26,7 26,7 30,0 6,7 - 100,0 

Euskara dakiten politikoekin euskaraz 
gehiago mintzatzea 19 10,5 - 26,3 21,1 31,6 10,5 - 100,0 

Hiritarrenganako lehen hitza euskaraz 29 6,9 3,4 6,9 20,7 20,7 41,4 - 100,0 

Hiritarrekin euskaraz gehiago 
mintzatzea 28 7,1 7,1 14,3 25,0 28,6 17,9 - 100,0 

Ahozko komunikazioak: besterik 1  - - - - 100,0 - - 100,0 

IDATZIZKO KOMUNIKAZIOAK  
Zenbait administrazio agiri labur 
euskaraz ere idaztea 20 10,0 10,0 20,0 15,0 10,0 35,0 - 100,0 

Udal barneko euskaldunei 
komunikazio idatziak euskara hutsez 
idaztea 

26 15,4 7,7 19,2 23,1 19,2 15,4 - 100,0 

Zenbait dokumentu euskaraz idaztea, 
eta itzulpen zerbitzuak erdaratzea 22 59,1 9,1 18,2 4,5 - 9,1 - 100,0 

Orain itzulpen zerbitzura bidalitako 
zenbait komunikazio arloan bertan 
itzultzea 

22 40,9 13,6 18,2 4,5 4,5 18,2 - 100,0 

Lankide euskaldunekin email bidezko 
komunikazioak euskaraz izatea 27 7,4 7,4 11,1 33,3 22,2 18,5 - 100,0 

Euskaraz erabil daitezkeen aplikazio 
informatiko eta telematikoak euskaraz 
erabiltzea 

26 19,2 11,5 19,2 23,1 15,4 11,5 - 100,0 

Idatzizko komunikazioak: besterik 1 -  - - - 100,0 - - 100,0 

DIRU-LAGUNTZAK ETA KONTRATAZIO ADMINISTRATIBOAK 
Zure arloko jardueretan hizkuntza 
irizpideak ezarri eta betearaztea 11 9,1 18,2 18,2 18,2 9,1 27,3 - 100,0 

Zure arlotik kudeatutako 
kontratazioetan hizkuntza irizpideak 
ezarri eta betearaztea 

9 11,1 22,2 22,2 22,2 11,1 11,1 - 100,0 

Diru-laguntzak eta kontratazio 
administratiboak: besterik 

- - - - - - - - - 

HIZKUNTZA PRESTAKUNTZA 
Lanean euskara gehiago erabiltzeko 
prestakuntza espezifikoa jasotzea 25 12,0 16,0 24,0 16,0 28,0 4,0 - 100,0 

Lanean behar duzun ahozko euskara 
maila hobetzeko prestakuntza 
jasotzea 

27 11,1 14,8 22,2 14,8 29,6 7,4 - 100,0 

Hizkuntza prestakuntza: besterik 2 - - - - 50,0 50,0 - 100,0 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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38. Taula. Hobekuntzarako lehentasunak: Ogasun, Sustapen ekonomiko eta Plan estrategikoa  

 
 

Kop. Oso 
baxua 

Baxua Ertaina Altua Oso 
altua 

Dagoe-
neko 

betetze
n dut 

Zehaztu 
gabe 

Guztira 

AHOZKO KOMUNIKAZIOAK  
Telefonoa hartzerakoan lehen hitza 
euskaraz 19 -  5,3 31,6 15,8 - 47,4 - 100,0 

Lankideenganako lehen hitza 
euskaraz 19 10,5 15,8 31,6 21,1 5,3 15,8 - 100,0 

Euskara dakiten lankidekin euskaraz 
gehiago mintzatzea 

19 - 10,5 31,6 21,1 10,5 26,3 - 100,0 

Euskara dakiten politikoekin euskaraz 
gehiago mintzatzea 15 6,7 20,0 26,7 - - 40,0 6,7 100,0 

Hiritarrenganako lehen hitza euskaraz 17 11,8 - 29,4 17,6 5,9 35,3 - 100,0 

Hiritarrekin euskaraz gehiago 
mintzatzea 16 12,5 - 43,8 6,3 12,5 25,0 - 100,0 

Ahozko komunikazioak: besterik - - - - - - - - - 

IDATZIZKO KOMUNIKAZIOAK  
Zenbait administrazio agiri labur 
euskaraz ere idaztea 19 15,8 5,3 36,8 21,1 10,5 10,5 -  100,0 

Udal barneko euskaldunei 
komunikazio idatziak euskara hutsez 
idaztea 

18 11,1 11,1 33,3 16,7 5,6 22,2 - 100,0 

Zenbait dokumentu euskaraz idaztea, 
eta itzulpen zerbitzuak erdaratzea 15 20,0 20,0 46,7 6,7 6,7     100,0 

Orain itzulpen zerbitzura bidalitako 
zenbait komunikazio arloan bertan 
itzultzea 

15 20,0 33,3 26,7 6,7 13,3 -  - 100,0 

Lankide euskaldunekin email bidezko 
komunikazioak euskaraz izatea 18 - 11,1 33,3 16,7 5,6 33,3 - 100,0 

Euskaraz erabil daitezkeen aplikazio 
informatiko eta telematikoak euskaraz 
erabiltzea 

16 6,3 25,0 31,3 25,0 - 12,5 - 100,0 

Idatzizko komunikazioak: besterik 1 - - - 100,0 - - - 100,0 

DIRU-LAGUNTZAK ETA KONTRATAZIO ADMINISTRATIBOAK 
Zure arloko jardueretan hizkuntza 
irizpideak ezarri eta betearaztea 5 20,0 40,0 20,0 20,0 - - - 100,0 

Zure arlotik kudeatutako 
kontratazioetan hizkuntza irizpideak 
ezarri eta betearaztea 

5 20,0 40,0 20,0 20,0 - - - 100,0 

Diru-laguntzak eta kontratazio 
administratiboak: besterik 

2 - - 100,0 - - - - 100,0 

HIZKUNTZA PRESTAKUNTZA 
Lanean euskara gehiago erabiltzeko 
prestakuntza espezifikoa jasotzea 16 6,3 12,5 31,3 25,0 18,8 -  6,3 100,0 

Lanean behar duzun ahozko euskara 
maila hobetzeko prestakuntza 
jasotzea 

16 6,3 12,5 25,0 18,8 18,8 12,5 6,3 100,0 

Hizkuntza prestakuntza: besterik 2 -  - - - - - 100,0 100,0 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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39. Taula. Hobekuntzarako lehentasunak: Kultura eta Kirola  

 
 

Kop. Oso 
baxua 

Baxua Ertaina Altua Oso 
altua 

Dagoe-
neko 

betetze
n dut 

Zehaztu 
gabe 

Guztira 

AHOZKO KOMUNIKAZIOAK  
Telefonoa hartzerakoan lehen hitza 
euskaraz 10 -  - 20,0 - 10,0 70,0 - 100,0 

Lankideenganako lehen hitza 
euskaraz 10 - 10,0 30,0 20,0 10,0 30,0 - 100,0 

Euskara dakiten lankidekin euskaraz 
gehiago mintzatzea 

10 - 10,0 20,0 20,0 20,0 30,0 - 100,0 

Euskara dakiten politikoekin euskaraz 
gehiago mintzatzea 10 - 20,0 20,0 10,0 10,0 40,0 - 100,0 

Hiritarrenganako lehen hitza euskaraz 10 10,0 - 20,0 10,0 10,0 50,0 - 100,0 

Hiritarrekin euskaraz gehiago 
mintzatzea 10 10,0 - 10,0 40,0 - 40,0 - 100,0 

Ahozko komunikazioak: besterik - - - - - - - - - 

IDATZIZKO KOMUNIKAZIOAK  
Zenbait administrazio agiri labur 
euskaraz ere idaztea 9 11,1 - 44,4 11,1 - 33,3 - 100,0 

Udal barneko euskaldunei 
komunikazio idatziak euskara hutsez 
idaztea 

10 10,0 - 40,0 - 10,0 40,0 - 100,0 

Zenbait dokumentu euskaraz idaztea, 
eta itzulpen zerbitzuak erdaratzea 8 25,0 12,5 50,0 - 12,5 - - 100,0 

Orain itzulpen zerbitzura bidalitako 
zenbait komunikazio arloan bertan 
itzultzea 

7 14,3 - 57,1 - - 28,6 - 100,0 

Lankide euskaldunekin email bidezko 
komunikazioak euskaraz izatea 10 10,0 - 40,0 10,0 - 40,0 - 100,0 

Euskaraz erabil daitezkeen aplikazio 
informatiko eta telematikoak euskaraz 
erabiltzea 

9 11,1 11,1 44,4 - - 33,3 - 100,0 

Idatzizko komunikazioak: besterik - - - - - - - - - 

DIRU-LAGUNTZAK ETA KONTRATAZIO ADMINISTRATIBOAK 
Zure arloko jardueretan hizkuntza 
irizpideak ezarri eta betearaztea 6 -  - 50,0 16,7 16,7 16,7 - 100,0 

Zure arlotik kudeatutako 
kontratazioetan hizkuntza irizpideak 
ezarri eta betearaztea 

6 - - 33,3 16,7 16,7 33,3 - 100,0 

Diru-laguntzak eta kontratazio 
administratiboak: besterik 

- - - - - - - - - 

HIZKUNTZA PRESTAKUNTZA 
Lanean euskara gehiago erabiltzeko 
prestakuntza espezifikoa jasotzea 10 -  - 30,0 30,0 20,0 20,0 - 100,0 

Lanean behar duzun ahozko euskara 
maila hobetzeko prestakuntza 
jasotzea 

10 - 10,0 30,0 20,0 20,0 20,0 - 100,0 

Hizkuntza prestakuntza: besterik - - -  - -  - - - - 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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40. Taula. Hobekuntzarako lehentasunak: Gizarte Ongizate, Hezkuntza eta Gazteria  

 
 

Kop. Oso 
baxua 

Baxua Ertaina Altua Oso 
altua 

Dagoe-
neko 

betetze
n dut 

Zehaztu 
gabe 

Guztira 

AHOZKO KOMUNIKAZIOAK  
Telefonoa hartzerakoan lehen hitza 
euskaraz 52 1,9 3,8 7,7 23,1 15,4 44,2 3,8 100,0 

Lankideenganako lehen hitza 
euskaraz 56 1,8 12,5 17,9 21,4 23,2 19,6 3,6 100,0 

Euskara dakiten lankidekin euskaraz 
gehiago mintzatzea 

56 1,8 5,4 16,1 23,2 25,0 25,0 3,6 100,0 

Euskara dakiten politikoekin euskaraz 
gehiago mintzatzea 43 7,0 11,6 18,6 16,3 25,6 9,3 11,6 100,0 

Hiritarrenganako lehen hitza euskaraz 55 1,8 5,5 21,8 18,2 14,5 34,5 3,6 100,0 

Hiritarrekin euskaraz gehiago 
mintzatzea 53 -  5,7 30,2 17,0 18,9 24,5 3,8 100,0 

Ahozko komunikazioak: besterik 8 -  - 12,5 - 12,5 25,0 50,0 100,0 

IDATZIZKO KOMUNIKAZIOAK  
Zenbait administrazio agiri labur 
euskaraz ere idaztea 45 - 11,1 20,0 22,2 13,3 24,4 8,9 100,0 

Udal barneko euskaldunei 
komunikazio idatziak euskara hutsez 
idaztea 

46 4,3 13,0 26,1 17,4 13,0 17,4 8,7 100,0 

Zenbait dokumentu euskaraz idaztea, 
eta itzulpen zerbitzuak erdaratzea 43 23,3 14,0 27,9 7,0 9,3 9,3 9,3 100,0 

Orain itzulpen zerbitzura bidalitako 
zenbait komunikazio arloan bertan 
itzultzea 

43 4,7 20,9 20,9 20,9 7,0 16,3 9,3 100,0 

Lankide euskaldunekin email bidezko 
komunikazioak euskaraz izatea 50 4,0 6,0 24,0 14,0 18,0 26,0 8,0 100,0 

Euskaraz erabil daitezkeen aplikazio 
informatiko eta telematikoak euskaraz 
erabiltzea 

47 8,5 19,1 25,5 21,3 8,5 8,5 8,5 100,0 

Idatzizko komunikazioak: besterik 7 -  14,3 - - - 14,3 71,4 100,0 

DIRU-LAGUNTZAK ETA KONTRATAZIO ADMINISTRATIBOAK 
Zure arloko jardueretan hizkuntza 
irizpideak ezarri eta betearaztea 29 6,9 10,3 20,7 24,1 3,4 17,2 17,2 100,0 

Zure arlotik kudeatutako 
kontratazioetan hizkuntza irizpideak 
ezarri eta betearaztea 

28 7,1 10,7 17,9 21,4 3,6 21,4 17,9 100,0 

Diru-laguntzak eta kontratazio 
administratiboak: besterik 

5 -  - - - - 20,0 80,0 100,0 

HIZKUNTZA PRESTAKUNTZA 
Lanean euskara gehiago erabiltzeko 
prestakuntza espezifikoa jasotzea 46 4,3 6,5 23,9 19,6 26,1 4,3 15,2 100,0 

Lanean behar duzun ahozko euskara 
maila hobetzeko prestakuntza 
jasotzea 

50 6,0 8,0 14,0 24,0 28,0 6,0 14,0 100,0 

Hizkuntza prestakuntza: besterik 6 -  - - - - - 100,0 100,0 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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41. Taula. Hobekuntzarako lehentasunak: Hirigintza eta Ingurumena  

 
 

Kop. Oso 
baxua 

Baxua Ertaina Altua Oso 
altua 

Dagoe-
neko 

betetze
n dut 

Zehaztu 
gabe 

Guztira 

AHOZKO KOMUNIKAZIOAK  
Telefonoa hartzerakoan lehen hitza 
euskaraz 12 -  8,3 - 25,0 8,3 50,0 8,3 100,0 

Lankideenganako lehen hitza 
euskaraz 12 8,3 - 16,7 33,3 25,0 8,3 8,3 100,0 

Euskara dakiten lankidekin euskaraz 
gehiago mintzatzea 

12 8,3  - 8,3 16,7 50,0 8,3 8,3 100,0 

Euskara dakiten politikoekin euskaraz 
gehiago mintzatzea 10 10,0  - 30,0 30,0 20,0 - 10,0 100,0 

Hiritarrenganako lehen hitza euskaraz 12 - 8,3 16,7 8,3 25,0 33,3 8,3 100,0 

Hiritarrekin euskaraz gehiago 
mintzatzea 12 8,3 8,3 16,7 16,7 33,3 8,3 8,3 100,0 

Ahozko komunikazioak: besterik 1 - - - - - - 100,0 100,0 

IDATZIZKO KOMUNIKAZIOAK  
Zenbait administrazio agiri labur 
euskaraz ere idaztea 10 -  10,0 50,0 10,0 20,0 - 10,0 100,0 

Udal barneko euskaldunei 
komunikazio idatziak euskara hutsez 
idaztea 

12 8,3 8,3 33,3 16,7 8,3 16,7 8,3 100,0 

Zenbait dokumentu euskaraz idaztea, 
eta itzulpen zerbitzuak erdaratzea 11 9,1 - 27,3 36,4 9,1 9,1 9,1 100,0 

Orain itzulpen zerbitzura bidalitako 
zenbait komunikazio arloan bertan 
itzultzea 

10 10,0 20,0 40,0 - 10,0 10,0 10,0 100,0 

Lankide euskaldunekin email bidezko 
komunikazioak euskaraz izatea 12 8,3 - - 33,3 33,3 16,7 8,3 100,0 

Euskaraz erabil daitezkeen aplikazio 
informatiko eta telematikoak euskaraz 
erabiltzea 

11 9,1 9,1 36,4 18,2 18,2 - 9,1 100,0 

Idatzizko komunikazioak: besterik 1  - - - - - - 100,0 100,0 

DIRU-LAGUNTZAK ETA KONTRATAZIO ADMINISTRATIBOAK 
Zure arloko jardueretan hizkuntza 
irizpideak ezarri eta betearaztea 9 11,1 -  11,1 22,2 22,2 22,2 11,1 100,0 

Zure arlotik kudeatutako 
kontratazioetan hizkuntza irizpideak 
ezarri eta betearaztea 

9 11,1 -  11,1 11,1 22,2 33,3 11,1 100,0 

Diru-laguntzak eta kontratazio 
administratiboak: besterik 

3 -  - - - - 66,7 33,3 100,0 

HIZKUNTZA PRESTAKUNTZA 
Lanean euskara gehiago erabiltzeko 
prestakuntza espezifikoa jasotzea 13 7,7 - 23,1 23,1 30,8 7,7 7,7 100,0 

Lanean behar duzun ahozko euskara 
maila hobetzeko prestakuntza 
jasotzea 

13 7,7 7,7 23,1 23,1 23,1 7,7 7,7 100,0 

Hizkuntza prestakuntza: besterik 2 - - - - - 50,0 50,0 100,0 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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42. Taula. Hobekuntzarako lehentasunak: Mugikortasuna, bide publiko eta obrak  

 
 

Kop. Oso 
baxua 

Baxua Ertaina Altua Oso 
altua 

Dagoe-
neko 

betetze
n dut 

Zehaztu 
gabe 

Guztira 

AHOZKO KOMUNIKAZIOAK  
Telefonoa hartzerakoan lehen hitza 
euskaraz 4 -  - - - 25,0 50,0 25,0 100,0 

Lankideenganako lehen hitza 
euskaraz 9 11,1 11,1 - 11,1 44,4 11,1 11,1 100,0 

Euskara dakiten lankidekin euskaraz 
gehiago mintzatzea 

9 - - 11,1 11,1 44,4 22,2 11,1 100,0 

Euskara dakiten politikoekin euskaraz 
gehiago mintzatzea 4 - - 25,0 - 25,0 25,0 25,0 100,0 

Hiritarrenganako lehen hitza euskaraz 8 - - - 25,0 25,0 37,5 12,5 100,0 

Hiritarrekin euskaraz gehiago 
mintzatzea 9 - - 11,1 11,1 44,4 22,2 11,1 100,0 

Ahozko komunikazioak: besterik 4 - - - - - - 100,0 100,0 

IDATZIZKO KOMUNIKAZIOAK  
Zenbait administrazio agiri labur 
euskaraz ere idaztea 6 16,7 -  - 16,7 50,0 - 16,7 100,0 

Udal barneko euskaldunei 
komunikazio idatziak euskara hutsez 
idaztea 

7 - 28,6 14,3 - 28,6 14,3 14,3 100,0 

Zenbait dokumentu euskaraz idaztea, 
eta itzulpen zerbitzuak erdaratzea 6 33,3 16,7 - 16,7 16,7 - 16,7 100,0 

Orain itzulpen zerbitzura bidalitako 
zenbait komunikazio arloan bertan 
itzultzea 

6 33,3 - - 33,3 - - 33,3 100,0 

Lankide euskaldunekin email bidezko 
komunikazioak euskaraz izatea 6 - 16,7 - 16,7 16,7 33,3 16,7 100,0 

Euskaraz erabil daitezkeen aplikazio 
informatiko eta telematikoak euskaraz 
erabiltzea 

7 - 14,3 28,6 42,9 - - 14,3 100,0 

Idatzizko komunikazioak: besterik 3 - - - - - - 100,0 100,0 

DIRU-LAGUNTZAK ETA KONTRATAZIO ADMINISTRATIBOAK 
Zure arloko jardueretan hizkuntza 
irizpideak ezarri eta betearaztea 5 20,0 -  20,0 20,0 - - 40,0 100,0 

Zure arlotik kudeatutako 
kontratazioetan hizkuntza irizpideak 
ezarri eta betearaztea 

5 20,0 -  20,0 20,0 - - 40,0 100,0 

Diru-laguntzak eta kontratazio 
administratiboak: besterik 

4  - - - - - - 100,0 100,0 

HIZKUNTZA PRESTAKUNTZA 
Lanean euskara gehiago erabiltzeko 
prestakuntza espezifikoa jasotzea 8 -  - 12,5 25,0 25,0 12,5 25,0 100,0 

Lanean behar duzun ahozko euskara 
maila hobetzeko prestakuntza 
jasotzea 

9 11,1 - 11,1 22,2 33,3 11,1 11,1 100,0 

Hizkuntza prestakuntza: besterik 5 - - - -   20,0 80,0 100,0 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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43. Taula. Hobekuntzarako lehentasunak: Trafikoa eta Hiri segurtasuna  

 
 

Kop. Oso 
baxua 

Baxua Ertaina Altua Oso 
altua 

Dagoe-
neko 

betetze
n dut 

Zehaztu 
gabe 

Guztira 

AHOZKO KOMUNIKAZIOAK  
Telefonoa hartzerakoan lehen hitza 
euskaraz 27 7,4 -  18,5 18,5 25,9 29,6 - 100,0 

Lankideenganako lehen hitza 
euskaraz 30 - 6,7 23,3 23,3 30,0 16,7 - 100,0 

Euskara dakiten lankidekin euskaraz 
gehiago mintzatzea 

30 - - 26,7 23,3 36,7 13,3 - 100,0 

Euskara dakiten politikoekin euskaraz 
gehiago mintzatzea 19 10,5 5,3 26,3 10,5 36,8 5,3 5,3 100,0 

Hiritarrenganako lehen hitza euskaraz 30 - - 26,7 23,3 36,7 13,3 - 100,0 

Hiritarrekin euskaraz gehiago 
mintzatzea 30 3,3 3,3 23,3 16,7 33,3 20,0 - 100,0 

Ahozko komunikazioak: besterik 4 - - 25,0 50,0 25,0 - - 100,0 

IDATZIZKO KOMUNIKAZIOAK  
Zenbait administrazio agiri labur 
euskaraz ere idaztea 29 13,8 10,3 20,7 31,0 20,7 3,4 - 100,0 

Udal barneko euskaldunei 
komunikazio idatziak euskara hutsez 
idaztea 

30 13,3 16,7 13,3 36,7 16,7 3,3 - 100,0 

Zenbait dokumentu euskaraz idaztea, 
eta itzulpen zerbitzuak erdaratzea 28 25,0 14,3 17,9 28,6 10,7 - 3,6 100,0 

Orain itzulpen zerbitzura bidalitako 
zenbait komunikazio arloan bertan 
itzultzea 

27 3,7 25,9 29,6 22,2 11,1 3,7 3,7 100,0 

Lankide euskaldunekin email bidezko 
komunikazioak euskaraz izatea 30 6,7 13,3 23,3 20,0 23,3 13,3 - 100,0 

Euskaraz erabil daitezkeen aplikazio 
informatiko eta telematikoak euskaraz 
erabiltzea 

29 13,8 10,3 24,1 24,1 17,2 6,9 3,4 100,0 

Idatzizko komunikazioak: besterik 1 - - - - 100,0 - - 100,0 

DIRU-LAGUNTZAK ETA KONTRATAZIO ADMINISTRATIBOAK 
Zure arloko jardueretan hizkuntza 
irizpideak ezarri eta betearaztea 16 6,3 18,8 18,8 12,5 25,0 18,8 -  100,0 

Zure arlotik kudeatutako 
kontratazioetan hizkuntza irizpideak 
ezarri eta betearaztea 

16 6,3 18,8 12,5 18,8 25,0 18,8 -  100,0 

Diru-laguntzak eta kontratazio 
administratiboak: besterik 

- - - - - - - - - 

HIZKUNTZA PRESTAKUNTZA 
Lanean euskara gehiago erabiltzeko 
prestakuntza espezifikoa jasotzea 29 3,4 13,8 13,8 20,7 48,3 -  - 100,0 

Lanean behar duzun ahozko euskara 
maila hobetzeko prestakuntza 
jasotzea 

29 6,9 13,8 13,8 20,7 41,4 3,4 - 100,0 

Hizkuntza prestakuntza: besterik - - - - - - - - - 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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5.5. UDAL LANGILEEK PROPOSATUTAKO HOBEKUNTZA ETA 
LEHENTASUNEN AZTERKETA KUALITATIBOA  
 
Azterketa komunikatiboan parte hartutako langileei, beraiek lehentasunezkotzat jotzen dituzten 

hizkuntza normalkuntzarako neurriak zehaztu eta zerrendatzea eskatu zaie, bost ataletan 

sailkatuta: ahozko komunikazioak, idatzizkoak, diru-laguntzak eta kontratazio administratiboak, 

hizkuntza prestakuntza eta bestelako normalkuntza neurriak.  

 

Ahozko komunikazioan  
 

Ahozko komunikazioko harreman formal eta informalei dagokionez, euskaraz mintzatzeko 

ahalegin handiagoa bereziki zein harreman motatan eta norekin proposatzen duten galdetu 

zaie, eta hori hala izan dadin, zerk duen garrantzia eta zein den horretarako proposatutako 

neurri konkretua zehazteko eskatu da.  

 

Jasotako erantzunen ildo nagusiak honakoak dira:  

� Aipatuena, lankideekin euskara gehiago egitea da.  
 

> Hori lortzeko egin beharreko “ahalegina” egiteko prest azaldu dira hainbat. Eta ahalegin 

hori pertsonala dela eta egiteko prest daudela azaldu dute gainera. 

“Hasiko naiz gure lankideekin euskaraz hitz egiten. Jakin badakit, edo banekien, beraz 
nire eskun dago” 

“Lankideekin euskara egunero erabiltzea” 

“Euskal langileekin euskara gehiago erabiltzen saiatuko naiz” 
 

> Beste hainbatek, hori lortzeko zailtasunak aipatzen dituzte: 

• Finkatutako ohiturari buelta ematearen zailtasuna. Eta ohitura aldaketa hori 
“harremanak desnaturalizatzearekin” lotzen dituztenak ere badira. 

“Norberaren ahalegina garrantzitsua da. Kanpoko harremanetan errazagoa da lehen 
hitza euskaraz egitea eta modu honetan jardutea; lankideen artean aldiz, zailago 
izaten da euskaraz mintzatzea, gaztelaniaz egitea ohitura bihurtu denean” 

“Con los compañeros de trabajo, pero sería desnaturalizar la relación y trabar la 
comunicación”  

“Hay compañeras y compañeros que saben euskera, pero como hemos iniciado la 
relación en castellano, a mí personalmente me cuesta mucho cambiar de idioma” 
 

• Euskaraz jakin arren, gaztelaniaz erosoago sentitzea, mintzatzeko garaian 
segurtasun gehiago sentitzea. 

“En mi caso, que hablo euskera con cierta fluidez, tendría que tomar el esfuerzo de 
utilizar el euskera habitualmente, pero utilizo más el castellano por comodidad, porque 
tengo muchos más recursos a la hora de expresarme” 
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• Inguruko lankideen artean asko ez izatea euskaraz ongi egiten dutenak. Are 
gehiago, gehienak euskaldunak izan arren, euskaraz ez dagoen pertsona bat 
egotea nahikoa izatea taldeko hizkuntza gaztelania izateko. 

“Lehen hitza beti euskaraz egiten dut eta saiatzen naiz ahoz beti euskaraz egiten, 
baina nire  zerbitzuan apenas dago euskaldunik (bakarra)” 

“Egiten duguna nahiko lan da, lankideek ez badute hizkuntza ezagutzen ezin dugu 
besterik egin” 

 “Beti badago baten bat erdaraz egiten duena eta erdaraz egiten da” 

 

• Norberak egindako ahalegina erantzunik gabe geratzea, solaskidearen 
euskararekiko  interes faltagatik, erdararekiko duen joeragatik…. Eta horri 
aurre egiteko, “militantismoaren beharra” aipatzen da. 

“Oso jende gutxi pasatzen da euskaraz egin nahi duena, ez bakarrik dakiena” 

“Beti euskaraz saiatzen naiz baina, euskaldun askok ere erdaraz egiteko joera handia 
dute” 

“Euskara oposaketa gainditzeko ikasi zutenek nekez aritzen dira euskaraz. Ezin dut 
irudikatu lankideen arloko bilera formal bat euskaraz” 

“Bertako langile euskaldunekin. Arazoa zera da: salbuespen bat edo beste kenduta 
(gazte eskolatuak) guztiz gehienak, ni barne, erdara dugula hizkuntza nagusia eta une 
oroko militantismoa eskatzen duela berezko joeren kontra” 

 

• Baina ahalegina egitea nekeza gerta daiteke, eta ahalegintzeaz nekatuta 
dagoela adierazten duenik ere bada  

“Ahaleginak egin ditut denekin. Pixka bat nekatuta ere banago” 

 

• Herritarrekin euskara gehiago egiteko ahalegina aipatzen dutenak ere badira. 
Edo orokorrean, euskaldunekin euskara egiteko ahalegina egiteko prest 
agertzen direnak. 

“ Utilizar el euskera con la gente que sepa hablarlo, SIEMPRE” 

“Udal barneko komunikazioetan bainoago kanporako komunizazioetan egin daiteke 
ahalegin handiagoa, hiritarrekiko harremanetan, hain zuzen” 

 

• Euskaraz ahoz egiteko praktika gehiago / prestakuntza beharko luketen udal 
langileak ere badira, euskara ikasi, berreskuratu edota hobetzeko.  

“Me gustaría usar mucho más el euskera pero necesitaría formación continua dentro 
del horario de trabajo”  

“Formación de refuerzo para la conservación y mejora de mi nivel oral de euskera” 

“Yo necesitaría practicar para tener la suficiente fluidez oral. Ya que no hablo 
habitualmente y me cuesta mucho entender (18 meses - Perfil 2 y olvidado hace 
años)” 

“He perdido mucho desde el 2009 que saqué el perfil 3. Mantener, utilizar lo que sé, 
no olvidarlo. Aunque hay gente que sabe euskera (ciudadanos) es un tema muy 
técnico y nos pasamos al castellano. Algunos tienen un  euskera muy cerrado y no les 
entiendo” 
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• Ahozko harremanak sustatzeko, “kaleko euskara” sustatzea proposatzen 
duenik ere bada. 

“Promocionar el uso oral pero no el batua formal sino el que hablan en la calle los 
euskaldunzaharrak (Toka-Noka-Euskalkiak)” 

 

• Beraiek eskainitako zerbitzua gaztelaniaz hobeto eskaini dezaketelakoan, 
euskarazkoa eskaintzeko ahalegina egin beharra ulertzen ez dutenak. 

“Lo que te digo en euskera, te lo puedo decir mejor en castellano, sin miedo a 
equivocarme, sin miedo a perder profesionalidad, sin tener que realizar un 
sobreesfuerzo (otro más en estos momentos críticos…). Mi servicio será más eficaz si 
tú me vas a entender igual. Quizá en la máquina del café…” 

 

• Irungo Udalean, euskara hutsezko jarduna errespetu faltarekin identifikatu 
daitekeen sentsazioa. 

“Euskaraz ondo hitz egiten dugunok euskaraz aritzea beti eta edonon. Dena den, 
geure Udal honetan ez litzateke ondo ikusiko, erdaldunekiko errespetu falta delakoan 
edo” 

 
Idatzizko komunikazioan  
 

Idatzizko komunikazioko harreman formal eta informaletan, bere lanpostuan euskara gehiago 

erabiltzeko aukera erreala eskaintzen duten dokumentu eta agiriak identifikatu eta 

zerrendatzeko eskatu zaie, eta hauexek bildutako erantzun nagusiak, arloaren arabera 

sailkatuta: 

� ALKATETZA: Posta elektronikoak aipatzen dira hasteko; jarraian gainerako guztiak. 
 

� GIZARTE ONGIZATE, HEZKUNTZA ETA GAZTERIAARLOKO Gizarte Ongizate unitatean: 
> Posta elektronikoa (informala izateak erraztasunak ematen dituelako).  
> Epaitegietako txostenak. 
> Txostenak, eskabideak, ofizioak… 
> Intzidentzia eta kontrol partea. 

 

� Hezkuntza unitatean: 
> Haur Eskolako gurasoei informazioa banatzeko erabilitako koadernoak eta txostenak. 
> Hezkuntza Kontserbatorioko Klaustro eta Eskolako kontseiluko aktak, ebazpenak eta 

txostenak. Eta lankideen arteko posta elektronikoak. 
 

� HIRIGINTZA ETA INGURUMENARLOAN hauexek proposatutakoak:  
> Posta elektronikoak, espedienteetako oharrak eta txosten sinpleak. 
> Hainbat administrazio agiri labur. 
> Arloan sortutako idazkiak, prozedurak erraztu eta laguntzeko txantiloiak sortuz. 
> Halere, bada  segurtasun faltagatik, testu ofizialen itzulpenaz itzultzaileak arduratzea 

nahiago duena. 
 

� IDAZKARITZA, ZERBITZU JURIDIKOAK ETA KONTRATAZIOARLOAN: 
> Hainbat arlotako ebazpenak. 
> Kontratatzeko aplikazioan azaldutako txosten-eredua. 
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> Testuak euskaraz egiteko zailtasun gisa, “itzultzeko denbora falta” aipatzen da. 
 

� Informazioaren GIZARTE ETA HERRITARREN PARTE HARTZEARLOAN, Antolakuntza eta Kalitatea 
Unitatean: 
> Unitatean udal langileentzat prestatutako txantiloiak euskaratu edo egokitu. 
> Ebazpenak. 
> Posta elektronikoa. 

 
� Erosketak eta Ekipamenduak Unitatean aipatutakoak, honakoak:  

> Ebazpenak. 
> Eskaerak. 
> Gonbidapenak. 
> Posta elektronikoa. 

 
� Herritarrekiko Zerbitzuak Unitatean: 

> Egindako informazio bilaketa lana, euskaraz egitea. 
> Lankideen arteko posta elektronikoak. 

 
� Informatika Unitatean: 

> Unitatean prestatutako eskuliburuak (itzulpen zerbitzuan itzuli beharko lituzkete). 
> Aplikazioen inguruko zalantzak argitzeko posta elektronikoak. 

 

� KULTURA ETA KIROLA ARLOAN, Kultura Unitatean: 
> Txostenak. 
> Prentsa-oharrak. 
> Posta elektronikoa. 

 

� MUGIKORTASUN, BIDE PUBLIKO ETA OBRA ARLOAN: 
> Aplikazio informatiko eta telematikoak. 
> Informazioa. 
> Hainbat txosten tekniko. 

 

� OGASUN, SUSTAPEN EKONOMIKO ETA PLAN ESTRATEGIKO ARLOAN: 
> Iragarkiak. 
> Ebazpenak. 
> Ofizioak. 
> Gai-zerrendak. 
> Aktak. 
> Jakinarazpenak. 
> Gutunak. 
> Ziurtagiriak. 
> Hainbat eskaera egiteko inprimakiak: baimenak, maileguak, lizentziak… 
> Programa eta aplikazio informatikoak. 
> Posta elektronikoak. 

 

� TRAFIKOA ETA HIRI SEGURTASUNA ARLOAN: 
> Ofizioak. 
> Era guztietako eskaerak. 
> Ebazpen eta trasladoak. 
> Eguneroko txostenak. 
> Posta elektronikoa. 
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> Eskolekiko harremanak. 
 

� Gai honen inguruan, proposamen zehatzak ez izan arren, interesgarri jo ditugun beste  
alderdi batzuk ere islatu nahiko genituzke: 
 
> Langile batek testu bat euskaraz sortzea, bere lana bikoiztea besterik ekarriko ez duela 

sentitzea; hori ez litzateke horrela izango testu bera gaztelaniaz soilik sortuko balu. 

“Baina, idazterakoan gogoan daukat hasieratik euskaraz egiten badut espediente bat, 
gero erderaz ere egin beharko dudala eta alderantzizkoa ez. Aukera balego gero idatzi 
edo txosten hori bakarrik euskeraz geratzeko beste era batean egingo nuke” 

“Un compañero mío empezó a escribir los partes de servicio en euskera y el jefe le 
pidió que los escribiese en bilingüe ¿es eso normalización? ¿o es un castigo? No 
tengo inconveniente en citar el nombre de mi compañero y el de mi jefe si me lo piden” 

“Ditugun plantilla guztiak elebidunez daude. Egiten ditugun idatzi berriak ez dugu 
denborarik bi hizkuntzetan egiteko” 

 

> Udal langile euskaldunei zuzendutako komunikazio idatziak euskara hutsean egitea 
proposatzen du langile batek. 
 

> Badira bere idatzizko lan jarduna euskaraz egiteko gai  sentitzen ez diren langileak: 

“Txosten juridikoak euskara hutsean egiteko ez dut nire burua gai ikusten” 
 

> Idatziaren sortze hizkuntza, dokumentuaren hartzaile izango denaren euskara 
gaitasunak baldintzatzen du, eta hori udal barneko harremanetan ere gertatzen da:   

“Unitateko burua bera eta asko erdaldunak dira eta euskara ezin erabili askotan” 
 

 

 

Diru-laguntza eta kontratazio administratiboetan  
 

Bere arloan kudeatutako zein diru-laguntza lerro eta zein kontratazio administratibo diren 

euskararen erabilera ziurtatzeko arreta berezia eskatzen dutenak ere galdetu zaie udal 

langileei, eta jarraian, arloka bilduta emandako erantzun nagusiak:  

 

� GIZARTE ONGIZATE, HEZKUNTZA ETA GAZTERIA ARLOAN: 
> Ume eta gazteei zuzendutakoak. 
> Guztiak. 

 

� HIRIGINTZA ETA INGURUMENA ARLOAN: 
> Diru-laguntzen inguruan, beste administrazioari zuzentzen direnak izanik, euskaraz egin 

beharko lirateke (biodibertsitatea, Eskola Agenda 21, etab.). 
> Kontratazio administratiboetarako txantiloiak bi hizkuntzatan idatzita daude. 

 

� IDAZKARITZA, ZERBITZU JURIDIKOAK ETA KONTRATAZIOA ARLOAN: 
> Kontratazio Mahaian sortzen diren dokumentuen txantiloiak ele bietan prestatu.  

 

� INFORMAZIOAREN GIZARTE ETA HERRITARREN PARTE HARTZE ARLOA: 
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> Hirritarra atenditzeko azpikontratatutako zerbitzua arreta telefonikoa da, 010 bezala 
ezagutzen dena. Baldintza-pleguetan adierazten da jada kontratatutako langileek 
euskara jakin behar dutela. 

 

� KULTURA ETA KIROLA ARLOA: 
> Kirol zerbitzuak kudeatzeko kontratazio administratiboetan. 
> Hiritarren aurrean garatuko diren jarduerak diruz-laguntzeko edo kontratatzeko garaian: 

“Diru-laguntzak: hiritarren aurreko jarduerak diruz laguntzen denean, ez baita gauza 
bera indusketa arkeologiko bat laguntzea eta kultur aste bat diruz laguntzea.  
Kontratazioekin ere gauza bera. Eszenatokiak montatzeko euskararen erabilera ez da 
ezinbestekoa” 

 

� Gai honen inguruan halere jaso dira bestelako komentarioak, hemen biltzea interesgarri jo 
duguna: 

�  
> Kontratazioetan hizkuntza irizpideak eskatzeak, ez du irizpide horiek beteko direnik 

bermatzen.  

“Lotsagarri egten zait dena den, nahiz eta dirulaguntza oinarrietan jasoa egon eta 
aldez aurretik landutako  programetan aipatua egon eta  ikustea gero oraindik ere 
gaztelera hutsean garatzen diren ekintzak daudela…” 

 
 

 

Prestakuntza  
 

Zein eratako dokumentu idatzitarako edota ahozko harremanetarako sentitzen duten euskara 

maila hobetu beharra ere galdetu zaie; eta hizkuntza prestakuntza espezifikorako beharrik balu, 

nola jaso nahiko lukeen formazio hori. Jarraian bildutako erantzun nagusiak, arloaren arabera: 

 

� ALKATETZA: 

“Irizpideetan hastea. Udal ordenantzetatik hasi eta jarraipena egitea” 
 

� GIZARTE, ONGIZATE, HEZKUNTZA ETA GAZTERIA ARLOAN jasotakoak: 
> Gizarte txostenak egiteko behar den  hizkuntza teknikoa: hiztegia…. 
> Aktak. 
> Gizarte Ongizatearekin lotutako aurkezpen publikoak euskaraz egiteko laguntza 

puntuala. 
> Dokumentuak idazteko prestakuntza orokorra, etengabeko prestakuntza bidez. 
> Ahozko komunikazioan ere “birziklatzea” proposatzen da, terminologia landu eta 

trebatzeko. Prestakuntza intentsiboa jasotzea iruditzen zaio eraginkorrena. 

“Seria conveniente "un reciclaje" en la comunicación oral, para trabajar terminología y 
destrezas en la intercomunicación con usuarios, otros técnicos... Teniendo en cuenta  
experiencias anteriores la formación tendría que ser intensiva (concentrándola en 
unos días concretos. Y no de horas de formación intercaladas en la jornada laboral)” 

> Ohiko prestakuntzaz gain, laguntza puntuala eskaini gai jakinetarako.   
 

� Haur ESKOLAKO atal administratiboan aipatutakoak berriz: 
> Kurrikulum-proiektua idazteko. 
> Lan-txostenak idazteko. 
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> Euskaltzaindiaren arau berriak ikastera zuzendutako birziklaje ikastaroa. 
> Haurtzaroarekin lotutako hizkuntza baliabideak landu: abestiak, ipuinak, txotxongiloak… 

 

 

� Udal Kontserbatorioan: 
> Euskarazko ahozko harremanak lantzeko aukera emango luken “mintzalaguna” 

programaren antzekoa. 
> Ahozkotasuna lantzera zuzendutako ikastaroak. 
> Prestakuntza orokorra. 
> Idatzi administratiboak egiteko. 

 

� HIRIGINTZA ETA INGURUMENEAN: 
> Prestakuntza orokorra (lankideekin eta arloko eraikinean bertan). 
> Itzultzaile informatiko teknikoaren beharra. 
> Prestakuntza espezifikoa, txosten teknikoak prestatzeko. 
> Euskaltzaindiaren arau berriak ikasteko birziklaje ikastaroa. 

 
� IDAZKARITZA, ZERBITZU JURIDIKOAK ETA KONTRATAZIOA ARLOAN: 

> Birziklatze ikastaro orokorra, batik bat gramatika eta erredakzioa errepasatzeko; baina 
baita ahozko euskara ere. 
 

� INFORMAZIOAREN GIZARTE ETA HERRITARREN PARTE-HARTZE ARLOA: 
> Administrazio terminologiari buruzko hiztegia eskuratu eta intranetean jarri, langile 

guztion esku. 
> Prestakuntza jaso testu legalak idazteko. 
> Hizkuntza administratiboa landu. 
> Txostenak idazteko trebakuntza (on line). 
> Komunikazio formala, hizkuntza teknikoan trebatzeko prestakuntza. 
> Ahozko praktika zuzendu eta zalantzak argitzera zuzendutako mintzapraktika, eta 

idazkera informala lantzera zuzendutakoa. 
> Komunikazio formaletarako txantiloia. 
> Euskara administratibo-teknikoari buruzko barne formakuntza (Irungo Udalaren 

Formakuntza Planerako proposatu; txanda desberdinak eginez, zerbitzu bereko 
langileak joan daitezen. Adibidez, 1-2 ordu astero). 

 

� KULTURA ETA KIROLA ARLOA: 
>  Euskaltzaindiaren arau berriak ikasteko birziklaje ikastaroa. 

 

� MUGIKORTASUN, BIDE PUBLIKO ETA OBRA ARLOA: 
> Euskaraz idatzi ahal izateko prestakuntza espezifikoa. 
> Lanerako behar den ahozko euskara-maila hobetzeko prestakuntza. 
> Idatzizko komunikazio formala lantzea: txostenak, gutunak… 

 

� OGASUN, SUSTAPEN EKONOMIKO ETA PLAN ESTRATEGIKOA ARLOA: 
> Idatzizko txostenak eta ahozko agerpenak egiteko prestakuntza. 

“La formación, mediante la elaboración de artículos y lectura de textos especializados 
y el posterior comentario de ambos con personal que domine el contenido y la forma” 

> Prestakuntza dokumentu idatziak lantzeko. Aukera bat, ereduak bi hizkuntzatan 
prestatu eta zalantzak momentuan argitzeko modua izatea litzateke. 

> Prestakuntza orokorra, ahoz edota idatziz. 
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> Txosten juridikoak eta bestelako dokumentu teknikoak idazteko prestakuntza 
espezifikoa (trebatzaile baten bidez); baita ahozko harremanetarako ere (“lan ordutan 
bada, hobe”). 

> Prestakuntza lankideekin jasotzeak, lankideen arteko hizkuntza ohiturak aldatzen lagun 
dezake. 

 

� TRAFIKOA ETA HIRI SEGURTASUNA ARLOA: 
> Birziklaje ikastaro orokorra, ahoz nahiz idatziz euskara maila hobetzeko. 
> Testu formalak idazteko jarraibideak: 

“Formación específica sobre escritos formales, forma de escribir a organismos 
oficiales según encabezamiento, presentación y forma de despedir el escrito, etc.” 

“Adibide pratikoz beteriko eskuliburu edo gidaliburu baten bidez” 
 

> Aplikazio informatikoak euskaraz erabiltzeko trebatzea. 
> Prestakuntza orokorra jasotzea (on-line bidezko jarraipen eta ebaluazioarekin, eta 

gainditutakoan egiaztatuko litzatekeena). 
 
 

� Honekin lotuta planteatutako beste kuestio batzuk: 
 

> Hainbat testu euskaraz jartzearen zailtasuna (batik bat formalismoz bakarrik itzultzen 
bada):  

“La denominación de los suministros y trabajos no siempre es sencilla. Ej: Pilona 
cuadrada móvil en blanco y rojo con cajetín tapa metálica y llave; Palet de 234 tutores 
de 60 x1800 mm. Testa achaflanada y con punta para hincar en tierra, elaborados con 
madera de pino y tratados en autoclave” 

 

> Lanpostuei esleitutako hizkuntza-eskakizunetan egokitzapenak egitea, hartzailearekin 
harreman zuzena duten hainbat lanposturi atxikitako 1. HEk ez baitu ahozko euskara 
maila egokia bermatzen.  

“Modificar tanto por ciento de perfil de euskera y pasar como mínimo del perfil 1 en los 
servicios de atención directa al 2 como mínimo ya que el 1 no permite una 
conversación fluida” 

 

> Euskara gaitasunari balorazio altuagoa ematea udalean lan egiteko egiten diren 
oposaketetan. 

“Udaletxeak ateratzen dituen oposaketetan euskarazko eskakizunetan balorazio 
handiagoa ematea edo derrigorrezkoak jartzea” 

 

> Eguneroko hizkuntza paisaia osatu eta euskara maila altua exijitzen ez duten 
elementuak euskaraz ipintzea ere proposatzen da. Adibidez, kafe makina. 

“Kafe makina gaztelera hutsean dago eta inor ez da harritzen. Zergatik ez euskara 
hutsean? Hala euskara ez dakitenek gutxienez kafea eskatzen ikasiko lukete. Hori 
gehiegi eskatzea bada alperrik gabiltza” 

 

> Hizkuntza-eskakizunen sistemaren kontrako iritzirik ere bada, euskararen erabilera 
sustatu baino, euskara ikasteak eragindako sufrikarioak berriro ez erabiltzea eraman 
dezakeela argudiatuta. 

“Que no lo exijan, es mucho más agradable aprender un idioma porque a uno le gusta 
que porque a uno le obligan a tener el PL1, el 2, el 3, el 4 y de seguir así llegaremos al 
7.  Mucha gente que consigue sacarse el perfil abandona del todo el euskera por 
sufrimiento personal y emocional que le ha supuesto aprobar un examen en euskera 
sí o sí, ya que si no lo hace pierde su trabaja o no consigue el trabajo deseado por no 
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tener ni siquiera oportunidad de poder acceder. Aunque sea Doctor honoris causa o 
un premio nobel” 

 

> Euskara ikasteko presioa langile guztiei ez diela berdin eragin aipatzen da, eta hori 
euskararen sustapenaren kalterako gerta daitekeela. 

“Mucha gente nos hemos sentido obligados a estudiar euskera cuando vemos que 
otros compañeros o superiores no reciben la misma presión. Esto es totalmente 
contraproducente para el fomento del euskera” 

 

> Ordezkari politikoen euskararen erabilera sustatzea ere proposatzen da, haien jarduera 
eredugarri izan daitekeelakoan. 

“Zinegotziak euskaraz hasiko balira  gehienok atzetik joango ginateke” 
 

> Euskara ikasteko liberatuta egon diren langileen jarraipena ere proposatzen da; guztiek 
aukera hori izan ez zutenez, ardura kontua baita erraztasunak izan zituztenen kontrola 
egitea. 

“Sería interesante que alguien controlara a la gente que para obtener un perfil se ha 
liberado del trabajo mientras los demás seguimos trabajando y después de haber 
obtenido el perfil exigido en seis meses. Euskera sí, liberar también, rendimiento sin 
ninguna duda.” 

 
5.6. KOMUNIKAZIO -MOTAREN ARABERAKO LEHENTASUNAK  
 
Irungo Udalak onartutako Irungo Udalean Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planean 

jasotakoari jarraiki, euskarazko komunikazioak zein izango diren erabakitzerakoan, honako 

lehentasun-hurrenkerari jarraituko zaio: 

1. Lanpostuko eginkizunak betetzean herritarrekin izaten den harremana : ahoz zein 
idatziz. 

 
2. Euskarazko komunikazioa lehenesten  dutela adierazi duten atal, arlo eta 

erakundeekin izaten diren harremanak. 
 

3. Lanpostuko eginkizunak betetzean, harreman-sare handia dutenak , 
Administrazioaren barruan izan edo kanpoan izan. 

 
4. Eragin handiko  komunikazioak: 

‐ Maiztasun handikoak (behin eta berriro errepikatzen direnak). 
‐ Zabalkunde handikoak (leku eta lagun askorengana heltzen direnak). 
‐ Idazki askotarako oinarri direnak (dekretuak...). 
‐ Aplikazio informatikoetan sartuko direnak. 
‐ Udalaren irudi korporatiboan eragina dutenak (web orrian azalduko direnak, 

aldizkariak, iragarkiak, argitalpenak...). 
‐ Arloaren ikuspuntutik, lehenesteko modukoak diren beste komunikazio batzuk.  

 
Lehentasun-irizpide horiek aplikatuz, erabakiko da, zein hurrenkeratan garatuko diren erabilera-

planean lehenetsitako komunikazioak eta arloetako erabilera-planetan adostutako normalizazio-

ekintzak aurrera eramateko beharrak ere zerrendatuko dira: eguneratu beharreko idazki 

ereduak, aplikazio informatikoak, langileen hizkuntza-prestakuntzari buruzko beharrak eta abar.  
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5.7. NORMALIZAZIO EKINTZAK ETA LEHENTASUNAK  
 
5.7.1. Normalizazio ekintzak 

1. Hizkuntza prestakuntza:  euskara-maila hobetzeko, lanpostuaren beharrizanetara 
egokitutako ikastaro edo prestakuntza saioak. 

 
2. Administrazio-agiri orokorrenak bateratu eta ele  bietan erabiltzea:  Irungo Udalaren 

idazki-eredu erabilienak bateratu, ele bietan prestatu eta arlo ahalik eta gehienetara 
zabaltzea. Inprimaki-eredu elebidunekin batera, euskara hutsean landutako bertsioak 
prestatuko dira. 

 
3. Itzulpen eta zuzenketa zerbitzua: arlo eta administrazio atalean dauden bitartekoak 

nahikoak ez direnean, itzulpen zerbitzua eskainiko da idatzizko komunikazioetan 
euskararen erabilera ziurtatzeko. 

 
4. Idatzizko harremanetan euskarazko sortze lana ge hitu: gaztelaniaz sortutako 

jatorrizko testuaren itzulpen beharrak gutxitu eta euskara, gero eta gehiago, Irungo 
Udalaren lan hizkuntza bihurtu. 

 
5. Arloan  bertan gero eta idazki eta dokumentu ele bidun gehiago prestatzea: arlo 

eta administrazio unitate bakoitzak gero eta hizkuntza autonomia handiagoa izatea 
bultzatu nahi da eta itzulpen zerbitzura jo gabe,  udal langile bakoitzak euskaraz edo 
elebietan idazkiak landu ahal izateko erraztasunak eskaini.  

 
6. Euskara hutsean egin daitezkeen komunikazioetan,  euskararen idatzizko erabilera 

indartu:  idatzizko harremanak hizkuntza bakarrean, euskaraz soilik izan daitezkeen 
harreman-motak identifikatu, udal barnekoak nahiz kanpokoak, eta euskarazko 
harreman-sareak indartu. 

 
7. Irungo Udalaren lehenetsitako harrera hizkuntza euskara izatea: ahozko 

harremanetan (telefonoz, leihatilan, bilerak, jendaurreko agerraldiak, ahozko harreman 
informalak…) Udalaren hasierako hizkuntza eta harrera hizkuntza euskara izatea 
proposatzen da. 

 
8. Hiritarrekiko ahozko harremetan euskararen erabi lera areagotzea: zerbitzua 

ematerakoan hiritarraren hizkuntza eskubideak errespetatzea,  komunikazioa euskaraz 
izan dadin udal langileek jarrera aktiboa hartzea eta baldintza egokiak bermatzen 
direnean euskararen erabilera lehenestea. Jende aurreko ekitaldi eta agerpen 
publikoetan euskararen presentzia indartzeko neurriak hartzea ere proposatzen da.   

 
9. Udal barneko ahozko harremanetan, lankideekin et a udal ordezkari politikoekin, 

euskara gehiago erabiltzea:  euskaraz lan egiteko prest daudenen berri eman, 
harreman informaletan euskararen erabilera indartu eta  udal ordezkari politikoen 
inplikazio eta babes handiagoa ziurtatu.  

 
10. Diru-laguntza deialdietako hizkuntza irizpideak  betearaztea:  Irungo Udalaren diru-

laguntzaren bat jasotzen duten elkarte eta entitateek, diruz lagundutako jardueraren 
informazio eta agerpen publikoetan euskara erabiltzen dela ziurtatzea. 
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11. Kontratazio administratiboetako hizkuntza irizp ideak betearaztea :baldintza 
pleguetan kontratu bakoitzari dagozkion hizkuntza irizpideak ezarri, herritarren harrera 
zerbitzua emateko enpresek jarritako langileek bi hizkuntza ofizialetan aritzeko 
gaitasuna dutela ziurtatu eta kontratatutako zerbitzuaren agerpen publikoetan eta 
informazio euskarrietan euskararen erabilera ziurtatu. 

 
12. Aplikazio informatiko eta teknologia berrietan euskararen erabilera indartzea:  bi 

hizkuntza ofizialetan berdin lan egiteko aukera udal langileei eskaini eta euskarazko 
bertsioen erabilera sustatu. Herritarrei begirako informazio eta komunikaziorako 
teknologia berrietan euskararen erabilera ziurtatu. 

 
 
 
5.7.2. Normalizazio ekintzetarako lehentasunak 

Normalizazio ekintza bakoitzerako lehentasunak ezartzea garrantzitsua da, Irungo Udaleko 

Euskara Arloaren baliabideak modu egoki eta eraginkorrean antolatu ahal izateko, baita zein 

neurri martxan jarri edo ez, administrazio atal bakoitzarekin adosteko ere.   Jarraian, 

euskararen erabilera normalizatzeko jarduera-mota bakoitzean lehentasunak finkatzeko aplika 

daitezkeen lehentasun-irizpideen hurrenkera bat proposatzen da.  

 

1. HIZKUNTZA PRESTAKUNTZA: Euskara-maila hobetzeko,  lanpostuaren 

beharrizanetara egokitutako ikastaroetarako lehenta suna izango dutenak: 

 

a. Lanpostuko eginkizunak betetzeko hiritarrekin edota beste administrazioekin harremana 

izaten dutenak (ahoz nahiz idatziz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Hiritarrekiko komunikazioaren maiztasuna, egunerokoa edo gutxienez astean behingoa 

izatea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G9-hartzailea] � hartzaileak herritarrak, enpresak edota 

beste administrazioak izanik, ahozko 
harremana izatea (leihatila, telefonoa, 
aurkezpenak, bilerak…) eskatzen duten 
lanpostuetako langileak.  

 
 [G8-hartzailea] � hartzaileak herritarrak, enpresak edota 

beste administrazioak izanik, idazki-mota 
bat edo gehiago idatzi beharra izaten 
dutenak.  

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G9-maiztasuna] � ahozko komunikazioen maiztasuna 

egunerokoa edo gutxienez astean 
behingoa dutenak.  

 
 [G8-maiztasuna] � idatzizko komunikazioen maiztasuna 

egunerokoa edo gutxienez astean 
behingoa dutenak.   
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c. Gutxienez bigarren hizkuntza eskakizuna egiaztatua izatea. 

 

 

 

 

 

 

d. Lanean euskara (ahoz nahiz idatziz) gehiago erabili ahal izateko helburuarekin,  

prestakuntza espezifikoa jasotzeko interes altua edo oso altua agertu dutenak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AGIRI-EREDU ELEBIDUNAK: Irungo Udalaren administ razio-idazki estandar eta 

orokorrenak ele bietan prestatu eta haien erabilera  Irungo Udalera zabaltzerakoan  

lehentasuna izango dutenak: 

 

a. Erabilera orokortua duten agiri-motak, unitate administratibo gehientsuenek eta 

maiztasun handiarekin erabiltzen dituztenak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Zabalpen-maila handienekoak. 

 

 

 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G2-egiaztatutako hizkuntza eskakizuna] � bigarrena edo 

altuagoa 
 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G10-r atala - idatzizkorako hizkuntza prestakuntzarako 

interesa] � altua edo oso altua 
 
  [G10-s atala - ahozkorako hizkuntza prestakuntzarako 

interesa] � altua edo oso altua 
 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G8-lanpostuan erabilitako idazki-mota] � zein idazki mota 

erabiltzen diren (ofizioak, txostenak, 
ebazenak…) 

 
 [G8-komunikazioen maiztasuna] � zein maiztasunarekin 

erabiltzen diren 
 
[G8-txantiloia] � txantiloirik erabiltzen den 
 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G8-hartzaileak] � barneko erabiltzaileak (atal berekoak edo 

beste ataletakoak) nahiz kanpokoak, 
baina bereziki hiritarrak direnean.  
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c. Itzulpen zerbitzuaren laguntzarik gabe, langile edota arlo bakoitza gero eta 

autonomoago izateko aukerarik gehien eskaintzen dutenak; gaztelaniaz nahiz euskaraz 

edozein langilek erabili ahal izateko agiri-motak. 

 

d. Idazki-ereduak euskaraz sortu edo osatzeko nahikoa hizkuntza gaitasuna izan eta 

sortze-hizkuntza gisa euskara gutxi erabiltzen den unitate administratiboen agiri-mota 

estandarizatuak.  

 

 

 

 

 

 

e. Idatzizko komunikazioetan, arlo edo unitate administratibo bertatik euskarari sarbidea 

eman edo bere erabilera gehitzeari lehentasun altua edo oso altua eman dioten udal 

langileek erabilitako agiri-motak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ITZULPEN ETA ZUZENKETA ZERBITZUA: Irungo Udaleko  Euskara Arloaren itzulpen 

eta zuzenketa zerbitzua erabiltzerakoan honako lehe ntasun-irizpideak aplikatuko 

dira: 

 

a. Dokumentu elebidunak sortu ahal izateko administrazio atalak dituen baliabideak 

(idazki-eredu elebidunak edo eredu normalizatuak, informatika tresnak eta hizkuntza-

baliabideak, hizkuntza eskakizuna egiaztaturik duten langileak edota euskaraz idazteko 

gaitasuna dutenak eta abar) nahikoak ez direla frogatzen denean. 

 

 

 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G8-sortze hizkuntza] � euskararen erabilera-mailari 

dagokion ehuneko baxua 
 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G10-h atala – orain arte gaztelania hutsean sortutako zenbait 

administrazio-agiri labur euskaraz ere 
idazteari emandako lehentasun-maila] � 
altua edo oso altua 

 
  [G10-k atala – orain itzulpen zerbitzura bidalitako zenbait 

komunikazio arloan bertan itzultzeari 
emandako lehentasun-maila] � altua 
edo oso altua 

 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G2-egiaztatutako hizkuntza eskakizuna] � bigarrena edo 

maila-altuagoa 
 
  [G3-oraingo euskara-maila] � euskaraz nahikoa ongi edo ongi 

idazteko gaitasuna 
 
 [G8-sortze hizkuntza] � euskararen erabilera-maila 
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b. Komunikazioaren hartzaile-mota eta eragin-mailaren arabera, euskarazko 

komunikazioak lehentasuna duen komunikazio motak: hiritarrei zuzendutakoak, 

euskarazko komunikazioa lehenesten dutela adierazi duten atal, arlo eta erakundeetara 

zuzendutakoak, euskara ohiko hizkuntza duten organismo edo erakundeei bidaltzen 

zaizkienak, harreman-sare handia dutenak eta eragin handiko komunikazioak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EUSKARAZ SORTUTAKO AGIRI ETA IDAZKIAK: jatorrian  euskaraz idatziak izatea 

proposatuko den komunikazioetarako lehentasun-irizp ideak honakoak izango dira:   

 

a. Lan jarduneko agiri eta idatziak euskaraz idazteko, gaztelaniaz bezainbesteko 

gaitasuna edo handiagoa duten udal langileen komunikazioak. 

 

 

 

 

 

b. Komunikazio laburrak eta sinpleak, euskaraz idazteko zailtasunik udal langilearentzat 

ez dutenak, formalak nahiz informalak. 

c. Irungo Udalaren komunikazioak euskaraz jasotzea lehenetsi duten hiritarrei eta 

erakundeei zuzendutako komunikazioak edo ohiko hizkuntza euskara duten 

organismoei bidalitakoak. 

d. Euskarazko komunikazioa lehenetsi duten udal langileei zuzendutako komunikazioak. 

e. Orain arte gaztelania hutsean sortutako zenbait administrazio-agiri labur euskaraz 

idazteari lehentasun altua edo oso altua eman dioten udal langileen idatzizko 

komunikazioak. 

 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G8-hartzaileak] � barneko erabiltzaileak (atal berekoak edo 

beste ataletakoak) nahiz kanpokoak, 
baina bereziki hiritarrak direnean.  

 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G4-idazteko gaitasun alderatua] � euskaraz gaztelaniaz 

baino hobe edo bietan berdin 
 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G10-h atala – orain arte gaztelania hutsean sortutako zenbait 

administrazio-agiri labur euskaraz ere 
idazteari emandako lehentasun-maila] � 
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f. Euskaraz sortu eta itzulpen zerbitzuak itzulpena euskaratik gaztelaniara egitea ongi 

baloratu dute duten udal langileen komunikazioak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ADMINISTRAZIO ATALAK BERAK ELE BIETAN IDATZI BEH ARREKO AGIRI ETA 

IDAZKIAK: itzulpen zerbitzura bidali gabe, udal lan gile berak edo administrazio atal 

berak ele bietan idatzi behar dituen komunikazioeta rako lehentasun-irizpideak:   

 

a. Langileen erdia baino gehiagok hirugarren hizkuntza eskakizuna edo altuagoa 

egiaztatua izan eta gaur egun euskaraz idazteko gaitasun altua duten administrazio 

ataletan idatzi eta erabilitako idazkiak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Idazki-eredu estandar eta normalizatuak, gaztelaniaz eta euskaraz ere erabili ahal 

izateko prestatuak daudenak eta bi hizkuntzetan idatziak izateko inolako zailtasunik ez 

dutenak. 

 

c. Atalean dauden bitartekoak erabiliz (euskaraz idazteko gai diren langileak, hizkuntza 

baliabide informatikoak, euskarazko administrazio agiriak eta abar) administrazio atalak 

berak ele bietan sor ditzakeen bestelako agiri eta idazkiak.  

 

d. Idatzizko komunikazioetan, arlo edo unitate administratibo bertatik euskarari sarbidea 

eman edo bere erabilera gehitzeari lehentasun altua edo oso altua eman dioten udal 

langileek erabilitako agiri-motak. 

 

 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G2-egiaztatutako hizkuntza gaitasuna] � hirugarrena edo 

laugarrena dutenak langileen erdia edo 
gehiago. 

 
  [G3-d atala-idazteko euskara maila ] � nahikoa ongi edo ongi 

idazteko gai direnak langileen erdia baino 
gehiago. 

 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G10-h atala – orain arte gaztelania hutsean sortutako zenbait 

administrazio-agiri labur euskaraz ere 
idazteari emandako lehentasun-maila] � 
altua edo oso altua 

 
  [G10-k atala – orain itzulpen zerbitzura bidalitako zenbait 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G10-j atala – langileak dokumentua euskaraz sortu eta 

itzulpen zerbitzuak gaztelaniara itzultzeari 
emandako lehentasun-maila] � altua 
edo oso altua 
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6. EUSKARA HUTSEZKO BARNE NAHIZ KANPO ERABILERARAKO  IDATZIAK: 

hizkuntza bakarrean, euskaraz soilik, idatziak egon  edota hala igorriak izatea 

proposatuko den komunikazioetarako lehentasun-irizp ideak honakoak izango dira:   

 

a. Irungo Udalaren komunikazioak euskaraz jasotzea lehenetsi duten hiritarrei eta 

erakundeei zuzendutako komunikazioak edo ohiko hizkuntza euskara duten 

organismoei bidalitakoak. 

b. Euskarazko komunikazioa lehenetsi duten udal langileei zuzendutako komunikazioak. 

c. Udalaren barne erabilerako komunikazio laburrak eta sinpleak, hartzailearentzat erraz 

ulertzeko modukoak izan daitezkeenak, formalak nahiz informalak.   

d. Dokumentuaren hartzaile nahiz erabiltzaile guztiak edo gehienak (% 80 edo gehiago) 

euskaraz ongi irakurri eta ulertzeko gai diren komunikazio zirkuluetara zuzendutako 

agiri eta idatziak. 

e. Lankide euskaldunekiko komunikazio idatziak euskara hutsean izatea lehenetsi duten 

udal langileen komunikazioak.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G10-i atala – udal barnean kide euskaldunei zuzendutako 

komunikazioak euskara hutsean idazteari 
emandako lehentasun maila] � altua edo 
oso altua 

 
  [G10-l atala – lankide euskaldunekin email bidezko 

komunikazioak euskaraz izateari 
emandako lehentasun maila] � altua edo 
oso altua 
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7. LEHEN HITZA ETA HARRERA EUSKARAZ: ahozko harrema netan (telefonoz, 

leihatilan, bilerak, jendaurreko agerraldiak, ahozk o harreman informalak…) 

hasierako hizkuntza eta harrera hizkuntza euskara i zatea bermatu beharreko 

komunikazioetarako lehentasun-irizpideak:   

 

a. Hiritarrak, enpresak eta beste administrazio-erakundeak atenditzeko harrera-

zerbitzuetako hasierako komunikazioak, telefonoz, leihatilan nahiz internet bidez.  

 

 

 

 

 

 

 
b. Hiritarrekiko komunikazioen maiztasuna egunerokoa edo gutxienez astean behingoa 

izatea. 

 

 

 

 

 
c. Hiritarrarekin harreman zuzena duten bestelako lanpostuetako komunikazioak. 

d. Ahoz euskaraz komunikatzeko gaitasun altua duten langileen hasierako komunikazioak 

(telefonoz nahiz udal bulegoetan), bai hiritarrekiko harremanetan eta baita udal 

barnekoetan ere (lankideekiko harremanak, beste arloekiko komunikazioetan hasierako 

hizkuntza, udal ordezkari politikoekin...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
e. Telefonoa hartzerakoan lehen hitza euskaraz egiteari garrantzia eman dioten udal 

langileen komunikazioak. 

 

 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G9-hartzailea] � hartzaileak herritarrak, enpresak edota 

beste administrazioak izanik, ahozko 
harremana izatea (leihatila, telefonoa, 
aurkezpenak, bilerak…) eskatzen duten 
lanpostuetako langileak.  

 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G3-b atala- hitz egiteko euskara maila ] � nahikoa ongi edo 

ongi hitz egiteko gai direnak. 
 
 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G10-a atala – telefonoa hartzerakoan lehen hitza euskaraz 

egiteari emandako lehentasun-maila] � 
altua edo oso altua 

 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G9-maiztasuna] � ahozko komunikazioen maiztasuna 

egunerokoa edo gutxienez astean 
behingoa dutenak.  
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f. Lankideengana euskaraz zuzentzea egoki ikusi duten langileen komunikazioak, 

lehentasun maila altua edo oso altua. 

 

 

 

 

 

 
 

g. Hiritarrekiko ahozko harremanetan lehen hitza euskaraz egiteari garrantzia eman dioten 

udal langileen komunikazioak. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. HIRITARREKIKO AHOZKO HARREMANAK: hiritarrekiko h arremanetan hizkuntza 

eskubideak bermatu,  komunikazioa euskaraz izan dad in udal langileek jarrera 

aktiboa izan eta baldintza egokiak bermatzen direne an euskararen erabilera 

lehenetsiko den komunikazioetarako lehentasun-irizp ideak:    

 

a. Hiritarrak, enpresak eta beste administrazio-erakundeak atenditzeko harrera-

zerbitzuetako komunikazioak, telefonoz, leihatilan nahiz internet bidez.  

 

 

 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G10-b atala – lankideengana zuzentzerakoan lehen hitza 

euskaraz egiteari emandako lehentasun-
maila] � altua edo oso altua 

 
 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G9-hartzailea] � hartzaileak herritarrak, enpresak edota 

beste administrazioak izanik, ahozko 
harremana izatea (leihatila, telefonoa, 
aurkezpenak, bilerak…) eskatzen duten 
lanpostuetako langileak.  

 
 [G8-hartzailea] � hartzaileak herritarrak, enpresak edota 

beste administrazioak izanik, idazki-mota 
bat edo gehiago idatzi beharra izaten 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G10-e atala – hiritarrekiko ahozko harremanetan lehen hitza 

euskaraz egiteari emandako lehentasun-
maila] � altua edo oso altua 
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b. Hiritarrekiko komunikazioen maiztasuna egunerokoa edo gutxienez astean behingoa 

izatea. 

 

 

 

 

 

 

 
c. Hiritarrarekin harreman zuzena duten bestelako lanpostuetako komunikazioak. 

d. Ahoz euskaraz komunikatzeko gaitasun altua duten langileen arteko  komunikazioak 

(telefonoz nahiz udal bulegoetan), bai hiritarrekiko harremanetan eta baita udal 

barnekoetan ere (lankideekiko harremanak, beste arloekiko komunikazioak, udal 

ordezkari politikoekin...). 

 

 

 

 

 
e. Hiritarrekiko komunikazioetan euskara gehiago erabiltzeko ahalegina egitea lehenetsi 

duten langileen komunikazioak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. UDAL BARNEKO AHOZKO KOMUNIKAZIOAK: udal langilee n arteko harremanetan 

etaudal ordezkari politikoekiko komunikazioetan eus kararen erabilera indartzeko 

lehentasuna izango duten komunikazio eta atalak hon akoak izango dira:    

a. Hiritarrekiko eta Irungo erakunde eta elkarteekiko ahozko harremanetan zerbitzu 

hizkuntza gisa euskararen erabilera maila altuagoa den atal administratiboetan. 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G3-b atala- hitz egiteko euskara maila ] � nahikoa ongi edo 

ongi hitz egiteko gai direnak. 
 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G10-f atala – hiritarrekiko ahozko harremanetan lehen hitza 

euskaraz egiteari emandako lehentasun-
maila] � altua edo oso altua 

 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G9-maiztasuna] � ahozko komunikazioen maiztasuna 

egunerokoa edo gutxienez astean 
behingoa dutenak.  

 
 [G8-maiztasuna] � idatzizko komunikazioen maiztasuna 

egunerokoa edo gutxienez astean 
behingoa dutenak.   
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b. Euskaraz mintzatzeko gaitasun altua, batez bestekoa baino altuagoa, dagoen atal 

administratiboetan.  

 

 

 

 
c. Euskara dakiten lankideekin euskaraz gehiago mintzatzeko ahalegina egitea lehenetsi 

duten langileen komunikazioak.  

 

 

 

 

 

 

 
d. Euskara dakiten ordezkari politikoekin euskara gehiago erabiltzeari garrantzia eman 

dioten langileen komunikazioak.  

 

 

 

 

 

 

 
10. DIRU-LAGUNTZETAKO HIZKUNTZA IRIZPIDEAK: Irungo Udalaren diru-laguntzaren 

bat jasotzen duten elkarte eta entitateek, diruz la gundutako jardueraren informazio 

eta agerpen publikoetan euskara erabiltzen dela ziu rtatzerakoan, honakoei 

lehentasuna emango zaie: 

a. Soilik edo nagusiki haur eta gazteei zuzendutako jarduera eta ekimenetarako ematen 

diren diru-laguntzak. 

b. Eragin handiko (hiritar askorengana iristen diren ekimenak) edo maiztasun handiko 

ekintzak antolatzeko ematen diren diru-laguntzak. 

c. Orokorrean hiritarrei zuzendutako jarduera irekiak antolatzeko edozein elkarteri 

emandako bestelako diru-laguntzak.  

 
 
 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G5-d atala – udaleko hiritarrekin hitz egiterakoan euskararen 

erabilera maila] �euskara % 65 baino 
gehiago erabiltzen dutenak 

 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G3-b atala- hitz egiteko euskara maila ] � nahikoa ongi edo 

ongi hitz egiteko gai direnak. 
 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G10-c atala – euskara dakiten lankideekin euskaraz gehiago 

mintzatzeari emandako lehentasun-
maila] � altua edo oso altua 

 

Azterketa komunikatiboko galdetegiaren aldagaiak: 
 
  [G10-d atala – euskara dakiten politikoekin euskaraz gehiago 

mintzatzeari emandako lehentasun-
maila] � altua edo oso altua 
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11. KONTRATAZIO ADMINISTRATIBOETAKO HIZKUNTZA IRIZP IDEAK: baldintza 

pleguetan kontratu bakoitzari dagozkion hizkuntza i rizpideak ezarri, herritarren 

harrera zerbitzua emateko enpresek jarritako langil eek bi hizkuntza ofizialetan 

aritzeko gaitasuna dutela ziurtatu eta kontratatuta ko zerbitzuaren agerpen 

publikoetan eta informazio euskarrietan euskararen erabilera ziurtatzerakoan, 

lehentasuna izango dute: 

a. Herritarrekin zuzenean harremanetan egotea eskatzen dutenzerbitzuetarako egiten 

diren kontratazio administratiboek. 

b. Herritarrentzako inprimaki, ohar edo jakinarazpenak egin behar izaten diren zerbitzu 

kontratazioak. 

c. Zeharka udalaren barne nahiz kanpoko hizkuntza jardueran eragin handia duten 

bestelako kontratazio administratiboak (aholkularitza zerbitzuak, proiektu 

estrategikoak...).    

 

 
 
12. APLIKAZIO INFORMATIKOAK ETA TEKNOLOGIA BERRIAK:  Irungo Udalaren barne 

funtzionamendurako nahiz  hiritarrari zerbitzua esk aintzeko erabilitako aplikazio 

informatiko eta teknologia berrietan lehentasuna iz ango dute: 

a. Herritarrari edozein udal zerbitzu eskaintzeko eta  herritarrak informatzeko Udalak 

erabiltzen dituen internet/on line  zerbitzuak eta bestelako teknologia berriak. 

b. Udalaren barne informazio eta komunikaziorako intranet sareak eta mezu elektronikoak. 

c. Udal espedienteen kudeaketarako aplikazio informatikoa. 

d. Udalean erabilienak diren bestelako aplikazioak. 

e. Udaleko informatika zerbitzuek Irungo Udalerako berariaz prestatutakoak.  
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5.8. NORMALIZAZIO EKINTZAK PROPOSATZEKO INFORMAZIOA  

5.8.1. Langilekako egoera, hobekuntza-proposamen eta lehentasunen adierazleak 

Azterketa komunikatiboak emandako datu nagusiak modu orokorrean, arloka eta atalka landu 

ondoren, parte hartutako langile bakoitzaren egoera zein den sistematizatzen lagunduko duen 

adierazle sorta eraiki dugu. Sistematizazio horrek, egungo egoera azaltzeaz gain, langileka, 

sumatutako beharren eta aurrera begira lehentasunezko izendatutako neurrien berri ere 

emango digu.  

 

Adierazle-sorta galdekizunean bildutako datuen gainean sortu da, eta euskararen ezagutzaren, 

ahozko eta idatzizko erabilera mailaren eta hobekuntzarako lehentasunen inguruko zenbait 

aldagai hautatu, (kasu batzuetan bere horretan utziz) eta beste batzuetan birlandu eta berriak 

sortu ditu.  Zehazki: 

 

‐ Identifikaziorako datuak:  

• Arloa 

• Unitate administratiboa 

 

‐ Euskararen ezagutza maila: 

• Egiaztatutako hizkuntza eskakizuna 

• Egiaztatutako HE,  lanpostuari dagokionarekiko (dagokiona  ote den, altuagoa, 

edo baxuagoa) 

• Euskaraz HITZ EGITEKO adierazitako egungo euskara-maila. 

• Euskaraz IDAZTEKO adierazitako egungo euskara-maila. 

 

‐ Euskararen erabilera maila orokorra: 

• Arloko lankideekin 

• Hiritarrekin, lantokian dagoenean 

• Udalez kanpoko harremanetan (etxean, lagunekin…) 

 

‐ Idatzizko erabilera mailari dagokionean, erabilera “formala” eta “ez-formala” bereiztu 

dira. Bi hauek bereizteko arrazoiak izan dira, batetik, nabarmen gehiago direla 

harreman “ez formalak” dituztela dioten udal langileak, bestelako testu formalagoak 

sortzen dituztela erantzun dutenak baino; eta bestetik, lan jardun formala eta lantokian 

izan arren, ez hain arautuak egon daitezkeen harremanetan erabilitako euskara mailan 

alderik ote dagoen aztertzeko. 
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• Erabilera “formala”: 

� Hauexek barne hartutako idazki motak: ofizioak, txostenak, bilera-deiak, 

aktak, ziurtagiriak, ebazpenak, eskabideak eta bestelako idazkiak. 

� Zenbat diren langile bakoitzak bere lan jardueran egiten dituen hauetako 

idazki mota desberdinak. 

 

COUNT g8_1_batura=G8a1 G8b1 G8c1 G8d1 G8e1 G8g1 G8h1 G8j1(1). 

 

� Idazki mota desberdinak, batez beste, zein maiztasunez egiten dituzten. 

((Kontuan izan behar da, momentuz, batez bestekoa zenbat eta baxuagoa 

izan, orduan eta maiztasun handiagoa adierazten duela). 

 

COMPUTE 

g8_2_bb=MEAN(G8a2,G8b2,G8c2,G8d2,G8e2,G8g2,G8h2,G8j2). 

 

� Bi aldagai hauekin, langileak, bere lan jardunean idatziz egiten dituzten 

dokumentu mota desberdinen kopuruaren, eta idatzizko jardunaren 

maiztasunaren arabera sailka ditzakegu. Biak konbinatu ere egin daitezke, 

eta hartara testu mota desberdin gehiago/gutxiago, maiztasun 

handiago/txikiagoz egiten dituztenak ezagutu. 

 

� Langile bakoitzak sortzen dituen idazki-mota horiek, batez beste, 

zenbateraino sortzen dituen euskaraz.   

COMPUTE 

g8_3_bb=MEAN(G8a3,G8b3,G8c3,G8d3,G8e3,G8g3,G8h3,G8j3). 

 

� Langile bakoitzak sortzen dituen idazki-mota horiek, batez beste, 

zenbateraino hedatzen diren euskaraz eta bietara.   

COMPUTE 

g8_5_bb=MEAN(G8a5,G8b5,G8c5,G8d5,G8e5,G8g5,G8h5,G8j5). 

 

COMPUTE 

g8_7_bb=MEAN(G8a7,G8b7,G8c7,G8d7,G8e7,G8g7,G8h7,G8j7). 

 

COMPUTE   = G8_5_bb + g8_7_bb 

 

� Aldagai berri bakoitzak, informazio berria eskaintzeaz gain (batez 

bestekoak), sortze hizkuntzaren eta hedatze hizkuntzaren arteko aldea 

langileka modu azkarrean bisualizatzeko aukera eskaintzen du. 

 

� Zenbat dira, berak sortzen dituen horietatik, txantiloi bidez sortzen dituen 

idazki mota desberdinak  

 
COUNT g8_8_bb=G8a8 G8b8 G8c8 G8d8 G8e8 G8g8 G8h8 G8j8(1). 
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� Eta zenbat, hartzaile mota desberdinei zuzendutakoak: bere atalera, beste 

ataletara, herritar/enpresetara eta beste administrazioetara. 

 

COUNT g8_9_bb=G8a9 G8b9 G8c9 G8d9 G8e9 G8g9 G8h9 G8j9(1). 

COUNT g8_10_bb=G8a10 G8b10 G8c10 G8d10 G8e10 G8g10 G8h10 

G8j10(1). 

COUNT g8_11_bb=G8a11 G8b11 G8c11 G8d11 G8e11 G8g11 G8h11 

G8j11(1). 

COUNT g8_12_bb=G8a12 G8b12 G8c12 G8d12 G8e12 G8g12 G8h12 

G8j12(1). 

 

• Erabilera “ez-formala”: 

� Hemen bereiztu dira mezu elektronikoak eta harreman informalak. 

� Eta kontuan hartutako aldagaiak izan dira:  

• mezu elektronikoetan, euskaraz sortutakoen  eta euskaraz/elebietan 

hedatutakoen ehunekoa. 

• Idatzizko harreman informaletan, euskaraz sortutakoen eta 

euskaraz/elebietan hedatutako testuen ehunekoa. 

 

‐ Ahozko komunikazioaren azterketan berriz, ez ditugu harreman-motak bildu, euren 

artean oso desberdinak izateaz gain, batzuk eta besteak egiten dituzten langileen 

kopurua ere oso desberdina delako. 

• Baina harreman-mota bakoitzean harrera euskaraz/bietara egiten den 

ehunekoa eta lan jarduna bera euskaraz/bietara egiten den ehunekoa azaltzeaz 

gain, batez bestekoak sortu ditugu:  

� Euskararen batez besteko portzentajea harrera hizkuntza gisa.  

COMPUTE g9_3_bb=MEAN(G9a3,G9b3,G9c3,G9d3,G9e3). 

� Bietara egindakoaren batez besteko portzentajea harrera hizkuntza gisa. 

COMPUTE g9_5_bb=MEAN(G9a5,G9b5,G9c5,G9d5,G9e5). 

� Euskararen batez besteko portzentajea lan jarduneko hizkuntza gisa. 

COMPUTE g9_6_bb=MEAN(G9a6,G9b6,G9c6,G9d6,G9e6). 

� Bietara egindakoaren batez besteko portzentajea lan jarduneko hizkuntza 

gisa. 

COMPUTE g9_8_bb=MEAN(G9a8,G9b8,G9c8,G9d8,G9e8). 

 

 

• Ahozko harremanen kasuan ez dugu hartzailearen inguruko informazioa 

txertatu, hainbat kasutan harreman motaren baitan dagoelako hein batean, eta 

informazio gehiegi emango ez zuelakoan.  

 

‐ Hobekuntzarako lehentasunak: galdekizunean planteatutako lehentasunei emandako 

erantzunak, eta galdera irekiei emandako erantzunak. (Horien artean, kenduta daude 

komunikazio mota hori beren lanpostuari ez dagokiola erantzundakoak) 
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5.8.2. Langilekako adierazle-sortaren adibidea: Idazkaritza 

44. Taula. Langileka, egungo egoeratik abiatuta, be har/hutsune nagusiak atzeman eta hobekuntzarako lehen tasunezko proposamenak egiten laguntzeko, galdekizunek o informaziotik sortutako adierazle-
sorta. 

EUSKARA MAILA  
EUSKARAREN AHOZKO 

ERABILERA MAILA 
OROKORRA  

IDATZIZKO ERABILERA FORMALA  
EGIAZTATU-

TAKO 
HIZKUNTZA 

ESKAKIZUNA  HITZ EGIN IDATZI Arloko 
lankideekin 

Lantokian 
hiritarrekin 

Udalez 
kanpo 

elementu 
kopurua 

maiztasuna 

sortze 
hizkuntza 
euskara 

bb% 

hedatze 
hizkuntza 

euskara bb 
% 

hedatze 
hizkuntza 

bietara 
bb% 

hedatze 
hizuntza 
euskaraz 

eta bietara 
bb % 

sortze / 
hedatze 
arteko 

aldea bb % 

txantiloia 
erabiliz 

landutako 
idazki 
motak 

atalari 
zuzendutak

o idazki 
kopurua 

beste atalei 
zuzendutak

o idazki 
kopurua 

herritar / 
enpresei 

zuzendutak
o idazki 
kopurua 

beste 
administraz

ioei 
zuzendutak

o idazki 
kopurua 

 
 
 
 
 
 
 
 

INKESTA 
ZKIA 

G2 

HE_egokia  

G3B G3D G5APOND G5DPOND G5EPOND g8 g8_2_bb g8_3_bb g8_5_bb g8_7_bb   g8_8_bb g8_9_bb g8_10_bb g8_11_bb g8_12_bb 

KONTRA-
TAZIOA 1 164 3.HE Dagokiona Ongi Nahikoa 

ongi Erdizka Asko Asko 1 1,00 10,00 10,00 5,00 15,00 5,00 1 1 0 0 0 

1 161 3.HE Altuagoa Ongi Ongi Gutxi Erdizka Asko 2 2,00 5,00 5,00 55,00 60,00 55,00 2 0 2 2 0 

2 160 3.HE Dagokiona Ongi Zertxobait Gutxi Gutxi Gutxi 4 3,25 ,00 ,00 66,67 66,67 66,67 0 1 1 1 2 

3 212 3.HE Informazio 
falta Ongi Nahikoa 

ongi Erdizka Gutxi Erdizka 6 3,00 37,50 ,00 54,17 54,17 16,67 5 0 2 2 3 

4 162 3.HE Dagokiona Ongi Ongi Erdizka Asko Erdizka 6 2,33 33,33 5,00 95,00 100,00 66,67 5 3 4 4 3 

IDAZKARI-
TZA 

5 163 3.HE Dagokiona Nahikoa 
ongi 

Nahikoa 
ongi Gutxi Gutxi Gutxi 6 2,50 3,33 ,00 100,00 100,00 96,67 4 5 5 4 5 

 

IDATZIZKO ERABILERA EZ FORMALA  

MEZU ELEKTRONIKOAK  HARREMAN INFORMALAK  
AHOZKO ERABILERA  

 Sortze hizkuntza 
euskaraz 

Hedatze 
hizkuntza: 
euskaraz 

Hedatze 
hizkuntza: bietara 

Hedatze 
hizkuntza 
euskaraz+ 

bietara bb% 

Sortze hizkuntza 
euskaraz 

Hedatze 
hizkuntza: 
euskaraz 

Hedatze 
hizkuntza: bietara 

Hedatze 
hizkuntza 

euskaraz+bietara 
bb % 

Euskara harrera 
hizkuntza bb% 

Biak harrera 
hizkuntza bb% 

Euskara lan 
hizkuntza bb% 

Biak lan 
hizkuntza bb% 

 INKESTA 
ZKIA 

G8F3 G8F5 G8F7   G8I3 G8I5 G8I7   g9_3_bb g9_5_bb g9_6_bb g9_8_bb 

KONTRA-
TAZIOA 1 164 30,00 30,00 ,00 30,00 . - - - 35,00 ,00 30,00 ,00 

1 161 45,00 20,00 70,00 90,00 50,00 15,00 70,00 85,00 60,00 ,00 23,33 16,67 

2 160 ,00 ,00 ,00 ,00 - - - - ,00 100,00 2,50 50,00 

3 212 15,00 ,00 15,00 15,00 15,00 ,00 85,00 85,00 15,00 ,00 15,00 ,00 

IDAZKARI-
TZA 

4 162 25,00 25,00 75,00 100,00 40,00 - - - 66,67 ,00 35,00 ,00 
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5 163 30,00 30,00 ,00 30,00 - - - - 10,00 ,00 10,00 ,00 

 

HOBEKUNTZARAKO LEHENTASUNAK  

  
G10a-

telefonoa 
hartzerakoan 
lehen hitza 
euskaraz 

G10b-
lankideengan

ako lehen 
hitza 

euskaraz 

G10c-euskara 
dakiten 

lankidekin 
euskaraz 
gehiago 

mintzatzea 

G10d-euskara 
dakiten 

politikoekin 
euskaraz 
gehiago 

mintzatzea 

G10e-
hirritarrengan

ako lehen 
hitza 

euskaraz 

G10f-
hiritarrekin 
euskaraz 
gehiago 

mintzatzea 

G10g-ahozko 
komunikazioa

k: besterik 

G10h- zenbait 
administrazio 

agiri labur 
euskaraz ere 

idaztea 

G10i- udal 
barneko 

euskaldunei 
komunikazio 

idatziak 
euskara 
hutsez 
idaztea 

G10j-zenbait 
dokumentu 
euskaraz 

idaztea, eta 
itzulpen 

zerbitzuak 
erdaratzea 

G10k-orain 
itzulpen 

zerbitzura 
bidalitako 
zenbait 

komunikazio 
arloan bertan 

itzultzea 

G10l-lankide 
euskaldunekin 
email bidezko 
komunikazioa

k euskaraz 
izatea 

G10m-
euskaraz 

erabil 
daitezkeen 
aplikazio 

informatiko 
eta 

telematikoak 
euskaraz 
erabiltzea 

G10n-
idatzizko 

komunikazioa
k: besterik 

G10o-zure 
arloko 

jardueretan 
hizkuntza 
irizpideak 
ezarri eta 

betearaztea 

G10p-zure 
arlotik 

kudeatutako 
kontratazioeta

n hizkuntza 
irizpideak 
ezarri eta 

betearaztea 

G10q-diru-
laguntzak eta 
kontratazio 

administratibo
ak: besterik 

G10r-lanean 
euskara 
gehiago 

erabiltzeko 
prestakuntza 
espezifikoa 

jasotzea 

G10s-lanean 
behar duzun 

ahozko 
euskara maila 

hobetzeko 
prestakuntza 

jasotzea 

G10t- 
hizkuntza 

prestakuntza: 
besterik 

KONTRA-
TAZIOA 1 164 Oso altua Oso altua Oso altua Oso altua Oso altua Oso altua  Ertaina Ertaina Ertaina Ertaina Altua Ertaina  Altua Altua  Altua Altua  

1 161 
Dagoeneko 

betetzen 
dut 

Oso altua 
Dagoeneko 

betetzen 
dut 

Dagoeneko 
betetzen 

dut 

Dagoeneko 
betetzen 

dut 
Oso altua  

Dagoeneko 
betetzen 

dut 
Ertaina Baxua Altua Oso altua Oso altua Oso altua Ertaina Oso altua  Oso altua Oso baxua Oso altua 

2 160 Zehaztu 
gabe 

Zehaztu 
gabe 

Zehaztu 
gabe 

Zehaztu 
gabe 

Zehaztu 
gabe 

Zehaztu 
gabe 

Zehaztu 
gabe 

Zehaztu 
gabe 

Zehaztu 
gabe 

Zehaztu 
gabe 

Zehaztu 
gabe 

Zehaztu 
gabe 

Zehaztu 
gabe 

Zehaztu 
gabe 

Zehaztu 
gabe 

Zehaztu 
gabe 

Zehaztu 
gabe 

Oso altua Oso altua  

3 212 Oso altua Oso altua Oso altua 
Dagoeneko 

betetzen 
dut 

Oso altua Oso altua  Oso altua Oso altua Oso altua Ertaina 
Dagoeneko 

betetzen 
dut 

Ertaina     Oso altua Oso altua  

4 162 
Dagoeneko 

betetzen 
dut 

Altua Altua Altua Altua Altua  Altua Altua Altua Altua Altua Altua Altua Altua Altua  Altua Altua  

IDAZKARI-
TZA 

5 163 Altua Baxua Ertaina 
Dagoeneko 

betetzen 
dut 

Altua Ertaina  Ertaina Ertaina 
Dagoeneko 

betetzen 
dut 

Ertaina Altua Baxua     Altua Altua  

 

 

  G111- zehaztutako neurriak: ahozko 
komunikazioan 

G112- zehaztutako neurriak: idatzizko 
komunikazioan 

G113- zehaztutako neurriak: diru-
laguntza eta kontratazio 

administratiboetan 

G114- zehaztutako neurriak: hizkuntza 
prestakuntzan 

G115-zehaztutako neurriak: bestelako 
neurriak 

G12- bestelako ohar eta iradokizunak 

KONTRA-
TAZIOA 1   Kontratatzeko aplikazioan azaltzen den 

txostenen ereduak. 
   

Egiten diren kontratazio bileretan, kasuj 
batzutan (eusekra, kultura) euskaraz 
izaten diram bestela erdaraz. 

1  

Zein langilek dakiten euskaraz ezagutzea 
hauei euskaraz zuzendu ahal izateko. 
Ordenagailuko aplikazioak (word, udaleko 
programak,...) euskaratzea. 

Kontratazio Mahaian sortzen diren 
dokumentu gehienak gaztelera hutsean 
sortzen ditugu itzultzeko denbora 
faltarengatik. 

Kontratazio Mahaian sortzen diren 
dokumentuen txantiloiak prestatu behar 
ditut komunikazioak euskaraz egiterako 
orduan errazago izateko. 

  
Gauza asko bietara sortzen ditu, bereziki 
udal langilea edo enpresa euskaraz 
zuzenduj bada. 

2  Importancia de la formación sobre todo 
para poder elaborar escritos. 

    Hutsik apropos utzita. Lehenik formazioa, 
hutzune asko ditu eta gero besteak. 

3 212 

Hay compañeras y compañeros que 
saben Euskera, pero como hemos iniciado 
la relación en castellano, a mí 
personalmente me cuesta mucho cambiar 
de idioma. En las relaciones formales, no 
tengo problema en continuar la 
conversación en el idioma en que se diri 

En general se utiliza bastante, pero es 
cierto que las Resoluciones procedentes 
de determinadas Areas están únicamente 
redactadas en castellano. En las 
comunicaciones informales, depende del 
idioma en que me relacione con la 
persona en cuestión. 

Este aspecto no entra dentro de mis 
tareas. 

Necesitaría hacer un repaso en cuanto a 
gramática y redacción, puesto que obtuve 
el título EGA hace casi 20 años. Tampoco 
estaría mal mejorar el aspecto oral 
(aunque tengo bastante fluidez), porque 
con el tiempo he ido cogiendo vicios. 

 

Las directrices que le han dado son: si va 
en euskera, se sigbue en euskera, si va en 
castellano, se sigue en castgellano, si es 
bilingüe, se sigue en bilingüe. Lo que llega 
en euskera es anecdótico. 

IDAZKARI-
TZA 

4 162      

Bere lana oso berezia da, askotan 
idazakiak administrazioak sortzen dituzte 
irizpideak eman da (txantiloiak daude 
gauza batzuetarako) eta idazkia bere 
eskutara iritsi orduko bietara dago. 
Saiatzen da euskaraz egiten baina jende 
guztiak ez du onartzen. Ida 
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5.8.3. Atal administratiboen sailkapena euskararen erabilera-indizeei jarraiki 
 

Irungo Udalerako normalizazio ekintza zehatzak proposatu ahal izateko, beharrezkotzat jo da 
lehenik eta behin arlo bakoitza osatzen duten atal administratiboen hizkuntza erabileraren 
azterketa egitea. Horretarako, aurretik aipatu ditugun langilekako adierazle-sortak hartu dira 
abiapuntutzat eta langilekako informaziotik Irungo Udaleko atal administratibo bakoitzaren 
hizkuntza erabileraren adierazle batzuk kalkulatu dira.  

Zehazki, ahozko eta idatzizko euskararen erabilera mailaren indizeak kalkulatu dira atal 
administratibo bakoitzerako, indize horiek lortzeko ondorengo adierazleak erabilita:  

> Ahozko euskararen erabilera mailaren indizea  kalkulatzeko langileek dituzten 
harreman mota ezberdinen harrera hizkuntzaren (lehen hitzak zein hizkuntzatan egiten 
diren ahozko jardunean ) eta lan jardunaren hizkuntzaren (elkarrizketa, bilera edo dena 
delakoan erabilitako hizkuntza) euskarazko eta bietarako (euskaraz eta gaztelaniaz) 
ehunekoak erabili dira.  

> Idatzizko euskararen erabilera mailaren indizea  kalkulatzeko berriz, langileek euren 
eguneroko lanean erabiltzen dituzten idazki mota ezberdinen (idazki formal zein 
informalen) euskarazko sorkuntzaren portzentajea eta euskaraz eta bietara (euskara 
eta gaztelaniaz) hedatutakoaren portzentajeak erabili dira.  

Ondorengo taulan, azterketa komunikatiboan parte hartu duten Irungo Udaleko arloetako atal 
administratiboetarako kalkulatutako ahozko eta idatzizko erabilera mailaren indizeak agertzen 
dira. 
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45. Taula. Irungo Udaleko atal administratiboen ida tzizko eta ahozko erabilera mailaren indizeak. 

IDATZIZKO ERABILERA AHOZKO ERABILERA 

FORMALA INFORMALA HARRERA HIZKUNTZA LAN JARDUNAREN 
HIZKUNTZA 

ARLOA UNITATE ADMINISTRATIBOA 

Sortze 
hizkunt

za 
euskara

z % 

Hedatze 
hizkuntz

a 
euskara

z eta 
bietara 

% 

Idatzizko 
erabilera 

formalaren 
batazbestek

oa 

Sortze 
hizkuntza 
euskaraz 
% (mezu 

elektronik
oak) 

Sortze 
hizkuntz

a 
euskaraz 

% 
(harrema

n 
informal

ak) 

Idatzizko 
erabilera 
informal

aren 
batazbes

tekoa  

IDATZIZK
O 

ERABILER
A INDIZEA 

Harrer
a 

hizkunt
za 

bietara 
% 

Harrer
a 

hizkunt
za 

euskar
a % 

Harrer
a 

hizkunt
za 

euskar
a eta 

bietara 
% 

Lan 
jardunar

en 
hizkuntz
a bietara 

% 

Lan 
jardunar

en 
hizkuntz

a 
euskara 

% 

Lan 
jardun
aren 

hizkunt
za 

euskar
a eta 

bietara 
% 

AHOZKO 
ERABILE

RA 
INDIZEA 

ALKATE-ZINEGOTZI 
ORDEZKARIAK 

25,00 50,00 37,50 25,00 - 25,00 31,25 33,33 ,00 33,33 12,33 ,00 12,33 22,83 
Alkatetza 

Guztira ALKATETZA 25,00 50,00 37,50 25,00 - 25,00 31,25 33,33 ,00 33,33 12,33 ,00 12,33 22,83 

 KONTRATAZIOA 10,00 15,00 12,50 30,00 - 30,00 21,25 35,00 ,00 35,00 30,00 ,00 30,00 32,50 

 IDAZKARITZA 15,83 76,17 46,00 23,00 35,00 29,00 37,50 30,33 20,00 50,33 17,17 13,33 30,50 40,42 
Idazkaritza, 
Zerbitzu 
juridikoak eta 
Kontratazioa 

Guztira Idazkaritza, Zerbitzu 
juridikoak eta kontratazioa 12,92 45,58 29,25 26,50 35,00 29,50 29,38 32,67 10,00 42,67 23,58 6,67 30,25 36,46 

 ERREGISTROA ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 30,00 ,00 30,00 30,00 ,00 30,00 30,00 
 HERRITARREKIKO 
ZERBITZUAK 

17,01 36,74 26,88 29,58 31,67 30,63 28,75 35,13 8,14 43,27 27,53 3,08 30,60 36,94 

 INFORMATIKA 10,00 10,00 10,00 5,33 10,00 7,67 8,83 4,50 ,00 4,50 2,00 ,00 2,00 3,25 
 INFORMAZIO 
KORPORATIBOA 25,00 50,00 37,50 40,00 - 40,00 38,75 19,17 33,33 52,50 13,33 ,00 13,33 32,92 

  EROSKETAK ETA 
EKIPAMENDUAK 

1,17 1,17 1,17 1,67 - 1,67 1,42 26,67 ,00 26,67 4,17 ,00 4,17 15,42 

 HERRITARREKIKO 
ZERBITZUAK (GAZTE 
INFORMAZIO BULEGOA) 

25,00 90,00 57,50 40,00 25,00 32,50 45,00 65,00 25,00 90,00 34,17 16,67 50,83 70,42 

 UDAL ARTXIBOA 21,88 23,13 22,50 20,00 30,00 25,00 23,75 12,50 2,00 14,50 11,50 2,00 13,50 14,00 
 ANTOLAKUNTZA ETA 
KALITATEA 

20,50 53,50 37,00 27,50 40,00 33,75 35,38 61,25 10,00 71,25 30,00 ,00 30,00 50,63 

Informazioare
n gizartea eta 
Herritarren 
parte hartzea 

Guztira Informazioaren 
gizarte eta herritarren parte 
hartzea 

15,07 33,07 24,07 20,51 22,78 21,40 22,73 31,78 9,81 41,59 19,09 2,72 21,80 31,70 

 ZERGEN BILKETA 25,00 62,50 43,75 28,75 37,50 33,13 38,44 37,08 7,29 44,38 22,50 9,38 31,88 38,13 Ogasuna, 
sustapen 

 KONTUHARTZAILETZA 37,50 70,83 54,17 30,00 ,00 15,00 34,58 41,11 ,00 41,11 21,11 ,00 21,11 31,11 



 

207. 
 

 EKONOMIA BULEGOA 5,00 50,00 27,50 10,00 10,00 10,00 18,75 10,00 ,00 10,00 10,00 ,00 10,00 10,00 

 ERRENTA UNITATEA 2,50 55,00 28,75 ,00 ,00 ,00 14,38 5,00 ,00 5,00 5,00 ,00 5,00 5,00 

 ZERGEN IKUSKARITZA 10,00 90,00 50,00 10,00 - 10,00 30,00 63,33 ,00 63,33 10,00 ,00 10,00 36,67 

 GIZA BALIABIDEA 3,15 15,10 9,12 25,40 21,25 23,33 16,22 15,43 ,00 15,43 16,10 ,00 16,10 15,77 
 OGASUNA, SUSTAPEN 
EKONOMIKOA ETA PLAN 
ESTRATEGIKOA 

6,43 26,43 16,43 30,00 40,00 35,00 25,71 57,50 ,00 57,50 6,25 26,25 32,50 45,00 

ekonomikoa 
eta Plan 
estrategikoa 

Guztira Ogasuna, Sustapen 
ekonomikoa eta Plan 
estrategikoa 

12,80 52,84 32,82 19,16 18,13 18,06 25,44 32,78 1,04 33,82 12,99 5,09 18,08 25,95 

IDATZIZKO ERABILERA AHOZKO ERABILERA 

FORMALA INFORMALA HARRERA HIZKUNTZA LAN JARDUNAREN 
HIZKUNTZA 

ARLOA UNITATE ADMINISTRATIBOA 

Sortze 
hizkunt

za 
euskara 

% 

Hedatze 
hizkuntz

a 
euskara

z eta 
bietara 

% 

Idatzizko 
erabilera 

formalaren 
batazbestek

oa 

Sortze 
hizkuntza 
euskaraz 
% (mezu 

elektronik
oak) 

Sortze 
hizkuntz

a 
euskaraz 

% 
(harrema

n 
informal

ak) 

Idatzizko 
erabilera 
informal

aren 
batazbes

tekoa  

IDATZIZK
O 

ERABILER
A INDIZEA 

Harrer
a 

hizkunt
za 

bietara 
% 

Harrer
a 

hizkunt
za 

euskar
a % 

Harrer
a 

hizkunt
za 

euskar
a eta 

bietare
a % 

Lan 
jardun
aren 

hizkunt
za 

bietara 
% 

Lan 
jardunaren 
hizkuntza 
euskara % 

Lan 
jardunar

en 
hizkuntz

a 
euskara 
+bietara 

% 

AHOZKO 
ERABILE

RA 
INDIZEA 

 KULTURA TXISTULARI 
BANDA 

- - - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ,00 100,00 100,00 ,00 100,00 100,00 

 KULTURA AMAIA KZ 7,50 7,50 7,50 10,00 - 10,00 8,75 22,50 ,00 22,50 10,83 ,00 10,83 16,67 

 KIROLA 23,00 91,50 57,25 25,00 48,33 36,67 46,96 64,38 22,50 86,88 30,00 8,75 38,75 62,81 

 KULTURA 23,33 77,62 50,48 23,33 35,00 29,17 39,82 26,67 8,33 35,00 24,17 8,33 32,50 33,75 

Kultura eta 
kirola 

Guztira Kultura eta Kirola 17,94 58,87 38,41 39,58 61,11 43,96 48,88 53,39 7,71 61,09 41,25 4,27 45,52 53,31 

 GAZTERIA 10,71 59,06 34,89 23,33 26,67 25,00 29,94 90,00 ,00 90,00 28,44 8,00 36,44 63,22 

 GIZARTE LANGILEA 19,17 48,33 33,75 35,00 30,00 32,50 33,13 26,88 ,00 26,88 16,88 ,00 16,88 21,88 
 GIZARTE ONGIZATE 
HARRERA UNITATEA 

50,00 100,00 75,00 15,00 - 15,00 45,00 66,67 33,33 100,00 15,00 ,00 15,00 57,50 

 Gizarte Ongizatea 15,60 54,81 35,20 25,29 21,00 23,15 29,18 33,95 7,22 41,17 14,43 9,72 24,15 32,66 
 Gizarte Ongizatea 
Erresidentzia 

7,14 ,00 3,57 16,67 50,00 33,33 18,45 35,50 ,00 35,50 17,50 ,00 17,50 26,50 

 HEZKUNTZA 50,00 66,00 58,00 - - - 58,00 84,67 ,00 84,67 43,33 ,00 43,33 64,00 
 HEZKUNTZA HAUR 
ESKOLAK 51,73 56,73 54,23 76,67 56,67 66,67 60,45 55,68 15,91 71,59 40,98 9,24 50,23 60,91 

Gizarte 
ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

 HEZKUNTZA 37,12 65,76 51,44 25,00 30,00 27,50 39,47 32,26 14,38 46,63 33,30 26,65 59,94 53,29 
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KONTSERBATORIOA 

Guztira Gizarte ongizate, 
Hezkuntza eta Gazteria 30,19 56,34 43,26 30,99 35,72 31,88 39,20 53,20 8,85 62,05 26,23 6,70 32,93 47,49 

 HIRI GARAPENA ,00 50,00 25,00 22,50 ,00 11,25 18,13 35,56 ,00 35,56 17,78 ,00 17,78 26,67 

 DIZTIPLINA JARDUERAK ,89 ,89 ,89 ,50 ,50 ,50 ,69 13,22 ,00 13,22 4,40 ,00 4,40 8,81 
 HIRIGINTZA ETA 
INGURUMENA 

3,87 13,29 8,58 18,25 33,00 25,63 17,10 18,33 25,00 43,33 22,54 ,00 22,54 32,94 

 INGURUMENA 19,58 49,58 34,58 45,00 23,33 34,17 34,38 31,67 17,22 48,89 9,44 25,56 35,00 41,94 

Hirigintza eta 
Ingurumena 

Guztira Hirigintza eta 
Ingurumena 6,09 28,44 17,26 21,56 14,21 17,89 17,57 24,69 10,56 35,25 13,54 6,39 19,93 27,59 

 BIDE PUBLIKOAK 12,50 12,50 12,50 - - - 12,50 42,00 20,00 62,00 28,60 ,00 28,60 45,30 
 HIRI MANTENIMENDU 
ZERBITZUA - - - - - - - ,00 50,00 50,00 ,00 50,00 50,00 50,00 

 GARRAIO, BIDE PUBLIKO 
ETA HIRI MUGIKORTASUNA 

25,00 35,00 30,00 50,00 50,00 50,00 40,00 62,50 5,00 67,50 12,50 ,00 12,50 40,00 

 OBRAK ,00 ,00 ,00 ,00 - ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
 ERAIKINEN 
MANTENIMENDUA 

,00 33,33 16,67 20,00 20,00 20,00 18,33 60,00 ,00 60,00 50,00 ,00 50,00 55,00 

Mugikortasun, 
Bide publiko 
eta Obrak 

Guztira Mugikortasun, Bide 
publiko eta Obra 9,38 20,21 14,79 23,33 35,00 23,33 17,71 32,90 15,00 47,90 18,22 10,00 28,22 38,06 

 

IDATZIZKO ERABILERA AHOZKO ERABILERA 

FORMALA INFORMALA HARRERA HIZKUNTZA LAN JARDUNAREN 
HIZKUNTZA 

ARLOA UNITATE ADMINISTRATIBOA 

Sortze 
hizkunt

za 
euskara 

% 

Hedatze 
hizkuntz

a 
euskara

z eta 
bietara 

% 

Idatzizko 
erabilera 

formalaren 
batazbestek

oa 

Sortze 
hizkuntza 
euskaraz 
% (mezu 

elektronik
oak) 

Sortze 
hizkuntz

a 
euskaraz 

% 
(harrema

n 
informal

ak) 

Idatzizko 
erabilera 
informal

aren 
batazbes

tekoa  

IDATZIZK
O 

ERABILER
A INDIZEA 

Harrer
a 

hizkunt
za 

bietara 
% 

Harrer
a 

hizkunt
za 

euskar
a % 

Harrer
a 

hizkunt
za 

euskar
a eta 

bietare
a % 

Lan 
jardun
aren 

hizkunt
za 

bietara 
% 

Lan 
jardunaren 
hizkuntza 
euskara % 

Lan 
jardunar

en 
hizkuntz

a 
euskara 
+bietara 

% 

AHOZKO 
ERABILE

RA 
INDIZEA 

 POLIZI ZERBITZUA ETA 
BIZIKIDETZA 

3,10 18,19 10,64 8,24 5,00 6,62 8,63 29,53 ,00 29,53 16,12 5,26 21,39 25,46 

 TRAFIKOA ETA HERRITAR 
BIZIKIDETZA 15,43 51,50 33,46 22,50 32,50 27,50 30,48 35,24 32,86 68,10 15,75 32,78 48,53 58,31 

Trafikoa eta 
Hiri 
segurtasuna 

 POLIZIA ZERBITZUA, 
HIRITAR BABESA LEHEN 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 13,33 ,00 13,33 8,33 ,00 8,33 10,83 
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AGENTEA 

Guztira Trafikoa eta Hiri 
segurtasuna 6,17 23,23 14,70 10,25 12,50 11,37 13,04 26,03 10,95 36,98 13,40 12,68 26,08 31,53 

Guztira Irungo Udala 15,06 40,95 28,01 24,10 29,31 24,71 27,24 35,64 8,21 43,85 20,07 6,06 26,13 34,99 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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Behin ahozko eta idatzizko euskararen erabilera mailaren indizeak atal administratibo bakoitzerako 
kalkulatuta, indize horien araberako atal administratiboen sailkapen bat burutu da.  

 

 

 

Sailkapen horren arabera, atal administratiboak honela taldekatzen dira: 

 

 

Iturria: Siadeco, 2013. 

EUSKARAREN 
ERABILERA MAILA 

BAXUA 

EUSKARAREN 
ERABILERA MAILA 

ERTAIN-ALTUA 

EUSKARAREN 
ERABILERA MAILA 

ALTUA 

EUSKARAREN 
ERABILERA MAILA 

ERTAINA 
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46. Taula. Irungo Udaleko atal administratiboen sai lkapena euskararen erabilera indizearen arabera. 
Erabilera 
mailaren 

araberako 
taldea 

Ahozko 
erabilera 

indizearen 
tartea 

Idatzizko 
erabilera 

indizearen 
tartea 

Irungo Udaleko arloa Irungo Udaleko atal 
administratiboak 

Ahozko 
erabilera 
indizea 

Idatzizko 
erabilera 
indizea 

Erosketak eta ekipamenduak 15,42 1,42 
Informatika 3,25 8,83 

Informazioaren 
gizartea eta 
Herritarren parte 
hartzea Udal artxiboa 14,00 23,75 

Ekonomia bulegoa 10,00 18,75 
Errenta unitatea 5,00 14,38 

Ogasuna, Sustapen 
ekonomikoa eta Plan 
estrategikoa Giza baliabidea 15,77 16,22 
Kultura eta Kirola Kultura Amaia KZ 16,67 8,75 
Hirigintza eta 
ingurumena 

Diztiplina jarduerak 8,81 0,69 

Mugikortasun, Bide 
publiko eta Obrak 

Obrak 0,00 0,00 

EUSKARAREN 
ERABILERA 

MAILA BAXUA 
% 0 - 20 % 0 - 25 

Trafikoa eta Hiri 
segurtasuna 

Polizia zerbitzua, hiritar babes 
lehen agentea 10,83 0,00 

Idazkaritza, Zerbitzu 
juridikoak eta 
Kontratazioa 

Kontratazioa 32,50 21,25 

Informazioaren 
gizartea eta 
Herritarren parte 
hartzea 

Erregistroa 30,00 0,00 

Gizarte ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

Gizarte Ongizatea 
Erresidentzia 26,50 18,45 

Hiri garapena 26,67 18,13 Hirigintza eta 
ingurumena Hirigintza eta ingurumena 32,94 17,10 

Bide publikoak 45,30 12,50 

Eraikinen mantenimendua 55,00 18,33 
Mugikortasun, Bide 
publiko eta Obrak 

Hiri mantenimendu zerbitzua 50,00 - 

EUSKARAREN 
ERABILERA 

MAILA 
ERTAINA 

% 20 - 
55 % 0 - 25 

Trafikoa eta Hiri 
segurtasuna 

Polizi zerbitzua eta bizikidetza 25,46 8,63 

Alkatetza Alkate-zinegotzi ordezkariak 22,83 31,25 
Idazkaritza, Zerbitzu 
juridikoak eta 
Kontratazioa 

Idazkaritza 40,42 37,50 

Herritarrekiko zerbitzuak 36,94 28,75 Informazioaren 
gizartea eta 
Herritarren parte 
hartzea 

Informazio korporatiboa 32,92 38,75 

Kontuhartzailetza 31,11 34,58 
Ogasuna, sustapen 
ekonomikoa eta Plan 
estrategikoa 

45,00 25,71 

Zergen bilketa 38,13 38,44 

Ogasuna, Sustapen 
ekonomikoa eta Plan 
estrategikoa 

Zergen ikuskaritza 36,67 30,00 
Kultura eta Kirola Kultura 33,75 39,82 

Gizarte langilea 21,88 33,13 Gizarte ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

Gizarte ongizatea 32,66 29,18 
Hirigintza eta 
ingurumena 

Ingurumena 41,94 34,38 

EUSKARAREN 
ERABILERA 

MAILA ERTAIN 
ALTUA 

% 20 - 
50 

% 25 - 
50 

Mugikortasun, Bide 
publiko eta Obrak 

Garraio, bide publiko eta hiri 
mugikortasuna 40,00 40,00 
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Erabilera 
mailaren 

araberako 
taldea 

Ahozko 
erabilera 

indizearen 
tartea 

Idatzizko 
erabilera 

indizearen 
tartea 

Irungo Udaleko arloa Irungo Udaleko atal 
administratiboak 

Ahozko 
erabilera 
indizea 

Idatzizko 
erabilera 
indizea 

Antolakuntza eta kalitatea 50,63 35,38 Informazioaren 
gizartea eta 
Herritarren parte 
hartzea 

Herritarrekiko zerbitzuak 
(Gazte informazio 
bulegoa) 

70,42 45,00 

Kultura eta Kirola Kirola 62,81 46,96 

Gazteria 63,22 29,94 

Gizarte ongizate harrera 
unitatea 57,50 45,00 

Hezkuntza 64,00 58,00 

Hezkuntza haur eskolak 60,91 60,45 

Gizarte ongizatea, 
Hezkuntza eta 
Gazteria 

Hezkuntza 
kontserbatorioa 53,29 39,47 

EUSKARAREN 
ERABILERA 

MAILA ALTUA 

% 50 - 
75 

% 25 - 
70 

Trafikoa eta Hiri 
segurtasuna 

Trafikoa eta herritar 
bizikidetza 58,31 30,48 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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5.9. NORMALIZAZIO EKINTZETARAKO LEHENTASUN ZERRENDAK  
 
Behin normalizazio ekintza bakoitzerako lehentasunak ezarrita eta langile bakoitzaren egoera 

islatzen duten adierazleak definituta eta kalkulatuta, normalizazio ekintza bakoitzerako lehentasun 

zerrendak osatu dira. 

 

Langileen zerrendak osatzeko puntuazio-sistema bat erabili da: horrela, normalizazio ekintza 

bakoitzerako zehaztutako lehentasunen artean, lehentasun horiei dagozkien baldintzak betetzen 

dituzten langileek puntuazio altuagoa izango dute, eta ondorioz normalizazio ekintza horretarako 

lehentasun handiagoa. 

 

Jarraian, normalizazio ekintza bakoitzerako lehentasun zerrendak ateratzeko erabilitako metodologia 

(puntuazio-sistema) azalduko da eta metodologia horri jarraiki osatu diren zerrendak. 

 

 
5.9.1. Hizkuntza prestakuntza 

 

Normalizazio ekintza honen baitan euskara-maila hobetzeko beharrizanetara egokitutako ikastaroak 

eskainiko zaizkie Irungo Udaleko langileei. Ikastaro horietarako lehentasuna izango duten langileak 

zeintzuk diren zehazteko, langileen ezaugarri ezberdinak hartu dira kontutan, eta langileei puntuazio-

sistema bat aplikatu zaie, ezaugarriak betetzen dituzten edo ez kontuan izanik. 

 

Hizkuntza prestakuntzaren kasuan ondorengo ezaugarrien araberakoa izan da lehentasunen 

ezarpena: 

 

1.a. Lanpostuko eginkizunak betetzeko hiritarrekin edota beste administrazioekin harremana duten 

langileak. 

Lanpostuko eginkizunak betetzean herritarrekin, enpresekin edota beste administrazioekin langileek 

ahozko zein idatzizko komunikazioak dituzten ala ez begiratu da atal honetan. Horren arabera, 

jarraian agertzen den puntuazioa eman zaielarik: 

 

 

 

Langileak bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Herritar, enpresei edota beste administrazioei 
zuzendutako ahozko komunikazioren bat burutzen 
du 

1 puntu 

Herritar, enpresei edota beste administrazioei 
zuzendutako idatzizko komunikazioren bat burutzen 
du 

1 puntu 

Ez du herritar, enpresei edota beste administrazioei 
zuzendutako komunikaziorik burutzen 0 puntu 
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1.b. Hiritarrekiko komunikazioen maiztasuna egunerokoa edo gutxienez astean behingoa izatea. 

Irungo Udaleko langileek hiritarrekin edota beste administrazioekin dituzten ahozko zein idatzizko 

komunikazioen maiztasuna zenbatekoa izan den aztertu da atal honetan. Maiztasunaren arabera, 

jarraian agertzen den puntuazioa eman zaie: 

 

Langileak bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Hiritarrekiko ahozko komunikazioaren maiztasuna 
egunerokoa edo astean behingoa 1 puntu 

Hiritarrekiko idatzizko komunikazioaren maiztasuna 
egunerokoa edo astean behingoa 1 puntu 

Komunikazioen maiztasuna egunerokoa edo astean 
behingoa baino txikiagoa 

0 puntu 

 

 
1.c. Gutxienez bigarren hizkuntza-eskakizuna egiaztatua izatea. 

Hizkuntza prestakuntza eskeiniko zaien langileek gutxienez bigarren hizkuntza-eskakizuna 

egiaztatua izatea ipini da baldintza bezala. Hori dela eta, lehentasunak zehazterakoan honela 

baloratu da euskara-mailaren egiaztapena: 

 

Langileak bete beharreko baldintza Puntuazioa 

2. hizkuntza-eskakizuna edo altuagoa egiaztatuta 1 puntu 

2. hizkuntza-eskakizuna baino baxuagoa 
egiaztatuta 0 puntu 

 

 
1.d. Lanean euskara gehiago erabili ahal izateko helburuarekin, prestakuntza espezifikoa jasotzeko 

interesa agertu duten langileak. 

Aurrera begira ohiko lanean euskara gehiago erabiltzeko emandako lehentasunen artean 

prestakuntza espezifikoa, ahozkoa zein idatzizkoa, jasotzeko interesa agertu duten langileak 

lehentasunezkoak izango dira. Horren arabera ezarritako puntuazio-sistema honakoa da: 

 

Langileak bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Idatziz egiten duen lanean euskara gehiago erabili 
ahal izateko prestakuntza espezifikoa jasotzeko 
interes altua edo oso altua  

1 puntu 

Lanerako beharrezko ahozko euskara-maila 
hobetzeko prestakuntza jasotzeko interes altua edo 
oso altua 

1 puntu 

Idatzizko edota  ahozko euskara-maila hobetzeko 
prestakuntza jasotzeko interes maila ertaina, baxua 
edo oso baxua 

0 puntu 
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Puntuazio sistema hori aplikatuta, hizkuntza prestakuntzarako langileek izan dezaketen gehienezko 

puntuazioa 7 puntu koa da; beraz, egungo egoeraren arabera 7 puntu dituzten langileek izango dute 

hizkuntza prestakuntza jasotzeko lehentasun altuena. 

 

 

Jarraian, hizkuntza prestakuntzarako langileen lehentasun zerrenda agertzen da, Irungo Udaleko 

arlo eta atal administratiboka: 
 

Arloa Atal administratiboa Inkesta zkia Lehentasuna 

ALKATETZA ALKATE-ZINEGOTZI 
ORDEZKARIAK 

144 5 

KONTRATAZIOA 164 5 
161 6 
160 6 
212 6 
162 6 

IDAZKARITZA, ZERBITZU 
JURIDIKOAK ETA 
KONTRATAZIOA IDAZKARITZA 

163 6 
207 4 ERREGISTROA 
112 3 
208 7 
210 7 
117 6 
118 5 
115 5 
209 5 
113 5 
114 5 
211 5 
121 4 
120 4 
122 4 

HERRITARREKIKO ZERBITZUAK 

119 3 
129 6 
128 5 

INFORMAZIOAREN 
GIZARTE ETA 
HERRITARREN PARTE-
HARTZEA 

INFORMATIKA 
125 1 
130 7 
133 3 INFORMAZIO KORPORATIBOA 
134 3 
109 5 
111 4 EROSKETAK ETA EKIPAMENDUAK 
110 3 
124 7 HERRITARREKIKO ZERBITZUAK 

(GAZTE INFORMAZIO BULEGOA) 123 6 
205 6 UDAL ARTXIBOA 
135 4 
108 5 

 

ANTOLAKUNTZA ETA KALITATEA 
107 5 
198 7 
201 6 
203 4 
199 4 
200 3 

ZERGEN BILKETA 

202 3 
194 4 
192 4 KONTUHARTZAILETZA 
191 4 

EKONOMIA BULEGOA 183 2 
184 6 ERRENTA UNITATEA 
185 5 

ZERGEN IKUSKARITZA 204 5 
186 7 
188 6 

OGASUN, SUSTAPEN 
EKONOMIKO ETA PLAN 
ESTRATEGIKOA 

GIZA BALIABIDEA 

187 6 
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Arloa Atal administratiboa Inkesta zkia Lehentasuna 

190 4 
189 1 

OGASUNA, SUSTAPEN 
EKONOMICOA ETA PLAN 
ESTRATEGIKOA 

196 5 

KULTURA TXISTULARI BANDA 178 1 
175 5 KULTURA AMAIA KZ 
174 2 
165 7 
168 6 
166 4 

KIROLA 

167 4 
169 7 
170 5 

KULTURA ETA KIROLA 

KULTURA 
173 4 
31 5 
57 5 GAZTERIA 
32 5 
22 7 GIZARTE LANGILEA 
23 4 

GIZARTE ONGIZATE HARRERA 
UNITATEA 

24 5 

6 6 
11 6 
10 6 
30 5 
9 5 

25 5 
1 5 
7 5 

12 5 
27 4 
14 4 
26 4 

GIZARTE, ONGIZATE, 
HEZKUNTZA ETA 
GAZTERIA 

GIZARTE ONGIZATEA 

13 4 
 

Arloa Atal administratiboa Inkesta zkia Lehentasuna 

5 4 
4 3 
8 3 
3 2 

GIZARTE ONGIZATEA 

29 2 
18 6 
15 3 
20 3 
16 3 
17 2 
19 1 

GIZARTE ONGIZATEA 
ERRESIDENTZIA 

21 0 
33 4 HEZKUNTZA 
61 2 
36 6 
37 6 
41 5 
42 5 
44 5 
38 5 
34 3 
45 3 

214 2 
39 2 
43 1 

HEZKUNTZA HAUR ESKOLAK 

213 1 
46 6 

GIZARTE, ONGIZATE, 
HEZKUNTZA ETA 
GAZTERIA 

HEZKUNTZA KONTSERBATORIOA 
51 5 
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Arloa Atal administratiboa Inkesta zkia Lehentasuna 

47 5 
48 5 
56 4 
52 4 
63 4 
55 4 
53 3 
54 3 
49 2 
50 2 

148 5 
150 4 HIRI GARAPENA 
149 3 
147 7 
145 5 DIZTIPLINA JARDUERAK 
146 5 
154 7 
155 6 
151 4 

HIRIGINTZA ETA INGURUMENA 

153 3 
157 6 
206 5 

HIRIGINTZA ETA 
INGURUMENA 

INGURUMENA 
159 4 
218 5 
219 3 
216 3 
220 3 

BIDE PUBLIKOAK 

217 1 
140 1 HIRI MANTENTENIMENDU  

ZERBITZUA 139 0 
GARRAIO, BIDE PUBLIKO ETA HIRI 
MUGIKORTASUNA 

138 4 

OBRAK 142 2 

MUGIKORTASUN, BIDE 
PUBLIKO ETA OBRA 

ERAIKINEN MANTENIMENDUA 137 5 
 

Arloa Atal administratiboa Inkesta zkia Lehentasuna 

84 7 
89 7 
65 7 
77 7 
67 7 
79 6 
90 6 
70 5 
92 5 
88 5 
72 5 
75 5 
86 5 
74 5 
73 5 
71 4 

104 3 
76 3 
68 3 

POLIZI ZERBITZUA ETA 
BIZIKIDETZA 

66 1 
96 6 
94 6 
97 5 
98 5 
95 5 

100 5 

TRAFIKOA ETA HERRITAR 
BIZIKIDETZA 

99 4 

TRAFIKOA ETA HIRI 
SEGURTASUNA 

POLIZIA ZERBITZUA. HIRITAR 103 7 
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105 7 BABESA LEHEN AGENTEA 
101 2 

Iturria: Siadeco, 2013. 

 

 
5.9.2. Agiri-eredu elebidunak 

Irungo Udalaren administrazio-idazki estandar eta orokorrenak ele bietan prestatu eta haien 

erabilera Irungo Udalera zabaltzea izango da normalizazio ekintza honen helburua. Normalizazio 

ekintza honetan, langileen lehentasun zerrenda bat egin beharrean, idazkien zerrenda osatu da. 

Idazki estandar eta orokorrenak zeintzuk diren zehazteko, ondorengo lehentasunak ezarri dira: 

 

2.a. Erabilera orokortua duten agiri-motak, unitate administratibo gehientsuenek eta maiztasun 

handienarekin erabiltzen dituztenak. 

Irungo Udaleko atal administratibo bakoitzak erabiltzen dituen idazkiek, maiztasun handienarekin 

erabiltzen direnek eta txantiloi bidez egiten direnek izango dute ele bietan prestatzeko lehentasun-

mailarik altuena. Horren arabera, ondoko puntuazio-sistema erabili da: 

 

Idazkiek bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Atal administratiboko langileen % 40k edo gehiagok 
bere lan jardunean erabiltzen duen idazki mota da 

1 puntu 

Atal administratiboko langileen % 40k baino 
gutxiagok bere lan jardunean erabiltzen duen idazki 
mota da 

0 puntu 

Atal administratiboko langileen % 60k edo gehiagok 
egunero edo astero erabiltzen duen idazki mota da 1 puntu 

Atal administratiboko langileen % 60k baino 
gutxiagok egunero edo astero erabiltzen duen 
idazki mota da 

0 puntu 

Atal administratiboko langileen erdiak edo gehiagok 
idazki hori sortzeko txantiloia erabiltzen du 1 puntu 

Atal administratiboko langileen erdiak baino 
gutxiagok idazki hori sortzeko txantiloia erabiltzen 
du 

0 puntu 

 

 
2.b. Zabalpen-maila handieneko idazkiak. 

Idazkiaren hartzaileak hiritarrak, enpresak direnean idazkiek ele bietan jartzeko lehentasun 

handiagoa izango dute. 

 

Idazkiek bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Atal administratiboko idazki mota bakoitzaren 
hartzaileen erdia edo gehiago herritarrak, enpresak 
dira  

1 puntu 

Atal administratiboko idazki mota bakoitzaren 
hartzaileen erdia baino gutxiago herritarrak, enpresak 
dira  

0 puntu 
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2.c. Idazki-ereduak euskaraz sortu edo osatzeko nahikoa hizkuntza gaitasuna izan eta sortze-

hizkuntza gisa euskara gutxi erabiltzen den unitate administratiboen agiri-mota estandarizatuak. 

Euskarazko sorkuntza portzentajea baxua duten idazki ereduak ere lehentasunezkoak izango dira 

ele bietan jartzerako orduan. 

 

Idazkiek bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Atal administratiboko idazki mota bakoitzaren sortze-
hizkuntza euskara da idazkien % 15 edo gutxiagotan 1 puntu 

Atal administratiboko idazki mota bakoitzaren sortze-
hizkuntza euskara da idazkien % 15 baino 
gehiagotan   

0 puntu 

 

 
2.d. Euskarari sarbidea eman edo bere erabilera gehitzeari lehentasuna eman dioten udal langileek 

erabilitako agiri motak.  

Aurrera begira ohiko lanean orain arte gaztelania hutsean sortutako zenbait administrazio-agiri labur 

euskaraz ere idazteari edota orain arte itzulpen zerbitzura bidalitako zenbait komunikazio arloan 

bertan itzultzeari lehentasuna eman dioten langileen idazkiak lehentasunezkoak izango dira. 

Erabilitako puntuazio-sistema ondorengoa izan da: 

 

Idazkiek bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Orain arte gaztelania hutsean sortutako zenbait 
administrazio-agiri labur euskaraz ere idazteari 
lehentasun altua edo oso altua eman dioten 
langileen idazkiak 

1 puntu 

Orain itzulpen zerbitzura bidalitako zenbait 
komunikazio arloan bertan itzultzeari lehentasun 
altua edo oso altua eman dioten langileen idazkiak 

1 puntu 

Orain arte gaztelania hutsean sortutako zenbait 
administrazio-agiri labur euskaraz ere idazteari 
edota orain itzulpen zerbitzura bidalitako zenbait 
komunikazio arloan bertan itzultzeari  lehentasun 
ertaina, baxua edo oso baxua eman dioten 
langileen idazkiak 

0 puntu 

 

 
Lehentasun-irizpide horiez gain, garrantzitsua ikusten da itzulpen zerbitzuaren laguntzarik gabe, 

langile edota arlo bakoitza gero eta autonomoagoa izateko aukerarik gehien eskaintzen duten 

idazkiak zeintzuk diren ere kontuan izatea gaztelaniaz nahiz euskaraz edozein langilek erabili ahal 

izateko agiri-motak zeintzuk diren, alegia (puntuazio-sistema bidez kuantifika ezin daitekeen 

irizpidea baita hau). 

 

Aurreko puntuazio-sistema aplikatuta, agiri-eredu elebidunak sortzeko idazki edo agiriek izan 

dezaketen gehienezko puntuazioa 7 puntu koa da; 7 puntu dituzten idazki-motak izango dira ele 

bietan jartzeko lehentasun altuena izango dutenak.  
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Jarraian, ele bietan jartzeko agirien lehentasun zerrenda agertzen da, Irungo Udaleko arlo eta atal 

administratiboka: 

 
48. Taula. Agiri-eredu elebidunetarako lehentasun z errenda. 

Arloa Atal administratiboa Idazki-mota Lehentasun
a 

g) Ebazpenak 6 
a) Ofizioak 5 
c) Bilera-deiak 5 
e) Ziurtagiriak 5 
f) Mezu elektronikoak 5 
b) Txostenak 1 
d) Aktak 1 
h) Eskabideak 1 
i) Harreman informalak 1 

ALKATETZA ALKATE-ZINEGOTZI 
ORDEZKARIAK 

j) Besterik 1 
g) Ebazpenak 7 
b) Txostenak 6 
c) Bilera-deiak 5 
e) Ziurtagiriak 5 
f) Mezu elektronikoak 5 
j) Besterik 5 
a) Ofizioak 4 
d) Aktak 4 
i) Harreman informalak 4 

IDAZKARITZA 

h) Eskabideak 1 
b) Txostenak 4 
f) Mezu elektronikoak 2 
a) Ofizioak 1 
c) Bilera-deiak 1 
d) Aktak 1 
e) Ziurtagiriak 1 
g) Ebazpenak 1 
h) Eskabideak 1 
i) Harreman informalak 1 

IDAZKARITZA, ZERBITZU 
JURIDIKOAK ETA 
KONTRATAZIOA 

KONTRATAZIOA 

j) Besterik 1 
g) Ebazpenak 6 
j) Besterik 5 
f) Mezu elektronikoak 4 
i) Harreman informalak 4 
d) Aktak 3 
e) Ziurtagiriak 3 
b) Txostenak 2 
c) Bilera-deiak 2 
a) Ofizioak 1 

INFORMAZIOAREN 
GIZARTE ETA 
HERRITARREN PARTE 
HARTZEA 

ANTOLAKUNTZA ETA 
KALITATEA 

h) Eskabideak 1 
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Arloa Atal administratiboa Idazki-mota Lehentasun
a 

g) Ebazpenak 5 
f) Mezu elektronikoak 4 
h) Eskabideak 4 
a) Ofizioak 1 
b) Txostenak 1 
c) Bilera-deiak 1 
d) Aktak 1 
e) Ziurtagiriak 1 
i) Harreman informalak 1 

EROSKETAK ETA 
EKIPAMENDUAK 

j) Besterik 1 
f) Mezu elektronikoak 3 
i) Harreman informalak 3 
j) Besterik 3 
a) Ofizioak 1 
b) Txostenak 1 
c) Bilera-deiak 1 
d) Aktak 1 
e) Ziurtagiriak 1 
g) Ebazpenak 1 

ERREGISTROA 

h) Eskabideak 1 
e) Ziurtagiriak 5 
h) Eskabideak 5 
a) Ofizioak 4 
d) Aktak 4 
b) Txostenak 3 
c) Bilera-deiak 3 
f) Mezu elektronikoak 3 
g) Ebazpenak 3 
i) Harreman informalak 3 

HERRITARREKIKO 
ZERBITZUAK 

j) Besterik 3 
f) Mezu elektronikoak 3 
h) Eskabideak 3 
i) Harreman informalak 3 
b) Txostenak 2 
a) Ofizioak 1 
c) Bilera-deiak 1 
d) Aktak 1 
e) Ziurtagiriak 1 
g) Ebazpenak 1 

HERRITARREKIKO 
ZERBITZUAK (GAZTE 
INFORMAZIO BULEGOA) 

j) Besterik 1 
f) Mezu elektronikoak 5 
i) Harreman informalak 4 
j) Besterik 4 
a) Ofizioak 1 
b) Txostenak 1 
c) Bilera-deiak 1 
d) Aktak 1 
e) Ziurtagiriak 1 
g) Ebazpenak 1 

INFORMAZIOAREN 
GIZARTE ETA 
HERRITARREN PARTE 
HARTZEA 

INFORMATIKA 

h) Eskabideak 1 
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Arloa Atal administratiboa Idazki-mota Lehentasun
a 

e) Ziurtagiriak 3 
f) Mezu elektronikoak 2 
j) Besterik 2 
a) Ofizioak 1 
b) Txostenak 1 
c) Bilera-deiak 1 
d) Aktak 1 
g) Ebazpenak 1 
h) Eskabideak 1 

INFORMAZIO KORPORATIBOA 

i) Harreman informalak 1 
e) Ziurtagiriak 4 
f) Mezu elektronikoak 4 
g) Ebazpenak 4 
i) Harreman informalak 4 
a) Ofizioak 3 
b) Txostenak 3 
c) Bilera-deiak 1 
d) Aktak 1 
h) Eskabideak 1 

INFORMAZIOAREN 
GIZARTE ETA 
HERRITARREN PARTE 
HARTZEA 

UDAL ARTXIBOA 

j) Besterik 1 
g) Ebazpenak 4 
f) Mezu elektronikoak 3 
i) Harreman informalak 3 
b) Txostenak 2 
a) Ofizioak 1 
c) Bilera-deiak 1 
d) Aktak 1 
e) Ziurtagiriak 1 
h) Eskabideak 1 

EKONOMIA BULEGOA 

j) Besterik 1 
a) Ofizioak 5 
e) Ziurtagiriak 5 
b) Txostenak 4 
i) Harreman informalak 4 
f) Mezu elektronikoak 3 
c) Bilera-deiak 1 
d) Aktak 1 
g) Ebazpenak 1 
h) Eskabideak 1 

ERRENTA UNITATEA 

j) Besterik 1 
e) Ziurtagiriak 6 
g) Ebazpenak 6 
h) Eskabideak 5 
a) Ofizioak 4 
f) Mezu elektronikoak 4 
b) Txostenak 3 
c) Bilera-deiak 3 
d) Aktak 3 
i) Harreman informalak 3 

GIZA BALIABIDEA 

j) Besterik 1 
f) Mezu elektronikoak 3 
g) Ebazpenak 3 
a) Ofizioak 2 
b) Txostenak 1 
c) Bilera-deiak 1 
d) Aktak 1 
e) Ziurtagiriak 1 
h) Eskabideak 1 
i) Harreman informalak 1 

OGASUN, SUSTAPEN 
EKONOMIKO ETA PLAN 
ESTRATEGIKOA 

KONTUHARTZAILETZA 

j) Besterik 1 
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Arloa Atal administratiboa Idazki-mota Lehentasun
a 

e) Ziurtagiriak 5 
b) Txostenak 4 
d) Aktak 4 
f) Mezu elektronikoak 4 
g) Ebazpenak 4 
h) Eskabideak 4 
i) Harreman informalak 4 
a) Ofizioak 3 
c) Bilera-deiak 2 

OGASUNA, SUSTAPEN 
EKONOMIKOA ETA PLAN 
ESTRATEGIKOA 

j) Besterik 1 
e) Ziurtagiriak 5 
f) Mezu elektronikoak 5 
b) Txostenak 4 
j) Besterik 4 
i) Harreman informalak 3 
a) Ofizioak 1 
c) Bilera-deiak 1 
d) Aktak 1 
g) Ebazpenak 1 

ZERGEN BILKETA 

h) Eskabideak 1 
a) Ofizioak 5 
j) Besterik 5 
f) Mezu elektronikoak 4 
b) Txostenak 1 
c) Bilera-deiak 1 
d) Aktak 1 
e) Ziurtagiriak 1 
g) Ebazpenak 1 
h) Eskabideak 1 

OGASUN, SUSTAPEN 
EKONOMIKO ETA PLAN 
ESTRATEGIKOA 

ZERGEN IKUSKARITZA 

i) Harreman informalak 1 
g) Ebazpenak 4 
h) Eskabideak 4 
a) Ofizioak 3 
f) Mezu elektronikoak 3 
i) Harreman informalak 3 
j) Besterik 3 
b) Txostenak 2 
c) Bilera-deiak 2 
d) Aktak 2 

KIROLA 

e) Ziurtagiriak 2 
j) Besterik 5 
b) Txostenak 4 
f) Mezu elektronikoak 4 
g) Ebazpenak 4 
c) Bilera-deiak 3 
i) Harreman informalak 3 
a) Ofizioak 2 
d) Aktak 2 
e) Ziurtagiriak 2 

KULTURA ETA KIROLA 

KULTURA 

h) Eskabideak 1 
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Arloa Atal administratiboa Idazki-mota Lehentasun
a 

f) Mezu elektronikoak 4 
b) Txostenak 2 
h) Eskabideak 2 
a) Ofizioak 1 
c) Bilera-deiak 1 
d) Aktak 1 
e) Ziurtagiriak 1 
g) Ebazpenak 1 
i) Harreman informalak 1 

KULTURA AMAIA KZ 

j) Besterik 1 
i) Harreman informalak 2 
a) Ofizioak 1 
b) Txostenak 1 
c) Bilera-deiak 1 
d) Aktak 1 
e) Ziurtagiriak 1 
f) Mezu elektronikoak 1 
g) Ebazpenak 1 
h) Eskabideak 1 

KULTURA ETA KIROLA 

KULTURA TXISTULARI BANDA 

j) Besterik 1 
d) Aktak 6 
g) Ebazpenak 6 
a) Ofizioak 5 
b) Txostenak 5 
f) Mezu elektronikoak 5 
i) Harreman informalak 5 
j) Besterik 5 
c) Bilera-deiak 4 
h) Eskabideak 4 

GAZTERIA 

e) Ziurtagiriak 1 
b) Txostenak 5 
f) Mezu elektronikoak 5 
a) Ofizioak 4 
h) Eskabideak 4 
i) Harreman informalak 4 
j) Besterik 4 
c) Bilera-deiak 1 
d) Aktak 1 
e) Ziurtagiriak 1 

GIZARTE LANGILEA 

g) Ebazpenak 1 
e) Ziurtagiriak 5 
f) Mezu elektronikoak 4 
j) Besterik 4 
a) Ofizioak 2 
c) Bilera-deiak 1 
d) Aktak 1 
g) Ebazpenak 1 
h) Eskabideak 1 
i) Harreman informalak 1 

GIZARTE ONGIZATE, 
HEZKUNTZA ETA 
GAZTERIA  

GIZARTE ONGIZATE HARRERA 
UNITATEA 

b) Txostenak 0 
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Arloa Atal administratiboa Idazki-mota Lehentasun
a 

b) Txostenak 4 
f) Mezu elektronikoak 4 
g) Ebazpenak 4 
h) Eskabideak 4 
i) Harreman informalak 4 
j) Besterik 4 
a) Ofizioak 3 
c) Bilera-deiak 3 
d) Aktak 3 

GIZARTE ONGIZATEA 

e) Ziurtagiriak 3 
j) Besterik 4 
f) Mezu elektronikoak 2 
a) Ofizioak 1 
b) Txostenak 1 
h) Eskabideak 1 
i) Harreman informalak 1 
c) Bilera-deiak 0 
d) Aktak 0 
e) Ziurtagiriak 0 

GIZARTE ONGIZATEA 
ERRESIDENTZIA 

g) Ebazpenak 0 
a) Ofizioak 5 
e) Ziurtagiriak 4 
f) Mezu elektronikoak 4 
g) Ebazpenak 4 
h) Eskabideak 4 
i) Harreman informalak 4 
b) Txostenak 3 
j) Besterik 2 
c) Bilera-deiak 1 

HEZKUNTZA 

d) Aktak 1 
j) Besterik 5 
b) Txostenak 4 
c) Bilera-deiak 4 
f) Mezu elektronikoak 4 
h) Eskabideak 4 
i) Harreman informalak 4 
e) Ziurtagiriak 3 
a) Ofizioak 2 
d) Aktak 2 

HEZKUNTZA HAUR ESKOLAK 

g) Ebazpenak 1 
b) Txostenak 5 
c) Bilera-deiak 4 
d) Aktak 4 
e) Ziurtagiriak 4 
f) Mezu elektronikoak 5 
g) Ebazpenak 4 
h) Eskabideak 3 
i) Harreman informalak 3 
j) Besterik 3 

GIZARTE ONGIZATE, 
HEZKUNTZA ETA 
GAZTERIA 

HEZKUNTZA 
KONTSERBATORIOA 

a) Ofizioak 1 
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Arloa Atal administratiboa Idazki-mota Lehentasun
a 

b) Txostenak 5 
c) Bilera-deiak 4 
h) Eskabideak 4 
f) Mezu elektronikoak 3 
g) Ebazpenak 3 
i) Harreman informalak 3 
j) Besterik 2 
a) Ofizioak 1 
d) Aktak 1 

DIZTIPLINA JARDUERAK 

e) Ziurtagiriak 1 
b) Txostenak 3 
f) Mezu elektronikoak 3 
j) Besterik 3 
i) Harreman informalak 2 
a) Ofizioak 1 
c) Bilera-deiak 1 
d) Aktak 1 
e) Ziurtagiriak 1 
g) Ebazpenak 1 

HIRI GARAPENA 

h) Eskabideak 1 
a) Ofizioak 7 
g) Ebazpenak 7 
h) Eskabideak 7 
b) Txostenak 6 
e) Ziurtagiriak 6 
f) Mezu elektronikoak 5 
c) Bilera-deiak 4 
d) Aktak 2 
i) Harreman informalak 2 

HIRIGINTZA ETA INGURUMENA 

j) Besterik 1 
a) Ofizioak 6 
b) Txostenak 6 
h) Eskabideak 5 
i) Harreman informalak 5 
c) Bilera-deiak 4 
f) Mezu elektronikoak 3 
d) Aktak 1 
e) Ziurtagiriak 1 
g) Ebazpenak 1 

HIRIGINTZA ETA 
INGURUMENA 

INGURUMENA 

j) Besterik 1 
j) Besterik 6 
a) Ofizioak 1 
b) Txostenak 1 
c) Bilera-deiak 1 
d) Aktak 1 
e) Ziurtagiriak 1 
f) Mezu elektronikoak 1 
g) Ebazpenak 1 
h) Eskabideak 1 

MUGIKORTASUN, BIDE 
PUBLIKO ETA OBRAK BIDE PUBLIKOAK 

i) Harreman informalak 1 
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Arloa Atal administratiboa Idazki-mota Lehentasun
a 

d) Aktak 4 
j) Besterik 4 
f) Mezu elektronikoak 3 
i) Harreman informalak 3 
b) Txostenak 2 
a) Ofizioak 1 
c) Bilera-deiak 1 
e) Ziurtagiriak 1 
g) Ebazpenak 1 

ERAIKINEN MANTENIMENDUA 

h) Eskabideak 1 
b) Txostenak 6 
f) Mezu elektronikoak 5 
c) Bilera-deiak 4 
i) Harreman informalak 4 
a) Ofizioak 1 
d) Aktak 1 
e) Ziurtagiriak 1 
g) Ebazpenak 1 
h) Eskabideak 1 

GARRAIO, BIDE PUBLIKO ETA 
HIRI MUGIKORTASUNA 

j) Besterik 1 
a) Ofizioak 1 
b) Txostenak 1 
c) Bilera-deiak 1 
d) Aktak 1 
e) Ziurtagiriak 1 
f) Mezu elektronikoak 1 
g) Ebazpenak 1 
h) Eskabideak 1 
i) Harreman informalak 1 

HIRI MANTENIMENDU 
ZERBITZUA 

j) Besterik 1 
f) Mezu elektronikoak 4 
b) Txostenak 3 
j) Besterik 3 
a) Ofizioak 1 
c) Bilera-deiak 1 
d) Aktak 1 
e) Ziurtagiriak 1 
g) Ebazpenak 1 
h) Eskabideak 1 

MUGIKORTASUN, BIDE 
PUBLIKO ETA OBRAK 

OBRAK 

i) Harreman informalak 1 
j) Besterik 7 
a) Ofizioak 6 
g) Ebazpenak 6 
b) Txostenak 5 
c) Bilera-deiak 5 
d) Aktak 5 
f) Mezu elektronikoak 5 
h) Eskabideak 5 
i) Harreman informalak 4 

TRAFIKOA ETA HIRI 
SEGURTASUNA 

POLIZI ZERBITZU ETA 
BIZIKIDETZA 

e) Ziurtagiriak 1 
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Arloa Atal administratiboa Idazki-mota Lehentasun
a 

a) Ofizioak 6 
d) Aktak 6 
h) Eskabideak 6 
f) Mezu elektronikoak 5 
b) Txostenak 4 
i) Harreman informalak 2 
c) Bilera-deiak 1 
e) Ziurtagiriak 1 
g) Ebazpenak 1 

POLIZIA ZERBITZUA, HIRITAR 
BABESA LEHEN AGENTEA 

j) Besterik 1 
g) Ebazpenak 6 
d) Aktak 5 
f) Mezu elektronikoak 5 
i) Harreman informalak 5 
b) Txostenak 4 
a) Ofizioak 3 
c) Bilera-deiak 3 
h) Eskabideak 3 
e) Ziurtagiriak 1 

TRAFIKOA ETA HIRI 
SEGURTASUNA 

TRAFIKOA ETA HERRITAR 
BIZIKIDETZA 

j) Besterik 1 
Iturria: Siadeco, 2013. 
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5.9.3. Itzulpen eta zuzenketa zerbitzua 

Irungo Udaleko Euskara Arloaren itzulpen eta zuzenketa zerbitzua erabiltzeko lehentasunak markatu 

nahi dira normalizazio ekintza honen bidez. Lehentasun horiek zehazteko erabilitako lehentasun-

irizpide eta puntuazio-sistemak ondorengoak dira: 

 

3.a. Dokumentu elebidunak sortu ahal izateko administrazio atalak dituen baliabideak nahikoak ez 

direnean. 

Atal administratiboak dituen baliabide desberdinak (idazki-eredu elebidunak edo eredu 

normalizatuak, informatika tresnak eta hizkuntza baliabideak, hizkuntza-eskakizuna egiaztaturik 

duten langileak edota euskaraz idazteko gaitasuna dutenak, etab.) nahikoak ez direla frogatzen 

bada, atal administratibo hori Irungo Udaleko Euskara Arloaren itzulpen eta zuzenketa zerbitzua 

erabiltzeko lehentasunezkoa izango da. 

 

Langileak bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Bigarren hizkuntza-eskakizuna baino baxuagoa   1 puntu 

Bigarren hizkuntza-eskakizuna edo altuagoa 0 puntu 

Idazteko euskara-maila baxua (ezer ez, hitz batzuk 
edo zertxobait) 

1 puntu 

Idazteko euskara-maila altua (nahikoa ongi edo 
ongi) 0 puntu 

Idazki mota bakoitzaren sortze-hizkuntza euskara 
da idazkien % 15 edo gutxiagotan 1 puntu 

Idazki mota bakoitzaren sortze-hizkuntza euskara 
da idazkien % 15 baino gehiagotan   

0 puntu 

Idazkien erdia edo gehiagotan erabiltzen da 
txantiloia 1 puntu 

Idazkien erdia baino gutxiagotan erabiltzen da 
txantiloia 0 puntu 

 
3.b. Euskarazko komunikazioak lehentasuna duen komunikazio motak. 

Hiritarrei zuzendutako komunikazioek izango dute lehentasuna. Herritar edota enpresei zuzendutako 

idazkiren bat egiten duten langileek lehentasun handiago izango dute beraz. 

 

Langileak bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Herritar, enpresei  zuzendutako idatzizko 
komunikazioren bat egiten du 1 puntu 

Ez du herritar, enpresei zuzendutao idatzizko 
komunikaziorik egiten 0 puntu 

 
Puntuazio-sistema hori aplikatuta, itzulpen eta zuzenketa zerbitzua erabiltzeko langileek izan 

dezaketen gehienezko puntuazioa 5 puntu koa da. 
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Jarraian, itzulpen eta zuzenketa zerbitzua erabiltzeko lehentasun zerrenda agertzen da, Irungo 

Udaleko arlo eta atal administratiboka: 

 
49. Taula. Itzulpen eta zuzenketa zerbitzurako lehe ntasun zerrenda. 

Arloa Atal administratiboa Inkesta zkia Lehentasuna 

ALKATETZA ALKATE-ZINEGOTZI 
ORDEZKARIAK 144 2 

KONTRATAZIOA 164 2 
161 3 
160 3 
163 3 
212 2 

IDAZKARITZA, ZERBITZU 
JURIDIKOAK ETA 
KONTRATAZIOA IDAZKARITZA 

162 2 
207 1 ERREGISTROA 
112 1 
208 3 
113 3 
114 3 
117 3 
122 3 
118 2 
115 2 
210 2 
119 2 
211 2 
120 2 
209 1 

HERRITARREKIKO 
ZERBITZUAK 

121 0 
129 3 
125 1 INFORMATIKA 
128 0 
134 3 
130 1 

INFORMAZIO 
KORPORATIBOA 

133 0 
111 4 
110 3 

EROSKETAK ETA 
EKIPAMENDUAK 

109 3 
124 2 HERRITARREKIKO 

ZERBITZUAK (GAZTE 
INFORMAZIO BULEGOA) 123 2 

135 2 UDAL ARTXIBOA 
205 1 
107 3 

INFORMAZIOAREN 
GIZARTE ETA 
HERRITARREN PARTE-
HARTZEA 

ANTOLAKUNTZA ETA 
KALITATEA 108 2 

201 3 
198 3 
199 3 
202 2 
203 1 

ZERGEN BILKETA 

200 0 
191 3 
192 2 KONTUHARTZAILETZA 
194 1 

EKONOMIA BULEGOA 183 3 
185 4 ERRENTA UNITATEA 
184 2 

OGASUN, SUSTAPEN 
EKONOMIKO ETA PLAN 
ESTRATEGIKOA 

ZERGEN IKUSKARITZA 204 4 
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Arloa Atal administratiboa Inkesta zkia Lehentasuna 

186 3 
188 3 
187 3 
189 2 

GIZA BALIABIDEA 

190 2 

OGASUN, SUSTAPEN 
EKONOMIKO ETA 
PLAN 
ESTRATEGIKOA OGASUNA, SUSTAPEN 

EKONOMIKOA ETA PLAN 
ESTRATEGIKOA 

196 2 

KULTURA TXISTULARI BANDA 178 0 
174 3 KULTURA AMAIA KZ 
175 1 
165 3 
167 2 
166 1 

KIROLA 

168 1 
169 3 
170 3 

KULTURA ETA 
KIROLA 

KULTURA 
173 2 
32 3 
31 2 GAZTERIA 
57 2 
22 2 GIZARTE LANGILEA 
23 1 

GIZARTE ONGIZATE HARRERA 
UNITATEA 

24 2 

14 4 
6 3 
9 3 
7 3 

10 3 
13 3 
12 3 
11 2 
30 2 
25 2 
1 2 

26 2 
5 2 
3 1 

27 1 
29 1 
8 1 

GIZARTE ONGIZATEA 

4 0 
21 4 
15 4 
17 4 
20 4 
18 3 
16 1 

GIZARTE ONGIZATEA 
ERRESIDENTZIA 

19 0 
33 2 HEZKUNTZA 
61 0 
34 2 
37 2 
36 1 
41 1 

213 1 
39 1 
42 1 
44 1 
45 1 
38 1 

214 0 

GIZARTE, ONGIZATE, 
HEZKUNTZA ETA 
GAZTERIA 

HEZKUNTZA HAUR ESKOLAK 

43 0 
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Arloa Atal administratiboa Inkesta zkia Lehentasuna 

56 4 
52 4 
47 4 
48 4 
51 3 
53 3 
46 2 
63 2 
55 2 
50 1 
54 1 

GIZARTE, ONGIZATE, 
HEZKUNTZA ETA 
GAZTERIA 

HEZKUNTZA 
KONTSERBATORIOA 

49 0 
148 2 
149 2 HIRI GARAPENA 
150 2 
145 3 
146 3 DIZTIPLINA JARDUERAK 
147 3 
151 3 
155 3 
154 2 

HIRIGINTZA ETA 
INGURUMENA 

153 2 
157 2 
206 2 

HIRIGINTZA ETA 
INGURUMENA 

INGURUMENA 
159 1 
217 2 
220 2 
219 1 
216 1 

BIDE PUBLIKOAK 

218 0 
139 2 HIRI MANTENTENIMENDU  

ZERBITZUA 140 0 
GARRAIO, BIDE PUBLIKO 
ETA HIRI MUGIKORTASUNA 

138 1 

OBRAK 142 2 

MUGIKORTASUN, BIDE 
PUBLIKO ETA OBRA 

ERAIKINEN 
MANTENIMENDUA 

137 3 

79 4 
65 4 
86 4 
74 4 
73 4 
92 3 
76 3 
84 3 
89 3 
75 3 
77 3 
71 3 
90 3 

104 2 
68 2 
72 2 
67 2 
66 1 
70 1 

TRAFIKOA ETA HIRI 
SEGURTASUNA 

POLIZI ZERBITZUA ETA 
BIZIKIDETZA 

88 1 
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Arloa Atal administratiboa Inkesta zkia Lehentasuna 

99 3 
97 3 
96 3 
98 2 
94 2 

100 2 

TRAFIKOA ETA HERRITAR 
BIZIKIDETZA 

95 1 
101 3 
103 3 

TRAFIKOA ETA HIRI 
SEGURTASUNA 

POLIZIA ZERBITZUA. 
HIRITAR BABESA LEHEN 
AGENTEA 105 3 

Iturria: Siadeco, 2013. 
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5.9.4. Euskaraz sortutako agiri eta idazkiak 

Udal langileei zein komunikazio mota jatorrian euskaraz idatzia proposatu jakiteko, ondorengo 

lehentasun-irizpideak aplikatu dira: 

 

4.a. Lan jarduneko agiri eta idatziak euskaraz idazteko, gaztelaniaz bezainbesteko gaitasuna edo 

handiagoa duten udal langileen komunikazioak. 

Euskaraz gaztelaniaz baino hobeto edo bietan berdin idazteko gaitasuna duten udal langileen 

idatzizko komunikazioek izango dute jatorria euskaraz idazterakoan lehentasun osoa: 

 

Langileak bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Euskaraz idazteko gaitasuna gaztelaniazkoa baino 
hobea edo berdina 1 puntu 

Euskaraz idazteko gaitasuna gaztelaniazkoa baino 
okerragoa 0 puntu 

 

 
4.b. Orain arte gaztelania hutsean sortutako zenbait administrazio-agiri labur euskaraz idazteari 

lehentasuna eman dioten udal langileen idatzizko komunikazioak. 

Aurrera begira ohiko lanean orain arte gaztelania hutsean sortutako zenbait administrazio-agiri labur 

euskaraz ere idazteari garrantzia ematen dioten langileen idatzizko komunikazioek, lehentasuna 

izango dute jatorrian euskaraz idatziak izatea proposatzerako orduan. 

 

Langileak bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Orain arte gaztelania hutsean sortutako zenbait 
administrazio-agiri labur euskaraz ere idazteari 
lehentasun altua edo oso altua 

1 puntu 

Orain arte gaztelania hutsean sortutako zenbait 
administrazio-agiri labur euskaraz ere idazteari 
lehentasun ertaina, baxua edo oso baxua 

0 puntu 

 

 
4.c. Euskaraz sortu eta itzulpen zerbitzuak itzulpena euskaratik gaztelaniara egitea ongi baloratu 

duten udal langileen komunikazioak. 

Aurrera begira ohiko lanean idatzi ohi dituzten zenbait dokumentu euskaraz idaztea eta gero itzulpen 

zerbitzuak gaztelaniara itzultzea lehentasunezkotzat jo duten langileen idatzizko komunikazioak: 

 

 

Langileak bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Zuk idatzi ohi dituzun zenbait dokumentu euskaraz 
idaztea eta gero itzulpen zerbitzuak gaztelaniara 
itzultzeari lehentasun altua edo oso altua 

1 puntu 

Zuk idatzi ohi dituzun zenbait dokumentu euskaraz 
idaztea eta gero itzulpen zerbitzuak gaztelaniara 
itzultzeari lehentasun ertaina, baxua edo oso baxua 

0 puntu 
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Lehentasun-irizpide horiez gain, garrantzitsutzat jotzen da lehentasunezkoak izan behar duten 

komunikazioek laburrak eta sinpleak izatea, euskaraz idazteko zailtasunik udal langilearentzat ez 

dutenak izatea, alegia. Lehentasunezkoak izango dira ere Irungo Udalaren komunikazioak euskaraz 

jasotzea lehenetsi duten hiritarrei eta erakundeei zuzendutako komunikazioek edo ohiko hizkuntza 

euskara duten organismoei bidalitako komunikazioek ere. Eta azkenik, baita euskarazko 

komunikazioa lehenetsi duten udal langileei zuzendutako komunikazioek. Guzti horiek azterketa 

komunikatibotik eratorritako puntuazio-sistema bidezko leheneste honetan ezin izan dira kontuan 

izan, horien inguruko informazio faltagatik. 

 

Aurretik aipatutako puntuazio-sistema hori aplikatuta, agiriak eta idazkiak atorrian euskaraz sortzeko 

langileek izan dezaketen gehienezko puntuazioa 3 puntu koa da; 3 puntu dituzten langileen idazkiak 

izango dira jatorrian euskaraz idatziak izateko lehentasunik handiena dutenak, beraz. 

 

Jarraian, jatorrian euskaraz idazteko lehentasun zerrenda agertzen da, Irungo Udaleko arlo eta atal 

administratiboka: 

 

 
 

 

Arloa Atal administratiboa Inkesta zkia Lehentasu
na 

ALKATETZA ALKATE-ZINEGOTZI 
ORDEZKARIAK 144 1 

KONTRATAZIOA 164 0 
212 2 
162 2 
161 0 
160 0 

IDAZKARITZA, ZERBITZU 
JURIDIKOAK ETA 
KONTRATAZIOA IDAZKARITZA 

163 0 
207 0 ERREGISTROA 
112 0 
122 2 
209 1 
120 1 
121 0 
118 0 
115 0 
208 0 
113 0 
114 0 
210 0 
119 0 
211 0 

HERRITARREKIKO ZERBITZUAK 

117 0 
125 0 
128 0 INFORMATIKA 
129 0 
133 1 
130 0 INFORMAZIO KORPORATIBOA 
134 0 
110 0 
111 0 

EROSKETAK ETA 
EKIPAMENDUAK 

109 0 
124 0 HERRITARREKIKO ZERBITZUAK 

(GAZTE INFORMAZIO BULEGOA) 123 0 

INFORMAZIOAREN GIZARTE 
ETA HERRITARREN PARTE-
HARTZEA 

UDAL ARTXIBOA 135 1 
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Arloa Atal administratiboa Inkesta zkia Lehentasu
na 

205 0 
108 1 ANTOLAKUNTZA ETA KALITATEA 
107 1 
198 2 
203 1 
202 1 
200 0 
201 0 

ZERGEN BILKETA 

199 0 
194 1 
192 0 KONTUHARTZAILETZA 
191 0 

EKONOMIA BULEGOA 183 0 
184 1 ERRENTA UNITATEA 
185 0 

ZERGEN IKUSKARITZA 204 0 
186 3 
188 1 
190 1 
189 0 

GIZA BALIABIDEA 

187 0 

OGASUN, SUSTAPEN 
EKONOMIKO ETA PLAN 
ESTRATEGIKOA 

OGASUNA, SUSTAPEN 
EKONOMICOA ETA PLAN 
ESTRATEGIKOA 

196 1 

 

 

Arloa Atal administratiboa Inkesta zkia Lehentasu
na 

KULTURA TXISTULARI BANDA 178 1 
174 0 KULTURA AMAIA KZ 
175 0 
165 1 
166 0 
167 0 

KIROLA 

168 0 
170 2 
169 0 

KULTURA ETA KIROLA 

KULTURA 
173 0 
57 3 
32 1 GAZTERIA 
31 0 
23 3 GIZARTE LANGILEA 
22 1 

GIZARTE ONGIZATE HARRERA 
UNITATEA 24 1 

29 3 
4 1 
6 1 
9 1 

25 1 
7 1 

26 1 
12 1 
3 0 

27 0 
11 0 
30 0 
8 0 

14 0 
1 0 

10 0 

GIZARTE, ONGIZATE, 
HEZKUNTZA ETA GAZTERIA 

GIZARTE ONGIZATEA 

13 0 
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Arloa Atal administratiboa Inkesta zkia Lehentasu
na 

5 0 
16 1 
21 0 
15 0 
17 0 
20 0 
18 0 

GIZARTE ONGIZATEA 
ERRESIDENTZIA 

19 0 
61 1 HEZKUNTZA 
33 0 
36 3 
43 1 

213 1 
42 1 
45 1 
37 1 
38 1 

214 0 
34 0 
41 0 
39 0 

HEZKUNTZA HAUR ESKOLAK 

44 0 

 

Arloa Atal administratiboa Inkesta zkia Lehentasu
na 

54 3 
55 2 
49 1 
46 1 
47 1 
50 1 
48 1 
56 0 
51 0 
52 0 
53 0 

GIZARTE, ONGIZATE, 
HEZKUNTZA ETA GAZTERIA 

HEZKUNTZA 
KONTSERBATORIOA 

63 0 
148 1 
149 0 HIRI GARAPENA 
150 0 
145 1 
147 1 DIZTIPLINA JARDUERAK 
146 0 
151 1 
155 1 
154 0 

HIRIGINTZA ETA INGURUMENA 

153 0 
206 3 
157 1 

HIRIGINTZA ETA INGURUMENA 

INGURUMENA 
159 1 
218 3 
216 1 
220 1 
217 0 

BIDE PUBLIKOAK 

219 0 
140 0 HIRI MANTENTENIMENDU  

ZERBITZUA 139 0 
GARRAIO, BIDE PUBLIKO ETA 
HIRI MUGIKORTASUNA 138 3 

OBRAK 142 0 

MUGIKORTASUN, BIDE 
PUBLIKO ETA OBRA 

ERAIKINEN MANTENIMENDUA 137 0 
84 3 
70 2 

TRAFIKOA ETA HIRI 
SEGURTASUNA 

POLIZI ZERBITZUA ETA 
BIZIKIDETZA 

79 2 
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Arloa Atal administratiboa Inkesta zkia Lehentasu
na 

77 2 
73 2 
66 1 
92 1 
76 1 
89 1 
72 1 
65 1 
67 1 
90 1 

104 0 
68 0 
88 0 
75 0 
86 0 
71 0 
74 0 

 

 

 

Arloa Atal administratiboa Inkesta zkia Lehentasu
na 

98 3 
99 2 
94 2 

100 2 
97 1 
95 1 

  

TRAFIKOA ETA HERRITAR 
BIZIKIDETZA 

96 0 
103 1 
101 0 

TRAFIKOA ETA HIRI 
SEGURTASUNA 

POLIZIA ZERBITZUA. HIRITAR 
BABESA LEHEN AGENTEA 

105 0 
Iturria: Siadeco, 2013. 
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5.9.5. Administrazio atal berak ele bietan idatzi beharreko agiri eta idazkiak 

Itzulpen zerbitzura bidali gabe, udal langile berak edo administrazio atal berak ele bietan idatzi behar 

dituen komunikazioetarako lehentasun irizpideak ondorengoak dira: 

 

5.a. Langileen erdia baino gehiagok hirugarren hizkuntza-eskakizuna edo altuagoa egiaztatua izan 

eta gaur egun euskaraz idazteko gaitasun altua duten administrazio ataletan idatzi eta erabilitako 

idazkiak. 

Atal administratiboko langileen erdiak edo gehiagok 3. hizkuntza-eskakizuna edo altuagoa badute, 

langile horiek lehentasunezkoak izango dira ele bietan dokumentuak idazterakoan. Baita atal 

administratiboko langileen erdiak edo gehiagok euskaraz ongi edo nahikoa ongi idazteko gaitasuna 

duten ataletako langileak ere. 

 

Horren arabera, jarraian agertzen da emandako puntuazioa: 

 

Langileak bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Langileen erdiak edo gehiagok 3. hizkuntza-
eskakizuna edo altuagoa duten atal 
administratiboko langilea 

1 puntu 

Langileen erdiak edo gehiagok 3. hizkuntza-
eskakizuna edo altuagoa ez duten atal 
administratiboko langilea 

0 puntu 

Langileen erdiak edo gehiagok euskaraz ongi edo 
nahikoa ongi idazteko gaitasuna duten atal 
administratiboko langilea 

1 puntu 

Langileen erdiak edo gehiagok euskaraz ongi edo 
nahikoa ongi idazteko gaitasuna ez duten atal 
administratiboko langilea 

0 puntu 

 
5.b. Idatzizko komunikazioetan arlo edo unitate administratibo bertatik euskarari sarbidea eman edo 

bere erabilera gehitzeari lehentasun altua edo oso altua eman dioten udal langileek erabilitako agiri-

motak. 

Aurrera begira ohiko lanean orain arte gaztelania hutsean sortutako zenbait administrazio-agiri labur 

euskaraz ere idazteari lehentasuna eman dioten langileek erabiliako agiri-motek lehentasuna izango 

dute ele bietan idazterakoan; baita orain itzulpen zerbitzura bidalitako zenbait komunikazio, arloan 

bertan itzultzeari garrantzia eman dieten langileen agiri-motek ere. 

Langileak bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Orain arte gaztelania hutsean sortutako zenbait 
administrazio-agiri labur euskaraz ere idazteari 
lehentasun altua edo oso altua 

1 puntu 

Orain arte gaztelania hutsean sortutako zenbait 
administrazio-agiri labur euskaraz ere idazteari 
lehentasun ertaina, baxua edo oso baxua 

0 puntu 

Orain itzulpen zerbitzura bidalitako zenbait 
komunikazio arloan bertan itzultzeari lehentasun 
altua edo oso altua 

1 puntu 

Orain itzulpen zerbitzura bidalitako zenbait 
komunikazio arloan bertan itzultzeari lehentasun 
ertaina, baxua edo oso baxua 

0 puntu 
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Lehentasun-irizpide horiez gain kontuan izan beharko dira idazki-eredu estandar eta normalizatuak, 

gaztelaniaz eta euskaraz ere erabili ahal izateko prestatuak daudenak eta bi hizkuntzetan idatziak 

izateko inolako zailtasunik ez dutenak. Baita atalean dauden bitartekoak erabiliz (hizkuntza baliabide 

informatikoak, euskarazko administrazio agiriak…) administrazio atalak berak ele bietan sor 

ditzakeen bestelako agiri eta idazkiak ere.  

 

Puntuazio-sistema aplikatuta, administrazio atal berak agiri eta idazkiak ele bietan idazteko 

gehienezko lehentasuna 4 puntu koa da; beraz, egungo egoeraren arabera 4 puntu dituzten 

langileek izango dute agiri eta idazkiak ele bietan idazteko lehentasuna. 

 

Jarraian, langileen lehentasun zerrenda agertzen da, Irungo Udaleko arlo eta atal administratiboka: 
 

 

Arloa Atal administratiboa Inkesta zkia Lehentasuna 

ALKATETZA ALKATE-ZINEGOTZI 
ORDEZKARIAK 144 4 

KONTRATAZIOA 164 2 
162 4 
161 3 
212 3 
160 2 

IDAZKARITZA, ZERBITZU 
JURIDIKOAK ETA KONTRATAZIOA  IDAZKARITZA 

163 2 
207 2 ERREGISTROA 
112 2 
120 3 
122 3 
121 2 
118 2 
115 2 
208 2 
209 2 
113 2 
114 2 
210 2 
119 2 
211 2 

HERRITARREKIKO ZERBITZUAK 

117 2 
129 2 
125 1 INFORMATIKA 
128 1 
133 2 
130 1 INFORMAZIO KORPORATIBOA 
134 1 
110 0 
111 0 EROSKETAK ETA EKIPAMENDUAK 
109 0 
124 0 HERRITARREKIKO ZERBITZUAK 

(GAZTE INFORMAZIO BULEGOA) 123 0 
135 3 UDAL ARTXIBOA 
205 2 
108 4 

INFORMAZIOAREN GIZARTE ETA 
HERRITARREN PARTE-HARTZEA 

ANTOLAKUNTZA ETA KALITATEA 
107 2 
198 4 
203 3 
200 3 
201 3 
202 2 

ZERGEN BILKETA 

199 2 

OGASUN, SUSTAPEN 
EKONOMIKO ETA PLAN 
ESTRATEGIKOA 

KONTUHARTZAILETZA 194 1 
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Arloa Atal administratiboa Inkesta zkia Lehentasuna 

192 1 
191 1 

EKONOMIA BULEGOA 183 2 
184 2 ERRENTA UNITATEA 
185 2 

ZERGEN IKUSKARITZA 204 1 
186 2 
188 2 
190 2 
189 1 

GIZA BALIABIDEA 

187 1 
OGASUNA, SUSTAPEN 
EKONOMICOA ETA PLAN 
ESTRATEGIKOA 

196 3 

 

 

 

Arloa Atal administratiboa Inkesta zkia Lehentasun
a 

KULTURA TXISTULARI BANDA 178 2 
174 2 KULTURA AMAIA KZ 
175 2 
166 2 
165 2 
167 2 

KIROLA 

168 2 
170 3 
169 2 

KULTURA ETA KIROLA 

KULTURA 
173 2 
57 3 
32 3 GAZTERIA 
31 1 
23 4 GIZARTE LANGILEA 
22 3 

GIZARTE ONGIZATE HARRERA 
UNITATEA 

24 2 

29 4 
6 3 

12 3 
4 2 
3 2 

27 2 
11 2 
30 2 
8 2 
9 2 

14 2 
25 2 
1 2 
7 2 

26 2 
10 2 
13 2 

GIZARTE ONGIZATEA 

5 2 
21 0 
15 0 
17 0 
20 0 
16 0 

GIZARTE, ONGIZATE, 
HEZKUNTZA ETA GAZTERIA 

GIZARTE ONGIZATEA 
ERRESIDENTZIA 

18 0 
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Arloa Atal administratiboa Inkesta zkia Lehentasun
a 

19 0 
61 3 HEZKUNTZA 
33 2 
36 4 
38 4 
37 3 

214 2 
34 2 
43 2 
41 2 

213 2 
39 2 
42 2 
44 2 

HEZKUNTZA HAUR ESKOLAK 

45 2 

 

 

 

Arloa Atal administratiboa Inkesta zkia Lehentasun
a 

49 3 
46 3 
54 3 
55 3 
48 3 
47 2 
56 1 
51 1 
52 1 
53 1 
63 1 

GIZARTE, ONGIZATE, 
HEZKUNTZA ETA GAZTERIA HEZKUNTZA KONTSERBATORIOA 

50 1 
148 1 
149 1 HIRI GARAPENA 
150 1 
145 2 
146 2 DIZTIPLINA JARDUERAK 
147 2 
151 3 
155 3 
154 2 

HIRIGINTZA ETA INGURUMENA 

153 2 
159 3 
206 3 

HIRIGINTZA ETA 
INGURUMENA 

INGURUMENA 
157 2 
220 3 
218 2 
216 2 
217 1 

BIDE PUBLIKOAK 

219 1 
140 1 HIRI MANTENTENIMENDU  

ZERBITZUA 139 0 
GARRAIO, BIDE PUBLIKO ETA HIRI 
MUGIKORTASUNA 

138 4 

OBRAK 142 0 

MUGIKORTASUN, BIDE 
PUBLIKO ETA OBRA 

ERAIKINEN MANTENIMENDUA 137 2 
70 2 
77 2 
73 2 

TRAFIKOA ETA HIRI 
SEGURTASUNA 

POLIZI ZERBITZUA ETA BIZIKIDETZA 

66 1 
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84 1 
89 1 
79 1 
65 1 
67 1 
90 1 

104 0 
92 0 
76 0 
68 0 
88 0 
72 0 
75 0 
86 0 
71 0 
74 0 

 

 

Arloa Atal administratiboa Inkesta zkia Lehentasun
a 

99 3 
98 3 
94 3 
97 2 
95 2 

100 2 

TRAFIKOA ETA HERRITAR 
BIZIKIDETZA 

96 1 
103 2 
101 0 

TRAFIKOA ETA HIRI 
SEGURTASUNA 

POLIZIA ZERBITZUA. HIRITAR 
BABESA LEHEN AGENTEA 

105 0 
Iturria: Siadeco, 2013. 
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5.9.6. Euskara hutsezko barne nahiz kanpo erabilerarako idatziak 

Hainbat idatzi hizkuntza bakarrean, euskaraz soilik, idatziak egotea edota hala igorriak izatea 

proposatzen da normalizazio ekintza honen bidez. 

 

Besteak beste ondorengo idatziak izango dira euskara hutsekoak: 

• Irungo Udalaren komunikazioak euskaraz jasotzea lehenetsi duten hiritarrei eta erakundeei 
zuzendutako komunikazioak edo ohiko hizkuntza euskara duten organismoei bidalitako 
idatziak. 

• Euskarazko komunikazioa lehenetsi duten udal langileei zuzendutako komunikazioak. 
• Udalaren barne erabilerarako komunikazio laburrak eta sinpleak, hartzailearentzat erraz 

ulertzeko modukoak izan daitezkeenak, formalak nahiz informalak. 
• Dokumentuaren hartzaile nahiz erabiltzaile guztiak edo gehienak euskaraz ongi irakurri eta 

ulertzeko gai diren komunikazio zirkuluetara zuzendutako agiri eta idatziak. 

Lankide euskaldunekiko komunikazio idatziak euskara hutsean izatea lehenetsi duten udal langileen 
komunikazioak: 

Aurrera begira ohiko lanean udal barnean kide euskaldunei zuzendutako komunikazio idatziak 

euskara hutsean idaztea edota lankide euskaldunekin email bidezko komunikazioak euskarazkoak 

izatea lehenetsi duten langileek izango dute lehentasuna, ondorengo puntuazio-sistema aplikatuta: 

 

Langileak bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Udal barnean kide euskaldunei zuzendutako 
komunikazio idatziak euskara hutsean idazteari  
lehentasun altua edo oso altua 

1 puntu 

Udal barnean kide euskaldunei zuzendutako 
komunikazio idatziak euskara hutsean idazteari  
lehentasun ertaina, baxua edo oso baxua 

0 puntu 

Lankide euskaldunekin email bidezko 
komunikazioak euskaraz izateari lehentasun altua 
edo oso altua 

1 puntu 

Lankide euskaldunekin email bidezko 
komunikazioak euskaraz izateari lehentasun 
ertaina, baxua edo oso baxua 

0 puntu 

 

 
Puntuazio-sistema hori aplikatuta, euskara hutsezko barne nahiz kanpo erabilerarako idatziak 

egiteko gehienezko lehentasuna 2 puntu koa da. 

 

Jarraian, lehentasun zerrenda agertzen da, Irungo Udaleko arlo eta atal administratiboka: 
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52. Taula. Euskara hutszko barne nahiz kanpo erabil erarako idatzietarako lehentasun 
zerrenda. 

Arloa Atal administratiboa Inkesta zkia Lehentasun
a 

ALKATETZA ALKATE-ZINEGOTZI 
ORDEZKARIAK 144 2 

KONTRATAZIOA 164 1 
162 2 
161 1 
212 1 
163 1 

IDAZKARITZA, ZERBITZU 
JURIDIKOAK ETA KONTRATAZIOA IDAZKARITZA 

160 0 
207 1 ERREGISTROA 
112 0 
121 2 
118 2 
114 2 
210 2 
117 2 
115 1 
122 1 
208 0 
209 0 
113 0 
119 0 
211 0 

HERRITARREKIKO 
ZERBITZUAK 

120 0 
129 2 
125 0 INFORMATIKA 
128 0 
133 2 
130 0 INFORMAZIO KORPORATIBOA 
134 0 
111 1 
109 1 

EROSKETAK ETA 
EKIPAMENDUAK 

110 0 
124 2 HERRITARREKIKO 

ZERBITZUAK (GAZTE 
INFORMAZIO BULEGOA) 123 2 

135 1 UDAL ARTXIBOA 
205 0 
108 2 

INFORMAZIOAREN GIZARTE ETA 
HERRITARREN PARTE-HARTZEA 

ANTOLAKUNTZA ETA 
KALITATEA 107 0 

203 2 
198 2 
200 1 
202 0 
201 0 

ZERGEN BILKETA 

199 0 
194 0 
192 0 KONTUHARTZAILETZA 
191 0 

EKONOMIA BULEGOA 183 0 
184 0 ERRENTA UNITATEA 
185 0 

ZERGEN IKUSKARITZA 204 0 
188 1 
187 1 
189 0 
186 0 

GIZA BALIABIDEA 

190 0 

OGASUN, SUSTAPEN EKONOMIKO 
ETA PLAN ESTRATEGIKOA 

OGASUNA, SUSTAPEN 
EKONOMICOA ETA PLAN 
ESTRATEGIKOA 

196 1 
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Arloa Atal administratiboa Inkesta zkia Lehentasun
a 

KULTURA TXISTULARI BANDA 178 0 
174 0 KULTURA AMAIA KZ 
175 0 
166 0 
165 0 
167 0 

KIROLA 

168 0 
170 2 
169 0 

KULTURA ETA KIROLA 

KULTURA 
173 0 
57 2 
32 2 GAZTERIA 
31 0 
23 2 GIZARTE LANGILEA 
22 1 

GIZARTE ONGIZATE HARRERA 
UNITATEA 

24 0 

6 2 
29 1 
10 1 
4 0 
3 0 

27 0 
11 0 

GIZARTE, ONGIZATE, 
HEZKUNTZA ETA 
GAZTERIA 

GIZARTE ONGIZATEA 

30 0 
8 0 
9 0 

14 0 
25 0 
1 0 
7 0 

26 0 
13 0 
5 0 

GIZARTE ONGIZATEA 

12 0 
21 0 
15 0 
17 0 
20 0 
16 0 
18 0 

GIZARTE ONGIZATEA 
ERRESIDENTZIA 

19 0 
61 1 HEZKUNTZA 
33 0 
36 2 
45 2 
38 2 
37 1 

214 0 
34 0 
43 0 
41 0 

213 0 
39 0 
42 0 

GIZARTE, ONGIZATE, 
HEZKUNTZA ETA 
GAZTERIA 

HEZKUNTZA HAUR ESKOLAK 

44 0 
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Arloa Atal administratiboa Inkesta zkia Lehentasun
a 

46 2 
54 2 
55 2 
48 2 
49 1 
52 1 
47 1 
56 0 
51 0 
53 0 
63 0 

HEZKUNTZA 
KONTSERBATORIOA 

50 0 
148 0 
149 0 HIRI GARAPENA 
150 0 
147 2 
145 1 DIZTIPLINA JARDUERAK 
146 1 
153 2 
154 1 
151 1 

HIRIGINTZA ETA INGURUMENA 

155 1 
157 1 
159 1 

HIRIGINTZA ETA 
INGURUMENA 

INGURUMENA 
206 0 
218 1 
216 1 
220 1 
217 0 

BIDE PUBLIKOAK 

219 0 
140 0 HIRI MANTENTENIMENDU  

ZERBITZUA 139 0 
GARRAIO, BIDE PUBLIKO ETA 
HIRI MUGIKORTASUNA 

138 1 

OBRAK 142 0 

MUGIKORTASUN, BIDE 
PUBLIKO ETA OBRA 

ERAIKINEN MANTENIMENDUA 137 0 
66 2 
70 2 
88 2 
75 2 
77 2 
74 2 
73 2 
72 1 
67 1 
90 1 

104 0 
92 0 
76 0 
84 0 
89 0 
68 0 
79 0 
65 0 
86 0 

TRAFIKOA ETA HIRI 
SEGURTASUNA 

POLIZI ZERBITZUA ETA 
BIZIKIDETZA 

71 0 
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Arloa Atal administratiboa Inkesta zkia Lehentasun
a 

99 2 
94 2 
95 2 
97 1 
96 1 
98 1 

TRAFIKOA ETA HERRITAR 
BIZIKIDETZA 

100 1 
103 2 
101 0 

TRAFIKOA ETA HIRI 
SEGURTASUNA 

POLIZIA ZERBITZUA. HIRITAR 
BABESA LEHEN AGENTEA 

105 0 
Iturria: Siadeco, 2013. 
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5.9.7. Lehen hitza eta harrera euskaraz 

Ahozko harremanetan (telefonoz, leihatilan, bilerak, jendaurreko agerraldiak, ahozko harreman 

informalak…) hasierako hizkuntza eta harrera hizkuntza euskara izatea bermatu nahi da 

normalizazio ekintza honekin. Ekintza horretan ze langilek duten lehentasuna jakiteko ondorengo 

irizpideak eta puntuazio-sistema zehaztu dira: 

 

7.a. Hiritarrak, enpresak eta beste administrazio-erakundeak atenditzeko harrera-zerbitzuetako 

hasierako komunikazioak, telefonoz, leihatilan nahiz internet bidez. 

Harrera zerbitzuetako ahozko harremanetan ahozko komunikazio horien hartzaileak herritarrak, 

enpresak edota beste administrazioak direnean, komunikazio mota horietan lehen hitza eta harrera 

euskaraz izatea lehentasunezkoa izango da. 

Langileak bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Herritar, enpresei edota beste administrazioei 
zuzendutako ahozko komunikazioren bat burutzen 
du 

1 puntu 

Ez du herritar, enpresei edota beste administrazioei 
zuzendutako ahozko komunikaziorik burutzen 0 puntu 

 
7.b. Hiritarrekiko komunikazioen maiztasuna egunerokoa edo gutxienez astean behingoa izatea. 

Irungo Udaleko langileek hiritarrekin edota beste administrazioekin dituzten ahozko komunikazioen 

maiztasuna zenbatekoa izan den aztertu da atal honetan. Maiztasunaren arabera, jarraian agertzen 

den puntuazioa eman zaie: 

 

Langileak bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Hiritarrekiko ahozko komunikazioaren maiztasuna 
egunerokoa edo astean behingoa 

1 puntu 

Ahozko komunikazioen maiztasuna egunerokoa 
edo astean behingoa baino txikiagoa 0 puntu 

 

 

7.c. Ahoz euskaraz komunikatzeko gaitasun altua duten langileen hasierako komunikazioak, bai 

hiritarrekiko harremanetan eta baita udal barnekoetan ere. 

Langileen hitz egiteko euskara-maila aztertu da eta ahoz euskaraz komunikatzeko gaitasun altua 

duten langileen komunikazioak lehenetsi dira. Horren  arabera, ondorengo puntuazio-sistema 

aplikatu da: 

 

 

Langileak bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Hitz egiteko euskara-maila ongi edo nahikoa ongi  1 puntu 

Hitz egiteko euskara-maila zertxobait, hitz batzuk 
edo ezer ez 0 puntu 
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7.d. Telefonoa hartzerakoan lehen hitza euskaraz egiteari garrantzia eman dioten udal langileen 

komunikazioak. 

Aurrera begira ohiko lanean telefonoa hartzerakoan lehen hitza euskaraz egiteari garrantzia eman 

dioten langileak lehenetsiko dira lehen hitza eta harrera euskaraz egitea proposatzerako orduan. 

 

Langileak bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Telefonoa hartzerakoan lehen hitza euskaraz 
egiteari lehentasun altua edo oso altua  1 puntu 

Telefonoa hartzerakoan lehen hitza euskaraz 
egiteari lehentasun ertaina, baxua edo oso baxua  0 puntu 

 

 
7.e. Lankideengana euskaraz zuzentzea egoki ikusi duten langileen komunikazioak, lehentasun 

maila altua edo oso altua. 

Aurrera begira ohiko lanean lankideengana zuzentzerakoan lehen hitza euskaraz egiteari garrantzia 

eman dioten langileak lehenetsiko dira lehen hitza eta harrera euskaraz egitea proposatzerako 

orduan.  

 

Langileak bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Lankideengana zuzentzerakoan lehen hitza 
euskaraz egiteari lehentasun altua edo oso altua  

1 puntu 

Lankideengana zuzentzerakoan lehen hitza 
euskaraz egiteari lehentasun ertaina, baxua edo 
oso baxua  

0 puntu 

 

 
7.f. Hiritarrekiko ahozko harremanetan lehen hitza euskaraz egiteari garrantzia eman dioten udal 

langileen komunikazioak. 

Aurrera begira ohiko lanean hiritarrekiko ahozko harremanetan lehen hitza euskaraz egiteari 

garrantzia eman dioten langileak lehenetsiko dira lehen hitza eta harrera euskaraz egitea 

proposatzerako orduan. 

Langileak bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Hiritarrekiko ahozko harremanetan lehen hitza 
euskaraz egiteari lehentasun altua edo oso altua  1 puntu 

Hiritarrekiko ahozko harremanetan lehen hitza 
euskaraz egiteari lehentasun ertaina, baxua edo 
oso baxua  

0 puntu 

 
Puntuazio-sistema hori aplikatuta, lehen hitza eta harrera euskaraz egiteko langileek izan dezaketen 

gehienezko puntuazioa 6 puntu koa da; beraz, egungo egoeraren arabera 6 puntu dituzten langileek 

izango dute lehen hitza eta harrera euskaraz egiteko lehentasun altuena. 

 

Jarraian, langileen lehentasun zerrenda agertzen da, Irungo Udaleko arlo eta atal administratiboka: 
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53. Taula. Lehen hitza eta harrera euskaraz egiteko  lehentasun zerrenda. 

Arloa Atal administratiboa Inkesta 
zkia Lehentasuna 

ALKATETZA ALKATE-ZINEGOTZI ORDEZKARIAK 144 3 
KONTRATAZIOA 164 6 

212 6 
162 5 
163 5 
161 4 

IDAZKARITZA, 
ZERBITZU 
JURIDIKOAK 
ETA 
KONTRATAZIO
A 

IDAZKARITZA 

160 3 
207 6 ERREGISTROA 
112 6 
118 5 
115 5 
211 5 
121 4 
208 4 
209 4 
114 4 
120 4 
122 4 
113 3 
210 3 
117 3 

HERRITARREKIKO ZERBITZUAK 

119 1 
129 6 
125 4 INFORMATIKA 
128 3 
133 6 
130 3 INFORMAZIO KORPORATIBOA 
134 3 
109 5 
111 3 EROSKETAK ETA EKIPAMENDUAK 
110 2 
124 4 HERRITARREKIKO ZERBITZUAK (GAZTE 

INFORMAZIO BULEGOA) 123 4 
205 3 UDAL ARTXIBOA 
135 3 
108 4 

INFORMAZIOA
REN GIZARTE 
ETA 
HERRITARREN 
PARTE-
HARTZEA 

ANTOLAKUNTZA ETA KALITATEA 
107 3 

Arloa Atal administratiboa Inkesta 
zkia Lehentasuna 

199 6 
198 5 
203 4 
200 4 
202 2 

ZERGEN BILKETA 

201 2 
194 3 
191 3 KONTUHARTZAILETZA 
192 2 

EKONOMIA BULEGOA 183 1 
184 2 ERRENTA UNITATEA 
185 2 

ZERGEN IKUSKARITZA 204 3 
190 4 
186 3 
188 3 
187 3 

GIZA BALIABIDEA 

189 0 

OGASUN, 
SUSTAPEN 
EKONOMIKO 
ETA PLAN 
ESTRATEGIKO
A 

OGASUNA, SUSTAPEN EKONOMICOA 
ETA PLAN ESTRATEGIKOA 

196 3 

KULTURA TXISTULARI BANDA 178 1 
175 4 KULTURA AMAIA KZ 
174 2 
168 4 

KULTURA ETA 
KIROLA 

KIROLA 
166 3 
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165 3 
167 3 
169 4 
170 4 KULTURA 
173 4 
57 6 
31 3 GAZTERIA 
32 3 
23 6 GIZARTE LANGILEA 
22 6 

GIZARTE ONGIZATE HARRERA 
UNITATEA 24 3 

6 5 
27 5 
11 5 
5 5 

12 5 
1 4 
7 4 
4 3 

29 3 
30 3 
9 3 

25 3 
26 3 
10 3 
13 3 
8 2 

14 2 

GIZARTE, 
ONGIZATE, 
HEZKUNTZA 
ETA GAZTERIA 

GIZARTE ONGIZATEA 

3 1 

 

 

 

Arloa Atal administratiboa Inkesta 
zkia Lehentasuna 

15 3 
16 3 
18 3 
17 2 
19 2 
21 1 

GIZARTE ONGIZATEA ERRESIDENTZIA 

20 1 
61 3 HEZKUNTZA 
33 3 
38 6 
36 5 
42 4 
44 4 
45 4 
41 3 

213 3 
37 3 

214 2 
34 2 
43 1 

HEZKUNTZA HAUR ESKOLAK 

39 1 
54 5 
56 4 
46 4 
47 4 
63 4 

GIZARTE, 
ONGIZATE, 
HEZKUNTZA 
ETA GAZTERIA 

HEZKUNTZA KONTSERBATORIOA 

55 4 
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48 4 
53 3 
52 2 
50 2 
49 1 
51 1 

148 3 
150 3 HIRI GARAPENA 
149 2 
145 6 
146 5 DIZTIPLINA JARDUERAK 
147 5 
151 5 
155 5 
154 3 

HIRIGINTZA ETA INGURUMENA 

153 3 
157 6 
159 4 

HIRIGINTZA 
ETA 
INGURUMENA 

INGURUMENA 
206 2 
219 5 
218 4 
216 3 
220 3 

BIDE PUBLIKOAK 

217 1 
140 1 HIRI MANTENTENIMENDU  ZERBITZUA 
139 0 

GARRAIO, BIDE PUBLIKO ETA HIRI 
MUGIKORTASUNA 138 3 

OBRAK 142 5 

MUGIKORTASU
N, BIDE 
PUBLIKO ETA 
OBRA 

ERAIKINEN MANTENIMENDUA 137 3 

 

Arloa Atal administratiboa Inkesta 
zkia Lehentasuna 

70 6 
75 6 
67 6 
84 5 
65 5 
77 5 
74 5 
88 4 
72 4 

104 3 
92 3 
89 3 
68 3 
79 3 
66 2 
86 2 
71 2 
90 2 
73 2 

POLIZI ZERBITZUA ETA BIZIKIDETZA 

76 1 
94 6 
99 5 
97 5 
96 4 
98 4 
95 4 

TRAFIKOA ETA HERRITAR BIZIKIDETZA 

100 4 
103 4 
105 3 

TRAFIKOA ETA 
HIRI 
SEGURTASUN
A 

POLIZIA ZERBITZUA. HIRITAR BABESA 
LEHEN AGENTEA 

101 1 
Iturria: Siadeco, 2013. 
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5.9.8. Hiritarrekiko ahozko harremanak 

Hiritarrekiko harremanetan hizkuntza eskubideak bermatu nahi dira, komunikazioa euskaraz izan 

dadin udal langileek jarrera aktiboa izatea lortu nahi da eta baldintza egokiak bermatzen direnean 

euskararen erabilera lehenetsi hiritarrekiko ahozko komunikazioetan. Hori gauzatu ahal izateko 

ondorengo lehentasun-irizpideak zehaztu dira: 

 

8.a. Hiritarrak, enpresak eta beste administrazio erakundeak atenditzeko harrera-zerbitzuetako 

komunikazioak, telefonoz, leihatilan nahiz internet bidez. 

Hiritar, enpresa nahiz beste administrazioekiko ahozko harremanak dituzten langileak 

lehentasunezkoak izango dira normalizazio ekintza honetan. 

 

Langileak bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Herritar, enpresei edota beste administrazioei 
zuzendutako ahozko komunikazioren bat burutzen 
du 

1 puntu 

Ez du herritar, enpresei edota beste administrazioei 
zuzendutako ahozko komunikaziorik burutzen 0 puntu 

 

 
8.b. Hiritarrekiko komunikazioen maiztasuna egunerokoa edo gutxienez astean behingoa izatea. 

Irungo Udaleko langileek hiritarrekin edota beste administrazioekin dituzten ahozko komunikazioen 

maiztasuna zenbatekoa izan den aztertu da atal honetan. Maiztasunaren arabera, jarraian agertzen 

den puntuazioa eman zaie: 

 

Langileak bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Hiritarrekiko ahozko komunikazioaren maiztasuna 
egunerokoa edo astean behingoa 1 puntu 

Ahozko komunikazioen maiztasuna egunerokoa 
edo astean behingoa baino txikiagoa 

0 puntu 

 

 
8.c. Ahoz euskaraz komunikatzeko gaitasun altua duten langileen arteko komunikazioak. 

Hiritarrekiko harremanetan zein udal barneko harremanetan ere (lankideekiko harremanak, beste 

arloekiko komunikazioak, udal ordezkari politikoak…) euskaraz komunikatzeko gaitasun altua duten 

langileen komunikazioak lehenetsiko dira. 

 

 

Langileak bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Hitz egiteko euskara-maila ongi edo nahikoa ongi  1 puntu 

Hitz egiteko euskara-maila zertxobait, hitz batzuk 
edo ezer ez 

0 puntu 
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8.d. Hiritarrekiko komunikazioetan euskara gehiago erabiltzeko ahalegina egitea lehenetsi duten 

langileen komunikazioak. 

Aurrera begira ohiko lanean hiritarrekiko ahozko harremanetan euskaraz gehiago mintzatzeari 

garrantzia eman dioten langileen komunikazioak izango dira lehentasunezkoak. 

 

Langileak bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Hiritarrekiko ahozko harremanetan euskara gehiago 
mintzatzeari lehentasun altua edo oso altua  1 puntu 

Hiritarrekiko ahozko harremanetan euskara gehiago 
mintzatzeari lehentasun ertaina, baxua edo oso 
baxua  

0 puntu 

 
Puntuazio-sistema hori aplikatuta, hiritarrekiko ahozko harremanak euskaraz egiteko langileek izan 

dezaketen gehienezko puntuazioa 4 puntu koa da. 

 

Jarraian, hiritarrekiko ahozko harremanak izateko langileen lehentasun zerrenda agertzen da, Irungo 

Udaleko arlo eta atal administratiboka: 

 

 
 
54. Taula. Hiritarrekiko ahozko harremanetarako leh entasun zerrenda. 

Arloa Atal administratiboa Inkesta 
zkia 

Lehentasu
na 

ALKATETZA ALKATE-ZINEGOTZI 
ORDEZKARIAK 

144 4 

KONTRATAZIOA 164 4 
161 4 
212 4 
162 4 
160 3 

IDAZKARITZA, 
ZERBITZU JURIDIKOAK 
ETA KONTRATAZIOA IDAZKARITZA 

163 3 
207 4 ERREGISTROA 
112 4 
121 4 
118 4 
208 4 
114 4 
211 4 
120 4 
117 4 
122 4 
115 3 
209 3 
113 3 
210 3 

HERRITARREKIKO ZERBITZUAK 

119 1 
129 4 
128 3 INFORMATIKA 
125 2 
133 3 
130 3 INFORMAZIO KORPORATIBOA 
134 3 
109 4 
110 2 

INFORMAZIOAREN 
GIZARTE ETA 
HERRITARREN PARTE-
HARTZEA 

EROSKETAK ETA 
EKIPAMENDUAK 

111 2 
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124 3 HERRITARREKIKO ZERBITZUAK 
(GAZTE INFORMAZIO BULEGOA) 123 3 

205 3 UDAL ARTXIBOA 
135 3 
108 4 ANTOLAKUNTZA ETA KALITATEA 
107 3 
200 4 
198 4 
203 3 
199 3 
202 2 

ZERGEN BILKETA 

201 2 
194 3 
191 3 KONTUHARTZAILETZA 
192 2 

EKONOMIA BULEGOA 183 2 
184 2 

OGASUN, SUSTAPEN 
EKONOMIKO ETA 
PLAN ESTRATEGIKOA 

ERRENTA UNITATEA 
185 2 

ZERGEN IKUSKARITZA 204 3 
186 3 
190 3 
188 2 
187 2 

GIZA BALIABIDEA 

189 0 

OGASUN, SUSTAPEN 
EKONOMIKO ETA 
PLAN ESTRATEGIKOA 

OGASUNA, SUSTAPEN 
EKONOMICOA ETA PLAN 
ESTRATEGIKOA 

196 2 

 
 
 

Arloa Atal administratiboa Inkesta 
zkia 

Lehentasu
na 

KULTURA TXISTULARI BANDA 178 2 
175 3 KULTURA AMAIA KZ 
174 2 
166 4 
168 4 
165 3 

KIROLA 

167 3 
173 4 
169 3 

KULTURA ETA KIROLA 

KULTURA 
170 3 
57 4 
32 4 GAZTERIA 
31 2 
23 4 GIZARTE LANGILEA 
22 4 

GIZARTE ONGIZATE HARRERA 
UNITATEA 

24 3 

11 4 
7 4 
4 3 
6 3 

27 3 
30 3 
25 3 
1 3 

26 3 
10 3 
13 3 
12 3 
29 2 
8 2 
9 2 
5 2 

GIZARTE, ONGIZATE, 
HEZKUNTZA ETA 
GAZTERIA 

GIZARTE ONGIZATEA 

3 1 
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Arloa Atal administratiboa Inkesta 
zkia 

Lehentasu
na 

14 1 
18 3 
19 3 
15 2 
16 2 
21 1 
17 1 

GIZARTE ONGIZATEA 
ERRESIDENTZIA 

20 1 
61 3 HEZKUNTZA 
33 3 
38 4 
36 3 
42 3 
45 3 
37 3 

214 2 
34 2 
43 2 
41 2 

213 2 
44 2 

GIZARTE, ONGIZATE, 
HEZKUNTZA ETA 
GAZTERIA 

HEZKUNTZA HAUR ESKOLAK 

39 1 
 
 
 
 
 

Arloa Atal administratiboa Inkesta 
zkia 

Lehentasu
na 

46 4 
56 3 
53 3 
54 3 
55 3 
51 2 
52 2 
47 2 
63 2 
50 2 
48 2 

GIZARTE, ONGIZATE, 
HEZKUNTZA ETA 
GAZTERIA 

HEZKUNTZA 
KONTSERBATORIOA 

49 1 
148 3 
150 3 HIRI GARAPENA 
149 2 
145 4 
147 4 DIZTIPLINA JARDUERAK 
146 3 
151 4 
154 3 
153 3 

HIRIGINTZA ETA INGURUMENA 

155 3 
157 4 
159 4 

HIRIGINTZA ETA 
INGURUMENA 

INGURUMENA 
206 3 
218 4 
219 4 
216 3 
220 3 

BIDE PUBLIKOAK 

217 2 
140 2 HIRI MANTENTENIMENDU  

ZERBITZUA 139 1 

MUGIKORTASUN, BIDE 
PUBLIKO ETA OBRA 

GARRAIO, BIDE PUBLIKO ETA 
HIRI MUGIKORTASUNA 138 3 
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Arloa Atal administratiboa Inkesta 
zkia 

Lehentasu
na 

OBRAK 142 2 
ERAIKINEN MANTENIMENDUA 137 3 

70 4 
84 4 
89 4 
75 4 

104 3 
92 3 
88 3 
79 3 
65 3 
77 3 
67 3 
74 3 
66 2 
76 2 
72 2 
86 2 
71 2 
73 2 
68 1 

TRAFIKOA ETA HIRI 
SEGURTASUNA 

POLIZI ZERBITZUA ETA 
BIZIKIDETZA 

90 1 
 
 
 

Arloa Atal administratiboa Inkesta 
zkia 

Lehentasu
na 

96 4 
94 4 
99 3 
97 3 
98 3 

100 3 

TRAFIKOA ETA HERRITAR 
BIZIKIDETZA 

95 2 
103 3 
105 3 

TRAFIKOA ETA HIRI 
SEGURTASUNA 

POLIZIA ZERBITZUA. HIRITAR 
BABESA LEHEN AGENTEA 

101 2 
Iturria: Siadeco, 2013. 

 
5.9.9. Udal barneko ahozko komunikazioak 

Udal langileen arteko harremanetan eta udal ordezkari politikoekiko komunikazioetan euskararen 

erabilera indartzea da normalizazio ekintza honen helburua. Helburu hori betetzeko zehaztu diren 

lehentasun-irizpideak berriz honakoak dira: 

 

9.a. Hiritarrekiko eta Irungo erakunde eta elkarteekiko ahozko harremanetan zerbitzu hizkuntza gisa 

euskararen erabilera maila altuagoa den atal administratiboak. 

Udalean hiritarrekin hitz egitean euskararen erabilera-maila ertaina edota altua dutela adierazi duten 

langileek izango dute lehentasuna: 

 

Langileak bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Udalean hiritarrekin hitz egiterakoan euskararen 
erabilera-maila erdizka edo altua 1 puntu 

Udalean hiritarrekin hitz egiterakoan euskararen 
erabilera-maila baxua 0 puntu 
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9.b. Euskaraz mintzatzeko gaitasun altua, batez bestekoa baino altuagoa, dagoen atal 

administratiboetan. 

Euskaraz hitz egiterakoan ongi edo nahikoa ongi egiten duten udal langileak. 

 

Langileak bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Euskaraz ongi edo nahiko ongi hitz egin 1 puntu 

Euskaraz zertxobait, hitz batzuk edo ezer ez hitz 
egin 0 puntu 

 
9.c. Euskara dakiten lankideekin euskaraz gehiago mintzatzeko ahalegina egitea lehenetsi duten 

langileekin komunikazioak. 

Aurrera begira ohiko lanean euskara dakiten lankideekin euskaraz gehiago mintzatzeari garrantzia 

eman dioten langileen komunikazioek izango dute lehentasuna. 

 

Langileak bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Euskara dakiten lankideekin euskaraz gehiago 
mintzatzeri lehentasun altua edo oso altua  

1 puntu 

Euskara dakiten lankideekin euskaraz gehiago 
mintzatzeri lehentasun ertaina, baxua edo oso 
baxua  

0 puntu 

 
9.d. Euskara dakiten ordezkari politikoekin euskara gehiago erabiltzeari garrantzia eman dioten 

langileen komunikazioak. 

Aurrera begira ohiko lanean euskara dakiten ordezkari politikoekin euskaraz gehiago mintzatzeari 

garrantzia eman dioten langileen komunikazioek izango dute lehentasuna. 

 

Langileak bete beharreko baldintza Puntuazioa 

Euskara dakiten politikoekin euskaraz gehiago 
mintzatzeri lehentasun altua edo oso altua  

1 puntu 

Euskara dakiten politikoekin euskaraz gehiago 
mintzatzeri lehentasun ertaina, baxua edo oso 
baxua  

0 puntu 

 
Puntuazio-sistema hori aplikatuta, udal barneko ahozko harremanak euskaraz egiteko langileek izan 

dezaketen gehienezko puntuazioa 4 puntu koa da; hau da, 4 puntuko lehentasuna duten langileak 

izango dira udal barnean euskarazko komunikazioa izateko lehenetsitakoak. 

 

Jarraian, langileen lehentasun zerrenda agertzen da, Irungo Udaleko arlo eta atal administratiboka: 
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55. Taula. Udal barneko ahozko komunikazioetarako l ehentasun zerrenda. 

Arloa Atal administratiboa Inkesta 
zkia 

Lehentasun
a 

ALKATETZA ALKATE-ZINEGOTZI 
ORDEZKARIAK 

144 2 

KONTRATAZIOA 164 4 
162 4 
161 2 
212 2 
160 1 

IDAZKARITZA, ZERBITZU JURIDIKOAK 
ETA KONTRATAZIOA IDAZKARITZA 

163 1 
112 4 ERREGISTROA 
207 3 
117 4 
115 3 
114 3 
210 3 
120 3 
122 3 
121 2 
118 2 
208 2 
209 2 
113 2 
211 2 

HERRITARREKIKO ZERBITZUAK 

119 0 
125 3 
129 2 INFORMATIKA 
128 1 
133 3 
130 2 

INFORMAZIOAREN GIZARTE ETA 
HERRITARREN PARTE-HARTZEA 

INFORMAZIO KORPORATIBOA 
134 1 

 
 
 

Arloa Atal administratiboa Inkesta 
zkia 

Lehentasun
a 

109 3 
110 0 

EROSKETAK ETA 
EKIPAMENDUAK 

111 0 
124 3 HERRITARREKIKO ZERBITZUAK 

(GAZTE INFORMAZIO 
BULEGOA) 123 3 

205 2 UDAL ARTXIBOA 
135 2 
108 4 

INFORMAZIOAREN GIZARTE ETA 
HERRITARREN PARTE-HARTZEA 

ANTOLAKUNTZA ETA 
KALITATEA 107 1 

200 3 
203 2 
198 2 
202 1 
201 1 

ZERGEN BILKETA 

199 1 
194 2 
192 1 KONTUHARTZAILETZA 
191 1 

EKONOMIA BULEGOA 183 1 
184 1 ERRENTA UNITATEA 
185 0 

ZERGEN IKUSKARITZA 204 2 
190 2 
186 1 
188 1 
187 1 

OGASUN, SUSTAPEN EKONOMIKO ETA 
PLAN ESTRATEGIKOA 

GIZA BALIABIDEA 

189 0 
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Arloa Atal administratiboa Inkesta 
zkia 

Lehentasun
a 

OGASUNA, SUSTAPEN 
EKONOMICOA ETA PLAN 
ESTRATEGIKOA 

196 1 

KULTURA TXISTULARI BANDA 178 1 
175 3 KULTURA AMAIA KZ 
174 0 
168 4 
166 3 
165 2 

KIROLA 

167 2 
169 2 
170 2 

KULTURA ETA KIROLA 

KULTURA 
173 1 
31 4 
57 4 GAZTERIA 
32 3 
23 4 GIZARTE LANGILEA 
22 4 

GIZARTE ONGIZATE HARRERA 
UNITATEA 24 2 

29 4 
27 3 
10 3 
6 2 

30 2 
25 2 
7 2 

GIZARTE ONGIZATE, HEZKUNTZA ETA 
GAZTERIA 

GIZARTE ONGIZATEA 

26 2 
 
 
 
 
 
 

Arloa Atal administratiboa Inkesta 
zkia 

Lehentasun
a 

4 1 
11 1 
8 1 
9 1 

14 1 
1 1 

13 1 
5 1 

12 1 

GIZARTE ONGIZATEA 

3 0 
20 3 
19 3 
21 2 
16 2 
18 2 
15 0 

GIZARTE ONGIZATEA 
ERRESIDENTZIA 

17 0 
61 2 HEZKUNTZA 
33 2 
44 4 
38 4 
43 3 
41 3 
37 3 

214 2 
36 2 

GIZARTE ONGIZATE, HEZKUNTZA ETA 
GAZTERIA 

HEZKUNTZA HAUR ESKOLAK 

42 2 
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Arloa Atal administratiboa Inkesta 
zkia 

Lehentasun
a 

45 2 
213 1 
39 1 
34 0 
46 4 
54 4 
49 3 
55 3 
48 3 
56 2 
51 2 
52 2 
53 2 
47 2 
63 2 

HEZKUNTZA 
KONTSERBATORIOA 

50 1 
148 1 
149 1 HIRI GARAPENA 
150 1 
147 3 
145 2 DIZTIPLINA JARDUERAK 
146 2 
153 3 
151 3 
155 3 

HIRIGINTZA ETA INGURUMENA 

154 1 
157 3 
159 3 

HIRIGINTZA ETA INGURUMENA 

INGURUMENA 
206 3 

 
 

Arloa Atal administratiboa Inkesta 
zkia 

Lehentasun
a 

218 3 
219 3 
220 2 
217 1 

BIDE PUBLIKOAK 

216 1 
140 1 HIRI MANTENTENIMENDU  

ZERBITZUA 139 0 
GARRAIO, BIDE PUBLIKO ETA 
HIRI MUGIKORTASUNA 

138 2 

OBRAK 142 1 

MUGIKORTASUN, BIDE PUBLIKO ETA 
OBRA 

ERAIKINEN MANTENIMENDUA 137 2 
70 4 
75 4 
67 4 
66 3 
68 3 
88 3 
79 3 

104 2 
84 2 
89 2 

POLIZI ZERBITZUA ETA 
BIZIKIDETZA 

77 2 
74 2 
73 2 
92 1 
76 1 
72 1 
65 1 
90 1 

TRAFIKOA ETA HIRI SEGURTASUNA 

POLIZI ZERBITZUA ETA 
BIZIKIDETZA 

86 0 
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71 0 
97 4 

100 4 
99 3 
98 2 
94 2 
95 2 

TRAFIKOA ETA HERRITAR 
BIZIKIDETZA 

96 1 
101 2 
103 2 

POLIZIA ZERBITZUA. HIRITAR 
BABESA LEHEN AGENTEA 

105 1 
Iturria: Siadeco, 2013. 

 
 

5.9.10. Diru-laguntzetarako hizkuntza irizpideak, kontratazio administratiboetarako hizkuntza 

irizpideak eta aplikazio eta teknologia berriak 

 

Diru-laguntzetarako hizkuntza irizpideen inguruko, kontratazio administratiboetarako hizkuntza 

irizpideen inguruko eta aplikazio eta teknologia berrien inguruko normalizazio ekintzetarako 

zehaztutako lehentasunak, txosteneko 5.7.2 atalean agertzen direnak dira. Azterketa 

komunikatiboak ez du normalizazio ekintza horien lehentasun zerrendarik osatzeko 

informaziorik jasotzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


