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Diagnosi Fasea: Irungo Udal barneko 

euskararen egoeraren ebaluazioa 
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4. 

 

1.1. Metodologia  

 

1.1.1 

Ikerlanaren unibertsoa 

eta laginketa 

 

Irungo Udala erakunde gisa hartu da aztergai.  

Azterketa egiteko landa lanaren fitxa teknikoa, honakoa da:  

a. Unibertsoa 

− Irungo Udala, erakunde gisa. 

− Irungo Udaleko langileak; dena den, udalak hala erabakita, ez dute diagnostiko 

honetan parte hartu,  ez Euskara Arloko langileek (Udal euskaltegiko enplegatuak 

barne direla), ez euskaltegikoek, ez eta alderdi politikoen bulegoekin lotutakoek. 

Guztira, 501 langilek osatu dute azterketarako unibertsoa (denera 563 baitira). 

− Hizkuntza Eskakizunen azterketa egiteko, Udalaren lanpostu zerrenda baliatu da; 

horregatik, langileei ez zaie galde-sortan euren hizkuntza eskakizunen inguruko 

informaziorik galdetu. 

b. Teknika 

− Langileak inkestatzeko galde-sorta egituratua erabili da; on-line betetzeko inkesta 

bidali zaie lagina osatu duten langile guztiei, eta gehienek hala erantzun badute 

ere, on-line betetzeko zailtasunak izan direnean, telefono bidez erantzun dira. 

c.  Inkesta 

− Siadecok Hizkuntza Politika Sailburuordetzarako egindako “Euskararen erabilera 

normalizatzeko V. Plangintzaldiaren amaiera ebaluaziorako” espezifikoki 

diseinaturiko  galde-sorta egituratua erabili da,  aurrez Hizkuntza Politikarako 

Sailburuordetzak (HPS aurrerantzean) berak plangintzaldiko tarteko ebaluazioa 

egiteko erabilitakoa oinarri hartuta.  

− Hala ere, Udaleko teknikariarekin adostuta, HPSrako diseinatutako langileen galde-

sorta moldatu egin da, hiru galdera berri txertatuz, eta aldiz –langileei inkesta 

betetzeko lana arindu asmoz- 7 galdera kenduz.  
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d. Laginketa mota 

− Ausazko laginketa egin da, erakundetik bidalitako langileen zerrenda oinarri 

hartuta. Esan bezala, 563 langilez osatutako zerrenda. 

− Datuak aztertzeko, landa-lan honetan egindako inkestei batu egin zaizkie, 2017. 

urtean, HPSrako egindako landa-lanean Irungo Udaleko langileek erantzundakoak.  

e. Laginaren tamaina eta errore-marjina estatistikoa 

− Guztira 324 langileren datuak bildu ditugu. Horietatik, HPSrako egindako ikerlanean 

Irungo Udaleko 14 langileen datuak errekuperatu dira eta 310 izan dira landa-lan 

honetan lortutako erantzunak.  

− Errore-marjina estatistiko orokorra, %±3,24 da, %95eko konfiantza tarterako 

(p=q=0.5 izanik ausazko laginketa sinplerako).  

f. Egin den garaia 

− Landa-lana 2018ko ekainean egin da. 

 

1.1.2 

Langileen soslaia 

Galde-sorta erantzundako langileen artean zertxobait gehiago dira emakumezkoak; eta 

adin-tartearen arabera, emakumezkoak nagusi dira 36 eta 55 urte bitartekoetan. 

Adinari erreparatuz, batez besteko adina, ia 47 urtekoa da.  

 

Irungo Udalean inkestatutako langileak sexuaren eta adin tartearen arabera 

  

  

Sexua 
Guztira 

Emakumezkoa Gizonezkoa Ez du erantzun 

<=35 urte 
20 28 0 48 

%12,2 %18,3 %0,0 %14,8 

36-45 urte 
48 35 0 83 

%29,3 %22,9 %0,0 %25,6 

46-55 urte 
68 52 0 120 

%41,5 %34,0 %0,0 %37,0 

>55 urte 
27 38 0 65 

%16,5 %24,8 %0,0 %20,1 

Ez du erantzun 
1 0 7 8 

%0,6 %0,0 %100,0 %2,5 

Guztira 164 153 7 324 

% (horizontala) 50,6 47,2 2,2 100,0 

Iturria: Siadeco, 2018 



 

6. 

 

1.2. Hizkuntza gaitasuna  
 

1.2.1 

Hizkuntza eskakizunak 

 

1. Taula: Irungo Udaleko lanpostuen  hizkuntza eskakizunen egiaztatze maila orokorra 

ARLOA 
Lanpostuak 

guztira Hutsik 

Egiaztatutako hizkuntza eskakizunak 

Lanpostuaren 

HE edo altuagoa 

Baxuagoren bat 

egiaztatua 

Ezer egiaztatu 

gabe 

Kop Kop Kop % Kop % Kop % 

ALKATETZA 4 0 1 25,0 2 50,0 1 25,0 

GIZARTE ONGIZATE, HEZKUNTZA ETA 

GAZTERIA 
107 0 71 66,4 9 8,4 27 25,2 

UDALBATZA 5 0 2 40,0 1 20,0 2 40,0 

KULTURA ETA KIROLA 20 0 11 55,0 6 30,0 3 15,0 

EUSKARA 24 0 24 100,0 0 0,0 0 0,0 

HIRI BULTZADA, EKONOMIA ETA OGASUNA 26 1 15 60,0 7 28,0 3 12,0 

KONTUHARTZAILETZA OROKORRA 5 0 4 80,0 1 20,0 0 0,0 

MUGIKORTASUNA, BIDE PUBLIKOA ETA 

OBRA 
48 3 12 26,7 7 15,6 26 57,8 

UDALTZAINGOA ETA BIZIKIDETZA 111 0 67 60,4 8 7,2 36 32,4 

IDAZKARITZA, ZERBITZU JURIDIKOAK ETA 

KONTRATAZIOA 
8 0 5 62,5 2 25,0 1 12,5 

INFORMAZIOAREN GIZARTEA, PARTE-

HARTZEA ETA AUZOAK 
51 2 30 61,2 13 26,5 6 12,2 

HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORRA 22 1 15 71,4 1 4,8 5 23,8 

GUZTIRA 431 7 257 60,6 57 13,4 110 25,9 

Iturria: Irungo Udala. Siadecok landua. 2018 
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2. Taula: Derrigortasun data daukaten lanpostuen hizkuntza eskakizunen egiaztatze maila orokorra.  

ARLOA 
Lanpostuak 

guztira Hutsik 

Egiaztatutako hizkuntza eskakizunak 

Lanpostuaren HE 

edo altuagoa 

Baxuagoren bat 

egiaztatua 

Ezer egiaztatu 

gabe 

Kop Kop Kop % Kop % Kop % 

ALKATETZA 1 0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

GIZARTE ONGIZATE, HEZKUNTZA ETA 

GAZTERIA 
84 0 68 81,0 5 6,0 11 13,1 

UDALBATZA 0 0 0  0  0  

KULTURA ETA KIROLA 18 0 10 55,6 6 33,3 2 11,1 

EUSKARA 24 0 24 100,0 0 0,0 0 0,0 

HIRI BULTZADA, EKONOMIA ETA 

OGASUNA 
22 0 15 68,2 6 27,3 1 4,5 

KONTUHARTZAILETZA OROKORRA 5 0 4 80,0 1 20,0 0 0,0 

MUGIKORTASUNA, BIDE PUBLIKOA ETA 

OBRA 
13 0 5 38,5 4 30,8 4 30,8 

UDALTZAINGOA ETA BIZIKIDETZA 72 0 63 87,5 3 4,2 6 8,3 

IDAZKARITZA, ZERBITZU JURIDIKOAK ETA 

KONTRATAZIOA 
8 0 5 62,5 2 25,0 1 12,5 

INFORMAZIOAREN GIZARTEA, PARTE-

HARTZEA ETA AUZOAK 
43 2 28 68,3 10 24,4 3 7,3 

HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORRA 19 1 14 77,8 1 5,6 3 16,7 

GUZTIRA 309 3 237 77,5 38 12,4 31 10,1 

Iturria: Irungo Udala. Siadecok landua. 2018 

 

3. Taula: Derrigortasun data EZ daukaten lanpostuen hizkuntza eskakizunen egiaztatze maila orokorra.  

ARLOA Lanpostuak 

guztira Hutsik 

Egiaztatutako hizkuntza eskakizunak 

Lanpostuaren 

HE edo 

altuagoa 

Baxuagoren 

bat egiaztatua 

Ezer egiaztatu 

gabe 

Kop Kop Kop % Kop % Kop % 

ALKATETZA 3 0 0 ,0 2 66,7 1 33,3 

GIZARTE ONGIZATE, HEZKUNTZA ETA 

GAZTERIA 
23 0 3 13,0 4 17,4 16 69,6 

UDALBATZA 5 0 2 40,0 1 20,0 2 40,0 

KULTURA ETA KIROLA 2 0 1 50,0 0 0,0 1 50,0 

EUSKARA 0 0 0  0  0  

HIRI BULTZADA, EKONOMIA ETA OGASUNA 4 1 0 ,0 1 33,3 2 66,7 

KONTUHARTZAILETZA OROKORRA 0 0 0 
 

0  0  

MUGIKORTASUNA, BIDE PUBLIKOA ETA 

OBRA 
35 3 7 21,9 3 9,4 22 68,8 

UDALTZAINGOA ETA BIZIKIDETZA 39 0 4 10,3 5 12,8 30 76,9 

IDAZKARITZA, ZERBITZU JURIDIKOAK ETA 

KONTRATAZIOA 
0 0 0  0  0  

INFORMAZIOAREN GIZARTEA, PARTE-

HARTZEA ETA AUZOAK 
8 0 2 25,0 3 37,5 3 37,5 

HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORRA 3 0 1 33,3 0 0,0 2 66,7 

GUZTIRA 122 4 20 16,9 19 16,1 79 66,9 

Iturria: Irungo Udala. Siadecok landua. 2018 
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4. Taula: Egiaztatutako hizkuntza eskakizunak 

  Lanpostuaren HE 

edo altuagoa 

Baxuagoren 

bat 

egiaztatua 

Ezer 

egiaztatu 

gabe Hutsik Guztira 

  Kop % Kop % Kop % Kop Kop 

1. HE 12 38,7 0 0 19 61,3 0 31 

2. HE 80 50,6 14 8,9 64 40,5 3 161 

3.HE 137 70,3 35 17,9 23 11,8 2 197 

4.HE 28 70,0 8 20,0 4 10,0 2 42 

Guztira 257 60,6 57 13,4 110 25,9 7 431 

Iturria: Irungo Udala. Siadecok landua. 2018 

 

 

 

5. Taula: Egiaztatutako hizkuntza eskakizuna Derrigortasun Data duten eta ez duten arabera 

  DERRIGORTASUN DATA 
Guztira 

  Bai Ez 

Batere ez 
31 79 110 

%10,0 %64,8 %25,5 

1 HE 
13 13 26 

%4,2 %10,7 %6,0 

2 HE 
81 13 94 

%26,2 %10,7 %21,8 

3 HE 
143 11 154 

%46,3 %9,0 %35,7 

4 HE 
20 2 22 

%6,5 %1,6 %5,1 

Hutsik 
3 4 7 

%1,0 %3,3 %1,6 

TG 
18 0 18 

%5,8 %0,0 %4,2 

Guztira 
309 122 431 

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

Iturria: Irungo Udala. Siadecok landua. 2018 

 

 

 

 

 

 



 

9. 

 

1.2.2 

Adierazitako hizkuntza 

gaitasuna 
 

 

 

6. Taula. Irungo Udaleko langileen euskara gaitasun aitortua, trebetasunen arabera (%) 

  

Ezer ez Hitz batzuk Zertxobait 

Nahiko 

ongi Ongi 

  

Guztira 

%  %  %  %  %  %  
Ulertu 3,2 3,8 9,8 23,0 60,3 100,0 

Hitz egin 4,4 5,4 19,2 25,6 45,4 100,0 

Irakurri 3,5 4,1 15,1 23,7 53,6 100,0 

Idatzi 4,4 5,4 21,5 32,5 36,3 100,0 

Iturria: Siadeco, 2018  

 

 

 

7. Taula. Aitortutako euskara gaitasuna, adinaren arabera (%) 

  
Ezer ez Hitz batzuk Zertxobait Nahiko ongi Ongi Guztira 

%  %  %  %  %  %  
adina <=35 urte Ulertu 2,1 ,0 2,1 ,0 95,8 100,0 

Hitz egin 2,1 ,0 6,3 12,5 79,2 100,0 

Irakurri 2,1 ,0 2,1 ,0 95,8 100,0 

Idatzi 2,1 ,0 6,3 16,7 75,0 100,0 

36-45 urte Ulertu ,0 1,2 6,0 19,3 73,5 100,0 

Hitz egin ,0 3,6 18,1 20,5 57,8 100,0 

Irakurri ,0 1,2 9,6 22,9 66,3 100,0 

Idatzi ,0 3,6 10,8 36,1 49,4 100,0 

46-55 urte Ulertu 2,5 2,5 13,3 29,2 52,5 100,0 

Hitz egin 3,3 5,8 20,8 35,8 34,2 100,0 

Irakurri 2,5 4,2 17,5 31,7 44,2 100,0 

Idatzi 4,2 4,2 29,2 37,5 25,0 100,0 

>55 urte Ulertu 9,2 12,3 13,8 33,8 30,8 100,0 

Hitz egin 13,8 10,8 27,7 23,1 24,6 100,0 

Irakurri 10,8 10,8 27,7 27,7 23,1 100,0 

Idatzi 12,3 13,8 32,3 30,8 10,8 100,0 

Guztira Ulertu 3,2 3,8 9,8 23,0 60,3 100,0 

Hitz egin 4,4 5,4 19,2 25,6 45,4 100,0 

Irakurri 3,5 4,1 15,1 23,7 53,6 100,0 

Idatzi 4,4 5,4 21,5 32,5 36,3 100,0 

Iturria: Siadeco, 2018  
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8. Taula. Aitortutako euskara gaitasuna, sexuaren arabera (%) 

  

Ezer 

ez 

Hitz 

batzuk 

Zertxo-

bait 

Nahiko 

ongi Ongi Guztira 

%  %  %  %  %  %  

Sexua Emakumezkoa Ulertu 1,8 ,6 6,7 21,3 69,5 100,0 

Hitz egin 3,0 2,4 14,6 27,4 52,4 100,0 

Irakurri 1,8 2,4 6,7 27,4 61,6 100,0 

Idatzi 2,4 3,7 14,0 37,8 42,1 100,0 

Gizonezkoa Ulertu 4,6 7,2 13,1 24,8 50,3 100,0 

Hitz egin 5,9 8,5 24,2 23,5 37,9 100,0 

Irakurri 5,2 5,9 24,2 19,6 45,1 100,0 

Idatzi 6,5 7,2 29,4 26,8 30,1 100,0 

Guztira Ulertu 3,2 3,8 9,8 23,0 60,3 100,0 

Hitz egin 4,4 5,4 19,2 25,6 45,4 100,0 

Irakurri 3,5 4,1 15,1 23,7 53,6 100,0 

Idatzi 4,4 5,4 21,5 32,5 36,3 100,0 

Iturria: Siadeco, 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. 

 

 

1.3. Zerbitzu hizkuntza 
 

1.3.1 

Irudia 

 

9. Taula. Hizkuntzen erabilera jendaurreko ekitaldietan (%) 

 
Jendaurreko  

saioak 

Irungo Udala 
Eus Biak Gazt 

32,1   

Iturria: Siadeco, 2018  

 

1.3.2 

Herritarrekiko 

harremanak 

1.3.2.1. Idatzizko harremanak 

10. Taula. Herritarren idatzizko harremanetako batez besteko hizkuntza erabilera (%) 

 
Herritarren  

idazkiak 

Erakundearen 

idazkiak 

Euskaraz  

idatzi dutenei 

Irungo Udala 
Eus Elebi Gazt Eus Elebi Gazt Eus Elebi Gazt 

10,4 8,4 81,2 3,6 66,6 29,8 36,3 48,5 15,3 

Iturria: Siadeco, 2018  

1.3.2.2. Telefonoko harremanak 

11. Taula. Hizkuntzen erabilera telefonoko harremanetan (%)  Irungo Udala 

 

beti edo ia 

beti 

gaztelaniaz 

(%) 

gaztelania 

euskara baino 

gehiago 

(%) 

euskara gaztelania 

bezainbeste 

(%) 

euskara 

gaztelania baino 

gehiago 

(%) 

beti edo ia 

beti euskara 

(%) 

Guztira 

(%) 

Herritarrei harrera 

telefonoz 
25,0 21,2 13,5 8,5 31,9 100,0 

Telefonozko 

harreran herritarren 

hizkuntza 

35,5 50,6 11,2 1,9 0,8 100,0 

Telefonozko 

komunikazioa 

osotasunean 

30,8 49,2 15,8 3,1 1,2 100,0 

Iturria: Siadeco, 2018  



 

12. 

 

12. Taula. Langileen telefonoko lehen hitza, haien ahozko hizkuntza gaitasun aitortuaren arabera (%).  

 
beti edo ia beti 

gaztelaniaz 

(%) 

gaztelania 

euskara 

baino 

gehiago 

(%) 

euskara 

gaztelania 

bezainbeste 

(%) 

euskara 

gaztelania 

baino 

gehiago 

(%) 

beti 

edo ia 

beti 

euskara 

(%) 

Guztira 

(%) 

Euskara hitz 

egiteko gaitasuna 

Ezer ez 
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Hitz batzuk 72,7 18,2 9,1 0,0 0,0 100,0 

Zertxobait 58,7 28,3 6,5 2,2 4,3 100,0 

Nahiko ongi 
18,2 36,4 18,2 9,1 18,2 100,0 

Ongi 
7,4 12,3 13,1 12,3 54,9 100,0 

Guztira 25,0 21,2 13,5 8,5 31,9 100,0 

Iturria: Siadeco, 2018  
Oharra: hauek pertsonak dira, ez batez besteko erabilera 

 

1.3.2.3. Aurrez aurreko harremanak 

 
13. Taula. Hizkuntzen erabilera aurrez aurreko harremanetan (%) 

 

beti edo ia 

beti 

gaztelaniaz 

(%)  

gaztelania 

euskara baino 

gehiago 

(%) 

euskara gaztelania 

bezainbeste 

(%) 

euskara 

gaztelania 

baino gehiago 

(%) 

beti edo ia 

beti euskara 

(%) 

Guztira 

(%) 

Aurrez aurreko 

hasierako agurreko 

hizkuntza herritarrei 

26,3 25,2 16,7 13,3 18,5 100,0 

Aurrez aurreko 

hasierako agurreko 

hizkuntza herritarrek 

30,5 51,8 13,2 4,0 0,4 100,0 

Aurrez aurreko 

komunikazioa 

osotasunean 

30,0 51,3 13,1 5,2 0,4 100,0 

Euskarazkoa nahiago 

dutenei erantzuna 
16,3 15,2 6,3 11,1 51,1 100,0 

Herritarrekiko bilera 

eta aurkezpenetako 

hizkuntza 

24,5 50,0 17,0 4,7 3,8 100,0 

Iturria: Siadeco, 2018.  
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1.4. Lan hizkuntza 
 
 

1.4.1 

Barne komunikazioa 

eta lan tresnak 

 

1.4.1.1. Idatzizko harremanak 

 

14. Taula. Idatzizko barne komunikazioko batez besteko hizkuntza erabilera (%) 

 Agiri informalak Agiri ofizialak Bilera agiriak 

Irungo Udala 
Eus Elebi Gazt Eus Elebi Gazt Eus Elebi Gazt 

20,3 9,3 70,4 5,4 36,5 58,1 7,3 21,1 70,6 

Iturria: Siadeco, 2018  

 

 

15. Taula: Idazki informalak egiteko batez besteko hizkuntza erabilera, langileen idatzizko euskara gaitasun 

aitortuaren arabera (%) 

  

Gaztelania 

hutsean 

Euskara 

hutsean Ele bietan Guztira 

Euskara hitz 

egiteko gaitasuna 

Ezer ez 100,0 ,0 ,0 100,0 

Hitz batzuk 92,9 ,0 7,1 100,0 

Zertxobait 93,7 5,7 ,6 100,0 

Nahiko ongi 70,9 18,9 10,2 100,0 

Ongi 53,9 32,9 13,2 100,0 

Guztira 70,4 20,3 9,3 100,0 

Iturria: Siadeco, 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. 

 

 

1.4.1.2. Ahozko jarduna 

 

16. Taula: Hizkuntza erabilera laneko ahozko jardunean (%) 

 

beti edo ia 

beti 

gaztelaniaz 

(%)  

gaztelania 

euskara baino 

gehiago 

(%) 

euskara gaztelania 

bezainbeste 

(%) 

euskara 

gaztelania 

baino gehiago 

(%) 

beti edo ia 

beti euskara 

(%) 

Guztira 

(%) 

Lankideekin ahozko 

jarduna 
33,1 32,5 17,3 11,8 5,3 100,0 

Lan bileretako 

hizkuntza 
63,1 23,7 4,7 4,7 3,9 100,0 

Erakundeko ordezkari 

politikoekiko 

hizkuntza 

63,5 25,6 7,6 1,4 1,9 100,0 

Beste herri 

erakundeetako 

langileekiko hizkuntza 

26,6 22,5 16,2 19,4 15,3 100,0 

Erakundearentzako 

lan egiten duten 

enpresa eta entitate 

pribatuetako 

langileekiko hzkuntza 

38,0 29,4 22,2 7,2 3,2 100,0 

Iturria: Siadeco, 2018.  

 

 

 

17. Taula: Lan bileretako hizkuntza erabilera, langileen ahozko gaitasun aitortuaren arabera (%)  

  
beti edo ia 

beti 

gaztelaniaz 

gaztelania 

euskara 

baino 

gehiago 

euskara 

gaztelania 

bezainbeste 

euskara 

gaztelania 

baino 

gehiago 

beti 

edo ia 

beti 

euskara Guztira 

Euskara hitz 

egiteko 

gaitasuna 

Ezer ez 
90,9 0,0 0,0 0,0 9,1 100,0 

Hitz batzuk 
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Zertxobait 
76,9 19,2 1,9 1,9 0,0 100,0 

Nahiko ongi 
66,2 24,3 2,7 4,1 2,7 100,0 

Ongi 
47,9 30,6 8,3 6,6 6,6 100,0 

Guztira 63,1 23,7 4,7 4,7 3,9 100,0 

Iturria: Siadeco, 2018  

Oharra: hauek pertsonak dira, ez batez besteko erabilera: adibidez, langileen %85,3k beti edo ia beti egiten ditu lan bilerak gaztelaniaz…. 
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18. Taula: Lankideen arteko hizkuntza erabilera, langileen ahozko euskara gaitasun aitortuaren arabera (%)  

  
beti edo ia 

beti 

gaztelaniaz 

gaztelania 

euskara 

baino 

gehiago 

euskara 

gaztelania 

bezainbeste 

euskara 

gaztelania 

baino 

gehiago 

beti edo 

ia beti 

euskara Guztira 

Euskara hitz egiteko 

gaitasuna 

Ezer ez 
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Hitz batzuk 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Zertxobait 65,6 29,5 3,3 0,0 1,6 100,0 

Nahiko ongi 28,8 46,3 15,0 7,5 2,5 100,0 

Ongi 
8,3 31,9 28,5 22,2 9,0 100,0 

Guztira 33,1 32,5 17,3 11,8 5,3 100,0 

Iturria: Siadeco, 2018  

Oharra: hauek pertsonak dira, ez batez besteko erabilera: adibidez, langileen %60,8k gaztelaniaz hitz egiten du beti edo ia beti lankideekin…  

 

 

 

 

1.4.1.3. Aplikazio informatikoak 

 

19.  Taula. Zure lanerako erabiltzen al duzu aplikazio informatikorik? Gehien erabiltzen dituzun 

programa eta aplikazio informatikoetan, zenbatetan duzu euskarazko bertsioa instalatuta?  

  kop % 

Bakar batean ere ez 179 55,2 

Erdiak baino gutxiagotan 80 24,7 

Erdietan 18 5,6 

Erdiak baino gehiagotan 17 5,2 

Guztietan 14 4,3 

Ez dut baliabide informatikorik erabiltzen 16 4,9 

Guztira 324 100,0 

Iturria: Siadeco, 2018  
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1.4.1.4. Prestakuntza 

 

20.  Azken hamabi hilabeteetan, Udalak  antolatutako zenbat lan prestakuntza saio edota 

ikastarotan parte hartu duzu? 

  kop % 

Bakar batean ere ez 164 50,6 

Batean 73 22,5 

Bi eta hiru artean 65 20,1 

Hiru baino gehiagotan 22 6,8 

Guztira 324 100,0 

Iturria: Siadeco, 2018  

 

21. Euskaraz zenbat formazio saio egiteko aukera eskaini da? 

  
% langile 

guztiekiko 

% prestakuntza saioren 

batean parte hartu 

dutenekiko (%49,4) 

  Bakar bat ere ez 20,1 40,6 

Erdiak baino gutxiago 8,0 16,3 

Erdiak  2,2 4,4 

Erdiak baino gehiago 1,5 3,1 

Guztiak 2,8 5,6 

Ez dakit 14,8 30,0 

Guztira 49,4 100,0 

  Ez du prestakuntza saiotan 

parte hartu 
50,6   

Guztira 100,0   

Iturria: Siadeco, 2018  
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22. Taula. Zuk zein hizkuntzatan jaso duzu formazioa? 

  
% langile 

guztiekiko 

% prestakuntza saioren 

batean parte hartu 

dutenekiko (%49,4) 

  Gaztelania hutsean 29,3 59,4 

Gaztelaniaz gehiago 11,4 23,1 

Euskaraz gaztelaniaz 

bezainbeste 
6,8 13,8 

Euskaraz gehiago 0,6 1,3 

Euskara hutsean 1,2 2,5 

Guztira 49,4 100,0 

  Ez du prestakuntza saiotan 

parte hartu 
50,6   

Guztira 100,0   

Iturria: Siadeco, 2018  

 

 

1.4.1.5. Hizkuntza baliabideak  

 

23.  Zure lanerako, zenbateko maiztasunarekin erabiltzen dituzu hizkuntza baliabideak 

(zuzentzaileak, hiztegiak…)? 

  kop % 

Egunero 38 12,3 

Astero 64 20,7 

Hamabostean behin 27 8,7 

Hilean behin 22 7,1 

Hilean behin baino gutxiagotan 55 17,8 
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Inoiz ez 61 19,7 

Ez ditut hizkuntza baliabideak ezagutzen 42 13,6 

Guztira 309 100,0 

Iturria: Siadeco, 2018  

Oharra: galdera hau ez zitzaien egin HPSrako egindako ikerlan orokorraren barruan 

inkestatutako Irungo Udaleko 14 langileri. 

 

 

 

24.  Zenbateko maiztasunarekin erabiltzen duzu Euskara Arloak eskainitako euskarazko 

dokumentuak zuzentzeko zerbitzua? 

  kop % 

Egunero 6 1,9 

Astero 13 4,2 

Hamabostean behin 8 2,6 

Hilean behin 8 2,6 

Hilean behin baino gutxiagotan 42 13,6 

Inoiz ez 150 48,7 

Ez ditut hizkuntza baliabideak ezagutzen 81 26,3 

Guztira 308 100,0 

Iturria: Siadeco, 2018 Eginda 

Oharra: galdera hau ez zitzaien egin HPSrako egindako ikerlan orokorraren barruan 

inkestatutako Irungo Udaleko 14 langileri. 

 

25.  Zenbateko maiztasunarekin erabiltzen duzu Euskara Arloak eskainitako euskarazko 

dokumentuak itzultzeko zerbitzua (euskaratik gaztelaniara edo gaztelaniatik 

euskarara)? 

  kop % 

Egunero 7 2,3 

Astero 24 7,8 

Hamabostean behin 14 4,5 

Hilean behin 25 8,1 

Hilean behin baino gutxiagotan 56 18,2 

Inoiz ez 141 45,8 

Ez ditut hizkuntza baliabideak ezagutzen 41 13,3 

Guztira 308 100,0 

Iturria: Siadeco, 2018 Eginda 

Oharra: galdera hau ez zitzaien egin HPSrako egindako ikerlan orokorraren barruan 

inkestatutako Irungo Udaleko 14 langileri. 
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1.4.2 

Kanpo harremanak 

 

 

1.4.2.1. Idatzizko harremanak erakunde eta enpresekin 

 

26. Taula: Hizkuntza erabilera erakunde eta enpresekiko ahozko eta idatzizko harremanetan (%) 

 euskaraz 

(%)  

ele bietan  

(%) 

gaztelaniaz 

(%) 

Beste herri erakundeetatik jasotako idatzietako 

hizkuntza 
8,2 76,3 15,5 

Erakundeak EAEko beste herri erakundeetara 

bidalitako idatzietako hizkuntza 
11,8 57,8 30,4 

Beste herri erakundeekiko ahozko 

harremanetako hizkuntza 
44,9 

  

Erakundearentzat lan egiten duten edo 

erakundearen hornitzaile diren enpresa 

pribatuek erakundera bidalitako 

dokumentazioa 

7,1 19,4 73,4 

Erakundeak, beretzat lan egiten duten edo 

erakundearen hornitzaile diren enpresa 

pribatuetara bidalitako idatzietako hizkuntza 

7,2 43,0 49,8 

Erakundearentzat lan egiten duten edo 

erakundearen hornitzaile diren enpresa 

pribatuekiko ahozko harremanetako hizkuntza 

30,4 

  

Iturria: Siadeco, 2018.  

 

1.4.2.2. Ahozko harremanak erakunde eta enpresekin 

27. Taula: Hizkuntza erabilera erakunde eta enpresekiko ahozko harremanetan (%) 

 beti edo ia beti 

gaztelaniaz 

gaztelania 

euskara baino 

gehiago 

euskara 

gaztelania 

bezainbeste 

euskara 

gaztelania 

baino gehiago 

beti edo ia beti 

euskara Guztira 

Beste herri 

erakundeekiko 

ahozko 

komunikazioetan 

26,6 22,5 16,2 19,4 15,3 100,0 

Beste enpresa edo 

entitate pribatuekiko 

ahozko 

komunikazioetan 

38,0 29,4 22,2 7,2 3,2 100,0 

Iturria: Siadeco, 2018. Eginda.  
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1.4.3 

Hizkuntza kudeaketa 

 

1.4.3.1. Sortze hizkuntza 

28. Taula: Idatzizko lanaren batez besteko sortze hizkuntza (%) 

 euskaraz 

(%)  

ele bietan  

(%) 

gaztelaniaz 

(%) 

Sortze hizkuntza 
 

13,5 20,5 66,1 

Iturria: Siadeco, 2018  

 

29. Taula. Langileen batez besteko sortze hizkuntza, idazteko euskara gaitasun aitortuaren arabera (%) 

  Gaztelania hutsean Euskara hutsean Ele bietan Guztira 

Ezer ez 100,0 ,0 ,0 100,0 

Hitz batzuk 100,0 ,0 ,0 100,0 

Zertxobait 86,0 1,7 12,3 100,0 

Nahiko ongi 65,6 12,5 21,9 100,0 

Ongi 49,2 23,6 27,2 100,0 

Guztira 66,1 13,5 20,5 100,0 

Iturria: Siadeco, 2018  

 

30. Taula. Langileen batez besteko sortze hizkuntza, adin-tartearen arabera (%) 

  Gaztelania hutsean Euskara hutsean Ele bietan Guztira 

<=35 urte 55,6 17,6 26,8 100,0 

36-45 urte 64,8 16,1 19,1 100,0 

46-55 urte 65,1 12,8 22,0 100,0 

>55 urte 80,2 7,8 12,0 100,0 

Erantzun gabe 57,5 9,2 33,3 100,0 

Guztira 66,1 13,5 20,5 100,0 

Iturria: Siadeco, 2018  
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31. Taula. Langileen batez besteko sortze hizkuntza, sexuaren arabera (%) 

 Gaztelania hutsean Euskara hutsean Ele bietan Guztira 

Emakumezkoa 59,4 16,8 23,8 100,0 

Gizonezkoa 74,1 9,9 16,0 100,0 

Erantzun gabe 52,0 8,0 40,0 100,0 

Guztira 66,1 13,5 20,5 100,0 

Iturria: Siadeco, 2018  

 

1.4.3.2. Hizkuntza irizpideak 

 

32.   Taula. Zenbateraino ezagutzen dituzu zure erakundearen 

hizkuntza irizpideak? (%)  

  % 

 Asko  7,4 

Nahikoa 34,0 

Gutxi 44,8 

Batere ez 13,3 

Ed/Ee 0,6 

Guztira 100,0 

Iturria: Siadeco, 2018  

 

33.   Taula. Zuk zure lanean zenbateraino betetzen dituzu zure  

lanpostuari dagozkion hizkuntza irizpideak?  

  % 

 Asko  19,8 

Nahikoa 36,4 

Gutxi 20,7 

Batere ez 4,0 

Ez ditut ezagutzen 19,1 

Guztira 100,0 

Iturria: Siadeco, 2018  
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34. Taula. Langileek lanean zenbateraino betetzen dituzten lanpostuari dagozkion hizkuntza irizpideak, 

lanpostuari dagozkion irizpide horiek zenbateraino ezagutzen duten arabera  

  

Zenbateraino ezagutzen dituzu zure 

erakundearen hizkuntza irizpideak? 

Guztira Asko Nahikoa Gutxi Batere ez 

Zuk zure lanean zenbateraino 

betetzen dituzu zure lanpostuari 

dagozkion hizkuntza irizpideak? 

Asko  58,3 18,2 15,9 14,0 19,8 

Nahikoa 29,2 62,7 26,2 9,3 36,4 

Gutxi 12,5 12,7 31,0 11,6 20,7 

Batere ez   2,7 4,1 9,3 4,0 

Ez ditut 

ezagutzen 
  3,6 22,8 55,8 19,1 

Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Iturria: Siadeco, 2018  

 

 

1.4.3.4. Euskararen erabilerak erakundean izandako bilakaerarekiko balorazioak 

 

35. Taula. Euskararen ahozko erabileran bilakaera, langileen ahozko hizkuntza gaitasun aitortuaren arabera 

(%) 

 Gero eta gutxiago Gero eta gehiago Berdin Guztira 

Ezer ez 28,6   71,4 100,0 

Hitz batzuk 12,5 12,5 75,0 100,0 

Zertxobait 13,1 34,4 52,5 100,0 

Nahiko ongi 12,3 59,3 28,4 100,0 

Ongi 8,3 50,0 41,7 100,0 

Guztira 11,4 45,3 43,4 100,0 

Iturria: Siadeco, 2018  

 

 

36. Taula. Euskararen idatzizko erabileran bilakaera, langileen idatzizko hizkuntza gaitasun aitortuaren arabera 

(%) 

 Gero eta gutxiago Gero eta gehiago Berdin Guztira 

Ezer ez 28,6   71,4 100,0 

Hitz batzuk 25,0 12,5 62,5 100,0 

Zertxobait 22,1 19,1 58,8 100,0 

Nahiko ongi 12,7 45,1 42,2 100,0 

Ongi 7,8 38,3% 53,9 100,0 

Guztira 14,3 33,3 52,4 100,0 

Iturria: Siadeco, 2018  
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1.4.3.5. Langileen iritzia 

 

37. Taula. Erakundeko bilakaerari buruz langileek egindako balorazioa, langileen ahozko euskara gaitasun 

aitortuaren arabera (%)  

 
Oso 

negatiboa Negatiboa 

Ez negatiboa 

ez positiboa Positiboa 

Oso 

positiboa Ed/Ee 
Guztira 

Ezer ez     57,1 14,3 21,4 7,1 100,0 

Hitz batzuk 5,9 5,9 47,1 41,2     100,0 

Zertxobait 1,6 3,3 59,0 34,4 1,6   100,0 

Nahiko ongi 1,2 6,2 45,7 40,7 4,9 1,2 100,0 

Ongi 5,6 13,2 42,4 36,1 2,8   100,0 

Guztira 3,5 8,5 47,3 36,3 3,8 ,6 100,0 

Iturria: Siadeco, 2018  

 

38. Taula. Erakundeko bilakaerari buruz langileek egindako balorazioa, langilearen adin-tartearen arabera (%)  

 
Oso 

negatiboa Negatiboa 

Ez negatiboa 

ez positiboa Positiboa 

Oso 

positiboa Ed/Ee 
Guztira 

<=35 urte 4,2% 4,2% 37,5% 45,8% 8,3%   100,0% 

36-45 urte 7,2% 12,0% 50,6% 28,9% 1,2%   100,0% 

46-55 urte ,8% 9,2% 50,8% 35,8% 3,3%   100,0% 

>55 urte 3,1% 6,2% 43,1% 40,0% 4,6% 3,1% 100,0% 

Erantzun gabe     12,5%     87,5% 100,0% 

Guztira 3,4% 8,3% 46,3% 35,5% 3,7% 2,8% 100,0% 

Iturria: Siadeco, 2018  

 

39. Taula. Erakundeko bilakaerari buruz langileek egindako balorazioa, langilearen sexuaren arabera (%)  

 Oso 

negatiboa Negatiboa 

Ez 

negatiboa 

ez 

positiboa Positiboa 

Oso 

positiboa Ed/Ee 

Guztira 

Emakumezkoa 3,0% 7,9% 46,3% 38,4% 4,3%   100,0% 

Gizonezkoa 3,9% 9,2% 48,4% 34,0% 3,3% 1,3% 100,0% 

Erantzun gabe           100,0%  

Guztira 3,4% 8,3% 46,3% 35,5% 3,7% 2,8% 100,0% 

Iturria: Siadeco, 2018  

 

 



 

24. 

 

 

 

Bilakaerari buruzko balorazio hori arrazoitzeko eskatu zaie beharginei, zertan ikusten duten aurrerapausoa edo 

atzerapausoa:.  

 

Bilakaeraz balorazio oso negatiboa egin dutenek azaldutako iritziak: 

Normalizazio lana egin beharrean, udaleko langile 
guztiei barra libre ematen zaie itzulpen zerbitzua 
erabiltzeko eta ez da ezer egiten langileak euskara 
erabiltzera motibatzeko 

Oso lotsagarria da hemen gertatzen dena euskararekin. Dena paripé hutsa 
da 

Arlo garrantzitsu batzuetan ez dute euskara erabiltzen 
ezta herritarrei zuzenduriko komunikazioetan ere 

Euskaldun ez den langilea aldamenean izanda, zaila da euskara erabiltzea 
Guztiok gaztelaniara jotzera behartu gaitu egoerak 

PORQUE SE DISCRIMINA A LA POBLACION 
CASTELLANO PARLANTE A LA HORA DE SACAR TODAS 
LAS PLAZAS CON PERFILES DE EUSKERA PRECEPTIVOS 
Y NO SE LIBERA A NADIE PARA PODER ESTUIDIAR 
EUSKERA COMO EN OTROS MUNICIPIOS AUNQUE 
SEAS INTERINO 

ME PARECE INACEPTABLE QUE SE DISCRIMINE A LOS COMPAÑEROS EN LAS 
OPOSICIONES PARA OBTENER LAS PLAZAS EN PROPIEDAD EN EL 
AYUNTAMIENTO , CUANDO LLEVAN MAS DE 10 AÑOS TRABAJANDO Y NO 
HAN TENIDO NINGUN PROBLEMA CON EL USO DEL EUSKERA CUANDO 
HABLAN OTROS IDIOMAS COMO EL FRANCES QUE ES MAS UTIL PARA LA 
CIUDAD DE IRUN 

Euskaltzaleen artean -hauek gutxiengoa dira-, euskara 
erabiltzen saiatzen dela ikusten dut, baina gehienek ez 
dakite euskaraz, edo jakin arren gaztelera erabiltzea 
hobesten dute Euskalduna naiz eta herri euskaldun 
batean bizi naiz, eta nire lanean "rara avis" bezala 
sentitzen naiz hizkuntza aldetik, euskara erabiltzen 
dugunok gutxiengoa garelako eta gaztelania erabilera 
askogatik gailentzen delako euskararen gainetik 

Euskal erakundeetan euskararen erabilera sustatu beharko litzateke 
Adibidez, langileei euskarazko ikasketak eskaindu beharko litzaieke 
lanorduetan, eta era positibo, dinamiko eta eraginkor batean egin beharko 
litzateke Euskara egunak ospatu Udal agintariek beste jarrera bat eduko 
beharko lukete euskararekiko edo, hobe esanda euskara erabili nahi duten 
herritar eta langileekiko Euskara serioago kontuan hartu beharko litzateke 
Hizkuntz batek ez du inolako eskubiderik, ez, baina hizkuntz hori erabili 
nahi dutenek, bai Irunen bi hizkuntza ofizial daude, baina euskara erabili 
nahi dugunok -herritar zein langile- jai dugu 

Ez delako euskara erabiltzen   

Euskararen erabilera falta nabarmena da, barneko 
bilerak gaztelera hutsean, bai eta txantiloi, borradorea 
eta idatziak zuzentzeko gazteleraz idazteko beharra 

  

Por que se esta exigiendo euskera para acceder a la 
administración, siendo una discriminación para los 
ciudadanos que no conocen la lengua 

Irun es una localidad castellano parlante en su mayoría, por lo que el uso 
del euskera es prácticamente nulo en la relación con los ciudadanos 

Gutxi erabiltzeagatik   

Percibo que no se le da importancia al uso del euskera  

Ez delako euskara erabiltzen lanerako egiten diren 
dokumentuetan 

Garrantzitsua deritzot baliabide gehiago ezartzea euskara normaltasunez 
erabiltzeko; hau da, lan-postu berriak behar dira lan horri ekiteko, zeren 
euskarazko dokumentuak idatzi ahal izateko denbora gehiago behar baita 
Gaur egun lanez gainezka gabiltza arloan eta lehentasuna da: lana aurrera 
ateratzea, garaiz Dokumentuak bi hizkuntzatan idazteko, behar-
beharrezkoa deritzot lan-postu berrien laguntza jasotzea 
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Bilakaeraz balorazio  negatiboa  egin dutenek azaldutako iritziak: 

klera ateratzen diren testu dezente elebietan 
ateratzen dira, itzulpen zerbitzuari esker eta, nolabait, 
euskararen ordenantza bete nahiean, edo Joera argia 
dago gaztelaniaz idazteko barneko kontuak direnean 
eta "erakusleihoan" elebidunak jartzeko 

Udal honetako enplegatu askok eta askok izugarrizko lana egin dute 
euskalduntzen bere burua; 1990ena perfilen sistema jarri zenetik, eta 
lehendik ere beraien borondatez, euskara ikasten aritu dira eta eskatu 
zaien maila lortu dute  
 
Argi dago hori ez dela nahikoa norberaren hizkuntza ohiturak aldatzeko eta 
iruditzen zait ez zaiela lagundu ohitura horiek aldatzen, bai ordea exijitu 
Gainera, enplegatu horiek dagoeneko erretiratzen hasiak dira, ez da lortu 
horien lanpostuetan euskara lan hizkuntza izatea eta horiekin batera 
lanean aritu diren belaunaldi berriko langileak euskaldunak izan arren, 
euskara lan hizkuntza ez denez, ez dute euskaraz lan egiten 
 
Barne erabilera sustatu behar da, hasiera-hasieratik Orain arte inkesta asko 
egin dira baina inkesta egite hutsean geratu da 

Erabilera oso eskasa delako   

Uste dut ez diotela euskarari inungo garrantzirik 
ematen, euskarari bizkar emanda bizi dira 

Oso zail edo ezinezkoa dugu Irungo Udaltzaingoa euskalduntzea, hemen 
giroa oso espainola da, zoritxarrez 

Porque la mayoría del personal sabemos euskera pero 
no lo hablamos 

  

Zerbitzu juridikoetan laneko hizkuntza gaztelania da 
eta Udalak ez ditu neurri edo baliabide eraginkorrik 
gauzatu egora honi buelta emateko 

Nire lanpostuari dagokion HE 4 da dagokion erantzukizuna aintzat hartuta  
Hala eta guztiz ere, ez Euskara Sailak ez Giza Baliabideen Sailak 3HE ez 
diote aldatu nahi Euskara ikasteko beharko nukeen denboraz zein kostuaz 
kargu ez egitearren 

No se le da ninguna importancia  

porque podríamos utilizarlo más  

bilakaerarik ez dut ikusten  

No considero que haya aumentado el uso en los 
últimos tiempos 

  

Eguneroko harremanetan (oharrak,bilerak,antolaketa,) 
zuzendaritzatik gaztelera hutsezko komunikazioa 
dagoelako 

Nahiz eta guztiok euskaraz jakin, administrazioak berezko duen 
terminología arrotza egiten zaigu askotan eta erdarara jotzen dugu Arlo-
buruek ez dut somatzen ahaleginik egiten dutenik 

Ez sustatzen euskararen erabilera eguneroko 
jardunerako 

  

EZ DA EGIN BEHAR HAINA EGITEN, GEHIEN BAT 
JENDEAK HIZKUNTZA MENPERATZEN EDO ESAGUTZEN 
EZ DUELAKO 

  

Euskara erabiltzeko oso aukeratu gutxi daude, eta ez 
dute behar adina bultzatzen euskararen erabilera 

  

Langile artean euskara hizkuntza oso gutxi erabiltzen 
da 

  

Poco esfuerzo y nulo seguimiento   

Ez delako erabiltzen Ohiturak ez dira aldatzen Gure 
artean gauzak berdin jarraitzen dira 

  

Nahiko penagarria da Departamentu honetan ez da 
ikusten euskararen alde jarrera 

  

Erakundean orokorrean ez dut bilakaerarik sumatu   

No se observa un incremento en su uso   
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No se utiliza   

Azken bi urteetan ez dut bilakaerarik ikusi   

Porque Irun no es precisamente una ciudad que se 
hable euskeraLa mayoría son de origen foráneo 

Que no entiendo el fin de esta encuesta cuando el Ayto nunca se ha 
preocupado por el tema del euskera ( con hechos ) según mi parecer 

Ez da erabiltzen prozedura edo komunikazio 
ofizialetan Langile taldean bai, baina modu 
informalean 

  

INORK EZ NAUELAKO DAUDEN IRIZPIDEETAZ 
INFORMATU 

  

 

 

Bilakaeraz balorazio  ez positibo ez  negatiboa  egin dutenek azaldutako iritziak: 

Tekniko hitzak oso zailak dira euskaraz esatea Nik normalean "euskañolez" hitz egiten dut 

Ez dakit zein izan den bilakaera hori   

Creo que habría que fomentar mucho mas el uso del 
euskera en el trabajo, porque es la lengua cooficial de 
nuestra comunidad autonoma 

Creo que habría que valorar mucho mas el euskera en los puestos de 
trabajo, porque los ciudadanos tienen derecho a relacionarse en 
euskera con la administración, y esa claro que no se da 

El personal que acude al Centro es castellano parlante  

Zuzendari eta ordezkariek ez dakite euskaraz Bilera 
orokorrak eta batzordeak erdara hutsean jarraitzen dira 
egiten, nahiz eta deialdiak elebitan izan 

  

Urte hauetan ez da askorik aurreratu   

Orain dela 4 hilabete hasi naiz lanean beraz, ez dakit hobetu 
den ala ez 

  

Daramatzan urte guzietan ez dudalako aldaketarik sumatu  

Betidanik euskaraz hitz egiten duen jendearekin ez dago 
arazorik euskaraz mintzatzeko Euskaraz hitz egiteko ohitura 
ez duten pertsonekin ez dago aldatzerik: erdaraz jarraitzen 
eta jarraituko dute mintzatzen 

  

Lankide askok euskaraz ez dakite eta hoiekin euskaraz hitz 
egitea ezinezkoa da, baino etorri diren lankide berriak 
euskera maila oso ona dute eta euskaraz hitz egiteko jarrera 
ere 

  

Ez da positiboa ez dudalako euskararen erabilera nahikoa 
ikusten eta negatiboa ezta, normalean sartu den jende 
berriak badakielako eta gehiago erabiltzen delako 

  

Cumplimos perfectamente nuestra función educativa 
técnica del INSTRUMENTO, indistintamente del idioma 

  

Toda la documentación que utilizo en mi trabajo está en 
castellano 

  

Bileretan agertzen diren pertsonak oso desbedinaz direnez 
(hezkuntzari buruz) euskaraz edo gazteleraz erabiltzen dut 

  

No he visto evolución del uso del euskera en ningún sentido   

Positiboa paperean, negatiboa erabileran 
Ikastaroak egitea gustatuko litzaidake, baina bakarrik nago bulegoan, 
eta beti ere gaizki datorkit Web orritan begiratuz moldatzen naiz 
gehienetan Informazioa badago, baina denbora behar 

No tengo datos suficientes   
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La ciudadanía se dirige fundamentalmente en castellano Los 
delegados y delegadas no saben euskera y todas las 
reuniones, conversación informal es exclusivamente en 
castellano El entorno no facilita que asientes el euskera 
aprendido (saqué el perfil 3), sino justo lo contrario 

Mientras al personal político no se le exija tener perfiles de euskera 
como al funcionariado, no creo que se pueda avanzar 

Porque depende de la necesidad del momento o de a quién 
te diriges 

  

NO HA CAMBIADO DESDE QUE YO EMPECE A TRABAJAR 
 

Behin-behinean ari naiz Irungo Udalean lanean, beraz, ez 
dut nahikoa ezagupen gaiari buruz 

  

  
LANKIDEEK EUSKARA  INPOSATUA IZANGO BALITZ BEZALA 
ERABILTZEN DUTE, EZ DA EUSKARA NATURALKI ERABILTZEN 
GALDERA EGIN ETA BERAIEN ERANTZUNETAN NABARMENA DA 

Zuzena iruditzen zait 
Euskaltzaindiaren arau berrien inguruko prestakuntza eskertuko 
nuke, gure idatzizko komunikazioetarako ezaguera eguneratua 
izateko 

NO LLEVO EL TIEMPO SUFICIENTE PARA VALORARLO   

Aldaketa gutxi   

Positiboa: Zerbitzuko langileek euskararekiko sentsibilitate 
maila handia dugulako 
 
Negatiboa: Instituzionalki minimo legala egiten delako 

Onartua dagoen normalizazio planak Udalak aurrera eramaten 
dituen kontratazioetan euskararen erabilera txertatzeko neurri 
batzuk aurreikusten dira, baina gaur egun aurrera eramaten den 
kontratazio-baldintzekin ez datoz bat Koordinazio falta sumatzen dut 

Denbora gutxi daramakit lanean   

Uste dut formazioa falta zaigula, batez ere hizkuntza 
teknikoari buruz hitz egitean: nola esaten da expediente, 
resolución, concesión euskaraz? Euskararen erabilera 
langilearen borondatearen esku geratzen da, ez da 
jarraipenik egiten; gainera, egunerokotasunean eta 
kontratazio lege berriekin, uste dut beste prioritateak 
markatzen direla, euskara ez lehentasuna 

Espero dut erabilgarria izatea, mila esker! 

Denbora gutxi daramat lanean (hilabete batzu)   

Zer bilakaera?   

Denbora gutxi daramat erakundean, ezin dut baloratu   

Haste bete bakarrik daramat postuan baloraziorik egiteko   

Practica   

Oraindik ez dira bi hilabete udal honetan lanean hasi 
nintzenetik 

  

No he visto una evolución en estos últimos años   

Gutxi erabiltzen dut   

Hizkuntza ohiturak ez dira aldatzeko errazak Lankide berriek 
(gazteek batez ere) ohitura berriak dauzkate eta horiei esker 
hizkuntza ohiturak aldatuz dihoazte, baina nire langiroa, 
lankideok euskaraz hitz egiteko gauza izan arren, 
gaztelaniaduna da gehien bat Formalki (idazkietan, batez 
ere), denok erabiltzen dugu euskara eta gaztelania, baina 
nabarmena da gaztelaniaren erabilera euskara baino 

  

Por desconocimiento   
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Fuera de mi departamento no lo conozco En mi 
departamento el idioma de comunicación es el castellano 

Vaya por delante que me encantaría saber hablar euskera Hace un 
par de años hice el esfuerzo de acudir a clases por las tardes con la 
suerte de tener un gran profesor y aunque mi nivel subió bastante, 
no lo suficiente como para comunicarme en euskera En este 
momento ya ha vuelto a bajar Me parece un idioma muy difícil y 
además su utilización para la gente que no lo dominamos, me parece 
forzada Quiero decir que siempre lo vas a hablar con gente con la 
que sabes que te puedes comunicar mucho más fácil y mejor en 
castellano, y yo no me siento bien en esa situación No es como otros 
idiomas Por ejemplo, nunca hablaría inglés con una persona que 
habla perfectamente castellano, me esfuerzo en hablar en inglés 
para comunicarme con otras personas que no hablan castellano y el 
inglés es nuestra única forma de comunicarnos 

llevo poco tiempo contratada 
 

EL PLAN DE EUSKALDUNIZACIÓN YA ES HISTORIA 
LOGRÉ EL PERFÍL 2 HACE CASI 25 AÑOS NO UTILIZO 
HABITUALMENTE EL EUSKERA Y SE VA PERDIENDO POCO A POCO 

Lan egiten dudan depardamenduan ez dut aurrerapausurik 
ikusten Bakoitzaren erabakia da euskara erabilera, librea da 
erabiltzea ala ez Arazoak sortzen dira idazkietan, asko 
erabiliz gero administatiboki arazoak sor daitezke  
Erabiltzeko gogoa kentzen zait 

Egin dudan inkestarekin dena esanda dago. Nere sailean egiten den 
erabilera pobrea da rta ez dut uste hobera joango denik ze 
erabilpena indartzeko goian dagoen karguak etsenplua eman behar 
dutenez gehiago erabili beharko zuten euskara administrazioan, 
bileratan, idazkietan, eguneroko solasaldietan etabar 

Ez da oso nabaria   

Se intenta que cada vez se extienda más pero es complicado 
que la gente que no sabe se interese 

  

no tengo ninguna valoracion que hacer ninguna 

La discriminación positiva hacia el Euskera en este 
Ayuntamiento está afectando negativamente a compañeros 
míos que son buenos trabajadores pero no tienen perfil 

QUE SE VALOREN LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DE UN PUESTO 
ANTES QUE EL PERFIL LINGÜISTICO 

No existen facilidades para cursos, solo ofertan cursos Pero 
entre trabajo, oposiciones y familia no queda tiempo libre 

Facilidad y ayudas Estuve a punto de sacarme el perfil 3, pero se 
acabo la ayuda, la cual a otras personas les duraba años, pero a mi al 
ir 3 o 5 horas diarias se acabo en poco tiempo Llegando a sacar el 
perfil 2 y quedarme a las puertas del 3 Al estar a turnos pierdes 
horas con tu clase y te quedas perdido ya que cambias a otras clases 
por horarios Vas a remolque de las clases a las que asistes, cosa que 
en el Ayuntamiento San Sebastián te ayudan facilitándote horas y 
llegando a cambiarte el turno 

 

Una lengua común nació con el ser humano y otra lengua común 
morirá con él 
Las babélicas diferencias lingüísticas nacieron con el aislamiento de 
los pueblos, pero se van difuminando y la especie humana tendrá 
nuevamente una lengua común Todo tiende al equilibrio Yo apuesto 
por una especie de chino occidentalizado con grafía occidental 

lo utilizan las personas que lo pueden utilizar   

Porque en una organización con la media de edad como la 
del Ayuntamiento es difícil utilizar el euskera La gente que 
tenemos una determinada edad no hemos sido 
alfabetizados en euskera y se nota Podemos aprender pero 
esa falta de alfabetización nos mata 

  

No sé muy bien el motivo, la cuestión es que hasta en las 
ikastolas los alumnos en el recreo se habla el castellano 
Falta de inculcación de los padres a los hijos de los valores 
lingüísticos?? 

  

No conozco la evolución  
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Me gustaría poder contar con un refuerzo para el uso del euskera 
técnico en mi puesto de trabajo 
 
Es costoso tener que realizar las comunicaciones por escrito en 
bilingüe, se agradecería poder contar con alguna aplicación que 
facilitara esto 

Los que hablan y conocen el euskera lo utilizan, los que no 
saben, hablan en castellano 

 

Porque su utilización en este municipio es escasa   

Llevo solo 2 años trabajando en este Ayto y no conozco bien 
la evolución de uso del euskera 

  

No aprecio modificación sustancial ni en sentido positivo ni 
negativo 

  

EL USO DEL EUSKERA DENTRO DEL HORARIO LABORAL ESTÁ 
POCO PROMOVIDO, SOMOS POCOS LOS QUE NOS 
RELACIONAMOS EN EUSKERA Y RELACIONADO CON EL 
TRABAJO O CON EL CIUDADANO, BASTANTE POCO USO 

  

Veo muy poco incremento del uso del euskera en mi ámbito 
laboral y personal 

  

EN LOS ULTIMOS AÑOS NO HA HABIDO CAMBIOS EN 
NUESTROS HABITOS DE TRABAJO (EN CUANTO AL USO DEL 
EUSKERA) 

  

Balorazio hori egiteko ez dut behar den denbora eman nere 
lanpostuan 

  

Porque en un conservatorio de música se deben hablar el 
máximo de idiomas posiblesincluse el musical 

Que se debería valorar la capacidad y conocimiento de otros idiomas 
en beneficio en mi caso de los alumnos y no solo preguntar a los 
trabajadores por el uso de tan solo dos idiomas como son el euskara 
y el castellano 

No conozco los criterios   

Ez dudalako ezagutzen   

Erakundean urte bete baino gutxiago daramat, beraz ez 
daukat aurreko galderari erantzuteko beste informazio 

  

Lo desconozco  

  Postu honetan soilik 2 aste daramazkit 
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Bilakaeraz balorazio positiboa  egin dutenek azaldutako iritziak: 

Ha aumentado la capacidad de los trabajadores de 
relacionarse en euskera con los ciudadanos que así lo 
requieren 

Creo que es imprescindible en los trabajadores que tengan relación con los 
ciudadanos, y en los políticos, la capacidad de hacerlo en euskera Sin 
embargo, creo que no haría falta destinar recursos para saber el uso que 
se hace del euskera internamente (incluso el idioma en el que se usan los 
programas informáticos) ni siquiera para incentivarlo en las relaciones 
internas entre trabajadores, ya que cada trabajador lo hará en el idioma 
que mejor le convenga para intentar hacer bien el trabajo que esté 
realizando, que a fin de cuentas es lo que importa 

Denok euskaraz egiten saiatzen dira, eta ondorioz 
haurrek euskara geroz eta gehiago egiten dute 

 

Porque va a más  

Lankideen artean batez ere euskara maila asko igo 
dela iruditzen zait 

Lehen esan bezala, lankideen artean euskara gehiago entzuten da 
gaztelania baino Aldiz, ordezkari politikoen euskera maila murritza dela 
iruditzen zait, gaztelania erabiltzera behartuta gaude beraiekin 

Porque cada vez son más las personas que lo hablan y 
conocen 

Creía que este cuestionario era anónimo y confidencial De momento 
anónimo no es  
 
El nivel de titulación de euskera exigido para algunos puestos de la 
administración pública es desproporcionado con el uso necesario en esos 
puestos Además, se está desperdiciando a profesionales que hacen bien su 
trabajo por esa excesiva exigencia de titulación 

Nos dan facilidades económicas para aprobar el PL2 
de euskara en cualquier euskaltegi municipal de 
cualquier municipio 

Con iniciativas arriba indicadadas nos es más fácil aprobar el PL2 y optar a 
la totalidad de plazas fijas ofertadas en las oposiciones 

  Bai. Inkesta hau ez dela anonimoa eta anonimoa izan beharko lukeela 

  
Gure harremanak hiritarrekin, bai euskaraz edo bai erdaraz, haien 
hizkuntzaren arabera mantentzen dugu 

Creo que cada vez se utiliza más el Euskera en la 
Administración Pública 

 

Por la incorporación de gente más joven que su 
lengua materna es el euskera y hay mayor naturalidad 
y espontaneidad a la hora de comunicarnos 
coloquialmente entre compañeros 

Soy euskaldun berri, hace más de 15 años que tengo el perfil III, pero noto 
que he perdido mucho nivel, una de las cosas que me gustaría es poder 
hacer algún curso intensivo de actualización, como hacen en Educación, 
no solamente pequeñas jornadas muy específicas que es lo que nos 
ofrecen hasta ahora 
Necesitaría por lo menos un trimestre en horario completo en un 
euskaltegi 

Cada vez hay más personas trabajadoras 
interesadas/comprometidas con el uso del euskera Se 
nota y se contagia 

Tengo la sensación de que, al ordenador, escribo más despacio en Euskera 
Será que hemos aprendido mecanografía en castellano? 

Orokorrean, gero eta gehiago edozein arlotan 
erabiltzen ahalengintzen garelako 

euskaldun zaharra naiz Perfila gainditu nuen, baina erakundeetako euskara 
lantzea zaila iruditzen zait ta normalean gaztelaniarantz jotzea  errexagoa 
da. Hala ere, ahalegintzen naiz euskaraz beti egiten, etxean ikasitako 
euskaraz batez ere 

kontratatzen ari diren langile gehienek zer edo zer 
dakite eta dakigun artean euskara hitzegiten saiatzen 
dira 

 

Oraindik hobetzeko asko dago 
Euskaraz egiteko ahalegina egin arren, beti dago bileretan euskaraz ez 
dakien norbait, eta gaztelaniaz hitz egiten dugu denok azkenean 

Porque poco a poco los trabajadores se van formando 
y esforzando para utilizar habitualmente el euskera 
según solicitud de los ciudadanos 
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existe mayor preocupación para utilizarlo  

 
Euskara indartzeko liberazioak ( klasera joateko) neurri ona da 

Porque la juventud habla euskera con normalidad  

No me preocupo de la evolución del euskera en el 
Ayuntamiento 

 

La verdad es que no llevo el suficiente tiempo en esta 
entidad como para poder valorar dicha evolución 

 

Euskara erabilpena bultzatzen saiatzen ari delako 
Nire euskara maila hobetzea gustatuko litzaidake euskara ikastaroren bat 
eginez 

 

 

 

Bilakaeraz balorazio oso positiboa  egin dutenek azaldutako iritziak: 

nik ikusten dudanaren arabera gero eta lankide gehiago euskaraz hitz 
egiten dutela 

  

Esfortzua egiten delako euskararen erabilerara bultzatzeko   

Por sus cursos   

Cada vez se habla más   

Ia lanaldian %90-an EUSKARA erabiltzeko aukera dudalako 
Euskara erabili nahi duen langileari klase partikularrak 
eman behar zaizkio, mantso-mantso euskara 
erabiltzerakoan eroso senti dadin 

poco a poco va a más, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de la 
ciudadanía no habla euskera 

  

El uso del Euskera es habitual en todos los departamentos  

Es necesario hacer un mapeo de todo el consorcio y visibilizar el uso o 
no-uso del euskera tanto en el ámbito informal como formal 
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1.5. Diagnostikoaren emaitza nagusiak  

 

1.5.1 

Hizkuntza eskakizunen 

egiaztatze maila  

 

• Egiaztatze maila, derrigortasun-dataren arabera: Derrigortasun data duten lanpostuen %89k egiaztatua dute 

hizkuntza eskakizunen bat (dagokiona edo maila bat baxuagoa); gehienek 3. hizkuntza eskakizuna 

(derrigortasun data duten lanpostuen %46,3k).  

• Egiaztatze maila: Irungo Udaleko lanpostuen %60,6k egiaztatuta dute dagokien hizkuntza eskakizuna edo 

altuagoa, baxuagoaren bat egiaztatuta dute lanpostuen %13,4k, eta ezer egiaztatu gabe aldiz, ia %26k. 

• Sailaren arabera, Euskara Saila da lanpostu guztiak dagokien hizkuntza eskakizuna egiaztatuta duten sail 

bakarra,   baina egiaztatutakoen ehunekoa batez bestekoan baino altuagoa da baita ere Kontuhartzailetza 

Orokorrean, eta Hirigintza eta Garapen Iraunkorrean. Beherago, baina batez besteko orokorraren gainetik, 

Gizarte Ongizate, Hezkuntza eta Gazteria Saila; Idazkaritza, Zerbitzu Juridikoak eta Kontratazioa Saila; eta 

Informazioaren Gizartea, Parte Hartzea eta Auzoak Saila. 

• Egiaztatutako hizkuntza eskakizunen portzentajea nabarmen baxuagoa da Mugikortasuna, Bide Publikoa eta 

Obra Sailean. 
• Baina bestalde, derrigortasun datarik ez duten lanpostuen %32k ere badute hizkuntza eskakizunen bat 

egiaztatuta (37 lagunek). 

• Egiaztatze maila hizkuntza eskakizunaren arabera: 3. eta 4. hizkuntza eskakizuneko lanpostuetan ematen da 

egiaztatutakoen portzentajerik altuena (%70); baxuena, aldiz 1. hizkuntza eskakizuneko lanpostuetan. 
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1.5.2 

VI. Plangintzaldian 

parte har dezaketen 

langileak  

 

• Euskara planaren eragin-eremukoak  jo ziren Udaleko Arlo guztiak IV. Plangintzaldian; eta 176 langile izan 

ziren V. Plangintzaldiko erabilera planean parte hartu zutenak. 

• VI. Plangintzaldiari begira,  298 langile dira planean parte hartzeko baldintzak betetzen dituztenak (langileen 

%70,3): 

o 237 langile dira derrigortasun-data ezarria izanik, dagokien hizkuntza eskakizuna egiaztatu duten 

udal langileak. 

o 41 langile dira derrigortasun-data ezarria izanik, dagokien hizkuntza eskakizuna baino bat baxuago 

egiaztatu duten udal langileak. 

o 20 langile dira derrigortasun-data ezarri gabe izanik, dagokien hizkuntza eskakizuna egiaztatu duten 

udal langileak. 

VI. Plangintzaldian sartzea proposa daitezkeen langileak, eragin eremuan agertzen den baldintzak betetzen dituztenak 

  Derrigortasun data duten langileak Derrigortasun data ezarri gabe duten langileak 

  
Behar 
baino 

altuagoa 
Dagokien 

HE 

Behar 
baino HE 

bat 
gutxiago  

Behar 
baino 2 

HE 
gutxiago 

edo 
gehiago GUZTIRA 

Behar 
baino 

altuagoa 
Dagokien 

HE 

Behar 
baino HE 

bat 
gutxiago  

Behar 
baino 2 

HE 
gutxiago 

edo 
gehiago GUZTIRA 

ALKATETZA 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 

GIZARTE ONGIZATE, 
HEZKUNTZA ETA GAZTERIA 

8 60 12 4 84 0 3 9 11 23 

UDALBATZA         0 0 2 1 2 5 

KULTURA ETA KIROLA 1 9 6 2 18 1 0 1 0 2 

EUSKARA 19 5 0 0 24           

HIRI BULTZADA, EKONOMIA 
ETA OGASUNA 

2 13 6 1 22 0 0 3 0 3 

KONTUHARTZAILETZA 
OROKORRA 

0 4 1 0 5           

MUGIKORTASUNA, BIDE 
PUBLIKOA ETA OBRA 

1 4 3 5 13 4 3 3 22 32 

UDALTZAINGOA ETA 
BIZIKIDETZA 

15 48 3 6 72 0 4 5 30 39 

IDAZKARITZA, ZERBITZU 
JURIDIKOAK ETA 
KONTRATAZIOA 

1 4 2 1 8           

INFORMAZIOAREN 
GIZARTEA, PARTE-HARTZEA 
ETA AUZOAK 

1 27 8 5 41 0 2 2 4 8 

HIRIGINTZA ETA GARAPEN 
IRAUNKORRA 

2 12 0 4 18 0 1 0 2 3 

Guztira 50 187 41 28 306 5 15 26 72 118 

Oharra: 7 lanpostu hutsik daude, horregatik dira hemen 424, eta ez 431 lanpostu zerrendan agertu bezala  

Iturria: Irungo Udala, 2018. Siadecok landua 
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• Plangintzaldian parte hartzeko  baldintzak betetzen dituzte Euskara Arloko eta Kontuhartzailetza Orokorreko 

langile guztiek, eta honako hiru arlotako langile gehien-gehienek (%85 inguruk): Kultura eta Kirola, Hiri 

Bultzada, Ekonomia eta Ogasuna, eta Idazkaritza, Zerbitzu Juridikoak eta Kontratazioa. 

 

VI. Plangintzaldian sartzeko baldintzak betetzen dituzten langileak, Arloka 

  

  

Langileak 

guztira  

Baldintzak betetzen 

dituztenak 

Kopurua % 

ALKATETZA 4 1 25,0 

GIZARTE ONGIZATE, HEZKUNTZA ETA GAZTERIA 107 83 77,6 

UDALBATZA 5 2 40,0 

KULTURA ETA KIROLA 20 17 85,0 

EUSKARA 24 24 100,0 

HIRI BULTZADA, EKONOMIA ETA OGASUNA 25 21 84,0 

KONTUHARTZAILETZA OROKORRA 5 5 100,0 

MUGIKORTASUNA, BIDE PUBLIKOA ETA OBRA 45 15 33,3 

UDALTZAINGOA ETA BIZIKIDETZA 111 70 63,1 

IDAZKARITZA, ZERBITZU JURIDIKOAK ETA 

KONTRATAZIOA 
8 7 87,5 

INFORMAZIOAREN GIZARTEA, PARTE-HARTZEA ETA 

AUZOAK 
49 38 77,6 

HIRIGINTZA ETA GARAPEN IRAUNKORRA 21 15 71,4 

Guztira 424 298 70,3 

Oharra: 7 lanpostu hutsik daude, horregatik dira 424  

Iturria: Irungo Udala, 2018. Siadecok landua 

 

 

 

 

 

 

 



 

35. 

 

1.5.3 

Langileen euskara 

gaitasuna  

 

• Udaleko 10 langiletik 7k euskaraz nahikoa ongi edo ongi hitz egiteko gai direla diote (%45ek ongi eta %26k 

nahikoa ongi); 2k zertxobait hitz egiteko gai direla, eta 10etik 1ek ez daki ezer edo hitz batzuk besterik ez.  

• Euskaraz nahikoa ongi edo ongi idazteko gai ere 10etik 7 dira (kasu honetan ongi egiteko gai direnak %36 

dira), eta zertxobait gehiago irakurtzeko (%77) edo ulertzeko (%83). 

• Adinean gora egin ahala, behera egiten du euskaraz hitz egiteko gai direnen portzentajeak: 35 urtetik 

beherakoen artean, %92 dira nahikoa ongi edo ongi hitz egiteko gai; %78, 36-45 urte artekoen artean; %70, 

46-55 urtekoen artean, eta %48, 55 urtetik gorakoetan. 

• Emakumezkoen artean, euskaraz nahikoa ongi/ongi hitz egiteko gai direnak %80 dira, gizonezkoen artean 

baino nabarmen gehiago (%61). 
 

 

 

1.5.4 

Zerbitzu hizkuntza  

 

• Jendaurreko iruditeria eta errotulazioa elebitan dago %100ean. Argitalpen, iragarki, prentsa oharren %19 

daude euskara hutsean eta %77 ele bitan.  

• Jendaurreko ekitaldietan zer hizkuntza darabilten, %32,1 da euskararen batez besteko erabilera.  
 

 

1.5.5 

Herritarrekiko 

harremanak  

 

• Herritarrekiko idatzizko harremanetan, aztertu da nolakoa den komunikazioa bi norabideetan: Irungo 

Udaletik herritarretara, eta herritarretatik Udalera. Herritarren idazki gehienak gaztelaniaz iristen dira Irungo 

Udalera (%81,2). Euskaraz %10,4 idazten dituzte, eta ele bietan %8,4. 

• Udalak herritarrei bidalitako idatzizko komunikazioetan, berriz, ele bietan idazteko joera handiagoa da (%67). 

Hizkuntza batean agiriak bidaltzekotan, gehien-gehienak gaztelaniaz dira (%30), eta euskara hutsezkoak %4 

dira.  

• Herritarrek euskaraz idaztean Udalak nola erantzuten duen ere galdetu zaie langileei, eta batez beste, 

testuen %49 ele bietan bidaltzen direla erantzun dute; euskara hutsezko hautua jarraitzen da testuen 

%36ean eta gaztelaniaz bakarrik bidaltzen dira testuen %15. 



 

36. 

 

• Ahozko harremanei dagokionez ere aztertu da komunikazioa bi norabideetan: telefonoz, harrera herritarrari 

beti edo ia beti  euskaraz egiten diotenak %32 dira, eta %25ek aldiz beti edo ia beti, gaztelaniaz. Euskaraz 

nahikoa ongi edo ongi hitz egiteko gai direla diotenen artean ere, badira herritarra beti edo ia beti 

gaztelaniaz agurtzen dutenak: %18 nahiko ongi, eta %7 ongi hitz egiten dutenen artean. 

• Bestalde, herritarren artean Udalera deitzerakoan euskaraz egiteko gaitasun / ohiturarik ez dutela argi uzten 

du harreman horiek euskaraz nagusiki dituzten langileak %4 besterik ez izateak. 

• Aurrez aurreko harremanetan, gutxiago dira harrera herritarrari beti edo ia beti euskaraz egiten diotenak 

(%19), eta gehixeago aldiz euskaraz tarteka egiten dutenak.  

• Ahoz, euskarazko harremana nahiago duten herritarrekin, beti edo ia beti egiten dute euskaraz langileen 

erdiek (%51), baina gaztelaniaz nagusiki edo erabat %31k.  

 

 

1.5.6 

Lan hizkuntza  

 

• Barneko komunikazioan ebaluatua da laneko jardunean zein hizkuntzatan aritzen diren. Adibidez, idatzizko 

harremanetan, lan bileretako dokumentuen gehiengoa eta langile arteko komunikazio ez-formaletan ere 

gaztelania da nagusi (%71). Euskara hutsezko idazkien presentzia altuagoa da agiri informaletan (%20), bilera 

agiri eta agiri ofizialetan baino.  

• Euskaraz ongi egiteko gai diren langileen artean ere altua da idazki informalak gaztelania hutsean egiteko 

ohitura duten langileen portzentajea: %54 ongi eta %71 nahikoa ongi egiten dutenen artean.  

• Erabiltzen dituen aplikazio informatiko gehienetan edo guztietan euskarazko bertsioa instalatuta duten 

langileen portzentajea %9,5 da; aldiz, langileen %55ek ez dute euskarazko bertsioa aplikazio bakar batean 

ere instalatuta eta  %25ek erdiak baino gutxiagotan. 

• Lan prestakuntzari dagokionez, prestakuntza saioren batean parte hartu duten langileekiko, %9 dira formazio 

saioen erdiak baino gehiago edo guztiak euskaraz egiteko aukera eskaini dela erantzun dutenak; %41ek bakar 

batean euskaraz egiteko aukerarik ez dela eskaini, eta %16k erdiak baino gutxiago eskaini direla erantzun 

baitute. Formazioa euskaraz jaso duten langileak, prestakuntza saioren batean parte hartutakoen %4ra ez 

dira iristen. 

• Udal langileen herenak egunero/astero erabiltzen ditu hizkuntza baliabideak (zuzentzaileak, hiztegiak); %6k 

Euskara Arloak eskainitako euskarazko dokumentuak zuzentzeko zerbitzua, eta %10ek euskarazko 

dokumentuak itzultzeko zerbitzua. 

• Aipatzekoa da langileen %14k ez dituztela ezagutzen hizkuntza baliabideak (zuzentzaileak, hiztegiak…) eta 

%13k, Euskara Arloak euskarazko dokumentuak itzultzeko eskainitako zerbitzua. Euskarazko Arloak 

euskarazko dokumentuak zuzentzeko eskainitako zerbitzua ezagutzen ez duten langileak nabarmen gehiago 

dira, %26.  

 



 

37. 

 

• Gaztelania da idatzizko lanean sortze hizkuntza nagusia, (%66), ele bietan sortzen dira batez beste %21 eta 

euskaraz %14. Euskaraz idatzi ongi edo nahikoa ongi egiten dutela dioten langileen artean ere altua da 

idazkiak sortzeko garaian gaztelaniaz egiten dutela diotenak (%49 eta %65 hurrenez hurren). 

• Adinean behera egin ahala, gehiago dira euskara hutsez edo ele bietan sortzen dutela adierazi duten 

langileak: 35 urtez beherakoetan %44; eta 55 urtez gorakoetan berriz, %20. Eta emakumezkoen artean 

gehiago, gizonezkoen artean baino  (%41 eta %25 hurrenez hurren) 

 

1.5.7 

Hizkuntza irizpideak  

 

• Irungo Udalaren hizkuntza irizpideak ongi ezagutzen dituztela dioten langileak %7 besterik ez dira; %34k, 

“nahikoa” ezagutzen dituela; eta %58k, gutxi edo batere ez. 

• Gutxi ezagutu arren, langileen %20k diote betetzen dituztela beren lanpostuari dagozkion hizkuntza 

irizpideak, eta beste %36k “nahikoa” betetzen dituztela. Langileen %25ek diote aldiz gutxi edo batere ez 

dituztela betetzen. 

 

1.5.8 

Erabileraren bilakaera  

 

• Langileen %45ek Irungo Udalean ahoz, gero eta euskara gehiago erabiltzen dutela diote; badira gero eta 

gutxiago erabiltzen dutela diotenak (%11). 

• Euskaraz ongi edo nahikoa ongi hitz egiteko gai direnen artean, gehiago dira bilakaera positiboa dela 

adierazten dutenak (%50 eta %59 hurrenez hurren), euskaraz zertxobait edo hitz batzuk besterik egiteko gai 

direla esaten dutenen artean baino. 

• Idatzizko erabileraren bilakaeraz, gehiengoak euren praktikan ez dela aldaketarik izan adierazten du (%52); 

gero eta gehiago erabiltzen dutela diote %33k eta gutxiago aldiz %14k. 

• Kasu honetan ere, euskaraz idazteko gai direnek, bilakaerarekiko ikuspegi positiboagoa dute, eta ongi idazten 

dutenen %38k eta nahikoa ongi egiten dutenen %45ek, euren bilakaera positiboa izan dela diote. 

• Oro har Irungo Udaleko euskararen erabileraren bilakaerari dagokionez, %40k positibotzat jotzen dute, eta 

%12k aldiz, negatibotzat.  

• Langileen multzorik handienak beraz, “ez negatibo, ez positibotzat” jotzen du Irungo Udalean euskararen 

erabilerak izan duen bilakaera (%47). 

• Euskaraz ongi hitz egiten dutenen artean, gehiago dira erakundearen bilakaera negatiboa izan dela diotenak 

(%19), eta baita 36-45 urte bitartekoen artean (%19). 


