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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 erabilera normalizatzeko 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 helburua; 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
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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.

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 eramatea 1993

•

Trebakuntza Programa martxan jartzea: Irungo Udala aitzindaria izan zen langileen trebakuntza

eta 1997 urteen artean.
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 zerbitzuhizkuntza 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 moldatu ziren eta arreta handia jarri zen komunikazioan eta
Erabilera Plan honetan jasotzen den langileen azterketa komunikatiboan.
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V. plangintzaldia egon da indarrean 2013-2017 artean eta orain 2018-2022 epealdiko VI. Plangintzaldia
definitzea dagokio Irungo Udalari, eta horretarako egungo egoeraren diagnosia ezagutu eta ebaluazioa
egitea izan da lehen urratsa.
Eusko Jaurlaritzaren Bikain ziurtagiria eskuratzeko metodologia eta herri-administrazioek euskarari
buruzko auto-diagnostikoa egiteko Eusko Jaurlaritzak berak proposatutako metodologia uztartu dira
Irungo Udalean euskararen egoeraren ebaluazioa egiteko. Metodologia horren bidez, erakunde guztiek
eskura dute azterketa konparagarriak egiteko eredu bateratu bat. Izan ere, herri administrazio bakoitzak
metodologiari iruditzen zaizkion aldaketak egiteko aukera izan arren, datuak bateragarriak eta
alderagarriak izan daitezen, administrazio guztiek adierazle berberak erabiltzea proposatu du Eusko
Jaurlaritzak. Gainera, EAE mailan jada egindako ebaluazio orokorreko emaitzekin alderatu ahal izango da
Irungo Udalari ateratako “argazki” hau.
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Euskararen erabilera normalizatzeko planen
oinarrizko edukia eta legezko testuingurua

1
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1.1
Irungo Udalean
euskararen erabilera
normalizatzeko
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.). Bost urtealdirako planak onartu behar dira
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. Derrigorrez bete beharreko indizea
c. Euskararen erabilerari buruzko irizpideak
d. Apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren xedapenetara egokitzeko hartu eta indarrean
dauden neurriak

2.

Hala dagokionean, hizkuntza eskakizunen eta derrigortasun daten aldaketak, eta derrigorrez
bete beharreko 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 VI. Plangintzaldirako jarritako helburuak. Euskara lan hizkuntza gisa
erabilia izango den funtzioen zehaztapena, lanpostuz lanpostu.

4.

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

5.

Kontratazio administratiboetan euskararen trataerari lotuta aurreikusitako neurriak.
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1.2
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.

10.

Hizkuntza-normalizazioaren hirugarren zutabea Eskualdeetako eta Eremu Urriko Hizkuntzen
Europako Gutuna da (Espainiak 2001eko irailaren 15eko Estatuko Aldizkari Ofizialean egindako
adierazpenaren bidez berretsi zuen). Horren harira, Konstituzio Auzitegiak espresuki deklaratu
du: «“barneko ordenamendu juridikoan” sartu behar dela (Espainiako Konstituzioaren 96.1
artikulua), Espainiako Konstituzioaren 10.2 artikuluak ematen dion interpretazio-balioari kalterik
egin gabe» (Konstituzio Auzitegiaren 166/2005 autoa, 5. oinarri juridikoa). Hori horrela, Euskal
Autonomia Erkidegoko euskararen, eta oro har, eskualdeetako eta eremu urriko hizkuntzen
erabilera sozialari buruz, 7.1 artikuluan botere publikoei agintzen die politikan, legegintzan eta
praktikan honako helburu eta printzipio hauek oinarri hartzeko, hizkuntza bakoitzaren egoera
zein den: «c) eskualdeetako edo eremu urriko hizkuntzak sustatzeko ekintza argiak egin
beharra»; eta d) «eskualdeetako edo eremu urriko hizkuntzak bizitza publikoan eta pribatuan
ahoz eta idatziz erabiltzea bultzatzea edota sustatzea». Halaber, Eskualdeetako eta Eremu Urriko
Hizkuntzen Europar Gutunaren 7.2 artikuluan hauxe ezartzen da: «Eskualdeetako edo eremu
urriko hizkuntzen aldeko neurri bereziak hartzea ez da joko eremu zabalagoa duten
hizkuntzetako hiztunen aurkako diskriminazio-ekintzatzat, neurrion helburua eskualdeetako edo
eremu urriko hizkuntzok erabiltzen dituztenen eta gainerako herritarren arteko berdintasuna
bultzatzea edo hiztun horien egoera partikularrak aintzat hartzea bada».
Estatuko Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari ere egingo diogu erreferentzia. Haren
aginduz (BOE 2015/10/31), langile publikoak herritarrari harrera egingo dio herritarrak
hautatutako hizkuntza ofizialean (54. Artikulua). Horretarako, aski gaituak egongo diren langileak
hautatu behar ditu administrazioak (56. Artikulua). Gainera, disziplina falta oso larritzat hartzen
da hizkuntzagatik diskriminazioa dakarten jarduerak egitea (95. Artikulua).
Eta azkenik, aipagarriena, apirilaren 7ko 2/2016 Legea (Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa).
Lege horrek euskara toki-erakundeetan sustatzeko neurriak hartzea ezartzen du. Izan ere, Legeak
zioen azalpenean argi adierazten du legeak euskararen aldeko «apustu sendoa egiten duela
euskararen iraunarazpen, finkapen eta garapenaren alde». Eta hauxe ere azaltzen du: «tokiadministrazioak etsenplu eta gidari izan behar duela euskara erabat berreskuratzearen arloan»;
«euskal udalak bide-erakusle izan behar direla eginkizun horretan».
Lege horrek aitzindari izan nahi du botere publiko guztiek euskararen aldeko apustu sendoa
egiteko prozesuan, euskararen «normalizazio desiratua eta erabateko garapena galarazten edo
oztopatzen duten trabak erauziz»; «... toki-agintarien jardunak eskatuko du neurri bereziak
hartzea euskararen alde, egoera kaxkarragoan dagoen hizkuntza ofiziala baita»; «euskara
faboratzeak bilatzen du, hain zuzen, herritarren artean benetako berdintasuna sustatzea,
Eskualdeetako edo Eremu Urriko Hizkuntzen Europar Gutunaren 7.2 artikuluan jasotakoaren
zentzuan».
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1.3
VI. Plangintzaldirako
kontuan hartu
beharrekoak
Planaren diseinua egiteko kontuan hartu dira, aldi berean, ondorengo ardatzak:



Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen (2/2016 Legea, apirilaren 7koa)

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen artikulu batean baino gehiagotan euskararen
erabileraren normalizazioa aipatzen da; zehazki, nabarmentzekoak dira 6. eta 7. artikuluak,
toki-erakundeei hizkuntza-autonomia handiagoa ematen dietelako. Horrez gain, honako
hauek ere kontuan hartu behar dira: 17. artikulua (hizkuntza normalizazioari lotutako
eskumen propioak); 25.9 artikulua (hautetsien hizkuntza gaitasunen sustapena eta tokierakundeek euskaraz funtzionatzeko ezartzen dituzten neurriak, batez ere, euskararen
«arnasgune diren espazioetan»); 30.6 artikulua (toki erakundeen bilkura publikoetan
herritarrek hizkuntza ofizialak erabiltzen duten eskubidea, eta itzulpenak); 43.1.h) artikulua
(herritarrek hizkuntza ofizialak erabiltzeko duten eskubidea); 50.9. artikulua (euskara
publizitate aktiboan sustatzea); 107. Artikulua (Lapurdi, Nafarroa eta Zuberoako tokierakundeekin lankidetza hitzarmenak egitea, hizkuntza-loturak ezartzeko eta sendotzeko);
eta 7. xedapen gehigarria (udal euskaltegiei buruzkoa).
Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legeak berrikuntza garrantzitsuak ezartzen ditu tokierakundeetan hizkuntza ofizialak erabiltzeari buruz. Besteak beste, azpimarratzekoak dira
honako hauek: euskararen erabilera normalizaturako oinarri berriak ezartzen ditu, pertsona
guztiek hizkuntza aukeratzeko duten eskubidea betiere bermatuz; definitu eta zehaztu
behar diren kategoria berriak zehazten ditu (adibidez, «euskararen arnasguneak»); eta
ezinbestean garatu behar diren baliabide berriak abiarazi beharra jasotzen du, hala nola
edonoloako planek eta proiektuek hizkuntza normalizazioan duten eragina ebaluatzeko
sistema, hautetsiek euskara ikastea sustatuko duten neurriak eta kontratuetan hizkuntzari
lotutako klausulak.

12.



Zinegotziak euskalduntzeko programa.

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legearen 25.9 artikuluan jasotzen da tokierakundeek beren jarduerak euskaraz egitea ahalbidetze aldera, hautetsiek hizkuntza
ofizialetan behar besteko gaitasuna (mintzatuaren eta idatziaren ulermena) izatea sustatuko
dela. Lege honen 17.26 artikuluan xedatutakoa aintzat hartuta, sustapen hori,
autoantolakuntza-printzipioari jarraiki, toki-erakunde bakoitzak ezartzen dituen neurriekin
gauzatuko da.
Udaleko ordezkari hautetsiek hizkuntza ofizialetan behar besteko idatzizko eta ahozko
gaitasuna izatea sustatzea izango da plangintzaldi berrirako Irungo Udalaren beste
helburuetako bat.



Eragin Linguistikoaren Ebaluaketa (ELE).

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legeak (2/2016 Legea, apirilaren 7koa) Eragin
Linguistikoaren Ebaluaketari buruz jasotakoa garatzera etorriko da Eusko Jaurlaritza
prestatzen ari den Dekretu berria. Ildo horretatik, tokiko administrazioei eskatuko zaie
egoera soziolinguistikoan eragina izan dezaketen proiektu eta plangintzak onesteko
prozeduran, euskararen erabileraren normalizazioari dagokionez izan lezaken inpaktua
ebaluatzea.



Kontratuetako hizkuntza klausulak. Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Legebiltzarrak onartutako
kontratuetako hizkuntza klausulak.

Zerbitzu publikoak kudeatzeko zeharkako moduei dagokienez, kontratuetan hizkuntza
klausulak gehitzeko gaikuntza jaso du legeak (kontratuaren prestazio baldintzei lotuta), legegaikuntza eskainiz udal-administrazioei.



Administrazio elektronikoa.

Paperaren erabilera murrizten doan administrazioa gorpuzteko egindako apustuari eustea
izango da plangintzaldi berrirako Irungo Udalaren beste helburuetako bat.
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Plangintza Fasea: Euskararen Erabilera
Normalizatzeko Plana Irungo Udalean

2018-2022

2

14.

2.1
Eragin eremua
Aurreko plangintzaldian zehaztutakoari eutsiz, plan honen eragineremukoak dira Irungo Udaleko Arlo guztiak. Guztira, 298 langilek parte
hartuko dute Erabilera planean.
-

Derrigortasun-data ezarria izanik, dagokien hizkuntza-eskakizuna
edo altuagoa egiaztatu duten udal langileak: 237
Derrigortasun-data ezarria izanik, dagokien hizkuntza-eskakizuna
baino bat baxuago egiaztatu duten udal langileak: 41
Derrigortasun-data ezarri gabe izanik, dagokien hizkuntzaeskakizuna egiaztatu duten udal langileak: 20

2.2
Eragin-epea
Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planaren eragin-aldia 2018ko
urtarrilaren 1ean hasi eta 2022ko abenduaren 31n bukatuko da; hau da,
Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetako hizkuntzanormalkuntzarako prozesuaren VI. Plangintzaldia amaitzen den egunean
bertan. Plan Nagusi hau Plangintzaldian zehar urtez urte prestatuko diren
Kudeaketa Planetan gauzatuko da eta hauen bitartez egingo zaio jarraipena.

2.3
Xede nagusia
Plan honen helburua da, plangintzaldiaren hasierako diagnostikoaren
datuetatik abiatuta, Irungo Udalak herritarrekiko dituen harremanetan
hizkuntza eskubideak %100ean bermatzeaz gain, lan-hizkuntzan, euskararen
erabilerari buruzko adierazleetan, gutxienez, 5 puntutan gora egitea
plangintzaldiaren amaierarako.
V. plangintzaldian, Irungo Udalean euskara, zerbitzu hizkuntzaz gainera lan
hizkuntza ere izateko hastapeneko urratsak eman ziren, euskararentzako
erabilera modu eta esparru berriak lortzeko helburuarekin, Irungo Udalaren
kanpo komunikazioan eta bereziki barne komunikazioan. Xede hau
Euskararen Udal Ordenantzaren seigarren artikuluan xedatutakoa betetzera
zetorren, hots, hiritarren zerbitzurako hizkuntza ez ezik, laneko hizkuntza
ere izango dela euskara Irungo Udalean. Gainera, harreman hizkuntza
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izango da beste administrazioekin.
VI. Plangintzaldiari begira, orain arteko bideari jarraipena ematea
proposatzen da. Horrexegatik, 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.

2.4
Helburuak
2.4.1. Helburu orokorrak
Aurrekoaren haritik Irungo Udaleko Euskararen Erabilera Normalizatzeko
Plangintzaren bitartez lortu nahi diren helburuak ondorengoak dira:

⇒ Euskararen IZAERA eta IZATEA 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.
- 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
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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.
⇒ Euskara jakitetik euskara erabiltzera:
Ezagutza ezinbestekoa da hizkuntza erabili ahal izateko baina
ezagutzak ez dakar, berez eta besterik gabe, hizkuntzaren
erabilera. Irungo udal langile asko prestatuak daude euskaraz lan
egiteko, baina desoreka bat dago ezagutzatik erabilerara, eta
Irungo Udalean bi hizkuntzen erabileran berdintasuneranzko
pauso eraginkorrak emango badira, arian-arian euskaraz lan
egiteko urratsak eman behar dira. Guzti horregatik, ezagutzak
garrantzia izaten jarraituko badu ere, euskararen erabilera
indartu eta zabaltzera bideratutako normalizazio ekintzak
martxan jartzeak garrantzia irabaziko du plangintzaldi honetan.
⇒ Kudeaketa aurreratua:

Euskararen erabilera modu erginkorragoan bideratuko duen
kudeaketa eredu berriaren plangintzaldia izango da. Euskararen
kudeaketak erakundearen kudeaketa orokorraren barruan egon
behar du txertatuta: ezin daiteke geratu kudeaketa orokorretik
kanpo. Aldi berean, erakundearen helburu nagusiek uztartuta
egon behar dute euskararen erabileraren normalizazioarekin,
ondo lerrokatuta, prozesu arrakastatsua suertatuko bada.
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2.4.2. Helburu zehatzak
IRUNGO UDALAREN EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATZEKO PLAN ESTRATEGIKOA 2018-2022
ARDATZAK

1. MAILAKO
ELEMENTUAK

2. MAILAKO
ELEMENTUAK

Hasiera (%)

Aurreikusitakoa (%)

ADIERAZLEAK

OHARRAK
EUSKARAZ

ELE BITAN

0,0

100,0

19,0

77,0

EUSKARAZ

ELE BITAN

1.1. Errotulazioa eta ikusentzunezkoak.
Helburua: Jendaurreko
errotulazioa eta ikusentzunezkoak euskaraz ere
egotea.

1.1.1. Errotulazio eta ikusentzunezkoak.

1.2.1. Argitalpenak,
iragarkiak, publizitate
kanpainak, prentsa
oharrak eta paper gauzak.
1. ZERBITZU HIZKUNTZA.
Helburua: Euskararen
presentzia eta erabilera
indartzea herritarrekiko
ahozko eta idatzizko
harremanetan, herritarren
hizkuntza eskubideak
bermatzeko.

1. ERAKUNDEAREN
IRUDIA.
Helburua: Jendaurreko
guneetan jarrera proaktiboa
erakustea herritarrak
euskara erabiltzera
gonbidatzeko
(Txantxangorria eta
bestelako identifikagarriak
erabilita...).

EUSKARAZ

1.2. Marketina, publizitatea
eta jendaurreko ekitaldiak.
Helburua: Marketinean,
publizitatean eta
jendaurreko ekitaldi
guztietan euskararen
presentzia eta erabilera, era
batera edo bestera,
bermatzea.

1.2.2. Jendaurreko
ekitaldiak.

100,0

19,0

80,0

EUSKARAZ

32,1

OHARRAK

40,0

EUSKARAZ

ELE BITAN

EUSKARAZ

ELE BITAN

1.2.3. Herritarrari begira
antolatutako ikastaro eta
jarduerak.

0,0

100,0

0,0

100,0

1.3.1. Webgune eta sare
sozialen edukia.

0,0

94,0

0,0

100,0

OHARRAK

1.3. Ingurune digitala.
Helburua: Webgunean eta
sare sozialetan edukiak
euskaraz ere egotea.
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ARDATZAK

1. MAILAKO
ELEMENTUAK

2. MAILAKO
ELEMENTUAK
2.1. Herritarrekiko
harreman idatzia zerbitzua
emateko edo produktua
eskaintzeko orduan.

1. ZERBITZU HIZKUNTZA.
Helburua: Euskararen
presentzia eta erabilera
indartzea herritarrekiko
ahozko eta idatzizko
harremanetan, herritarren
hizkuntza eskubideak
bermatzeko.

Helburua: Herritarrekiko
harremanetarako idazkiak
euskaraz ere egotea.

Hasiera (%)
ELE BITAN

EUSKARAZ

ELE BITAN

2.1.1. Idatzizko
harremanak.

3,6

66,6

3,6

75,0

2.1.2. Euskarazko eskaerei
euskaraz emandako
erantzunak.

36,3

48,5

50,0

50,0

EUSKARAZ

EUSKARAZ

2.2.1. Harrera.

47,6

70,0

2.2.2. Telefonoz, on line
eta aurrez aurre
burututako ahozko
harremanak.

28,1

35,0

2.2.3. Euskarazko eskaerei
euskaraz emandako
erantzunak.

66,4

100,0

3.1. Lanari lotutako
hizkuntza paisaia.

Helburua: Euskararen
erabilera areagotzea lan
harremanetan.

3. BARNE HARREMANAK
ETA LAN TRESNAK.
Helburua: Komunikazioan
eta lan tresnetan euskara
ere ohikotasunez erabiltzea.

Helburua: Bulegoko
materialak, paper gauzak,
kafe makinak etab. euskaraz
egotea.
3.2. Barne harremanak
idatziz.
Helburua: Idatzizko
komunikazioetan
euskararen erabilera
areagotzea.

EUSKARAZ

ELE BITAN

EUSKARAZ

ELE BITAN

0,0

91,0

0,0

100,0

3.2.1 Informaziorako
eta/edo komunikaziorako
tresnak.

0,0

100,0

0,0

100,0

3.2.2. Lan bileretako
idatziak.

7,3

21,1

12,0

30,0

3.2.3. Erakundearen barne
harremanetarako idatziak.

5,4

36,5

10,0

45,0

3.1.1. Lanari lotutako
hizkuntza paisaia.

OHARRAK
Langile guztiak kontuan
hartuta, jendaurrekoak
bereizi gabe.

2.2. Herritarrekiko ahozko
harremana zerbitzua
emateko orduan.
Helburua: Herritarrekiko
harremanetan ahozko arreta
euskaraz ere egitea

2. LAN HIZKUNTZA.

OHARRAK
EUSKARAZ

2. HERRITARREKIKO
HARREMANAK.
Helburua: Zerbitzuetan
euskararen erabilera
indartzea euskaraz egiteko
hautua egin duen herritarra
euskaraz artatua izan dadin.

Aurreikusitakoa (%)

ADIERAZLEAK

OHARRAK
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ARDATZAK

1. MAILAKO
ELEMENTUAK

2. MAILAKO
ELEMENTUAK

Hasiera (%)

Aurreikusitakoa (%)

EUSKARAZ

EUSKARAZ

19,7

28,0

ADIERAZLEAK

OHARRAK

3.3.1. Erakundearen
barruko lan bileretako
ahozkoak.
3.3. Barne harremanak
ahoz.

3. BARNE HARREMANAK
ETA LAN TRESNAK.

Helburua: Ahozko
komunikazioetan
euskararen erabilera
areagotzea.

3.3.2. Erakundearen
barruko telefonozko
harremanak.

3.3.3. Erakundearen
barruko aurrez aurreko
harremanak.

Helburua: Komunikazioan
eta lan tresnetan euskara
ere ohikotasunez erabiltzea
3.4. Baliabide
informatikoak.
2. LAN HIZKUNTZA.
Helburua: Euskarri
informatikoen euskarazko
bertsioa ere egotea eta
horiek erabiltzen direla
sustatzea.

Helburua: Euskararen
erabilera areagotzea lan
harremanetan.

3.4.1. Euskarazko
bertsioen instalazio
kopurua.

Helburua: Pertsonen
kudeaketan eta
prestakuntzan euskararen
erabilera indartzea.

Helburua: Euskararen
ahozko eta idatzizko
erabilera areagotzea giza
baliabideen kudeaketan.

4.1.1. Pertsonen
kudeaketa.

4.2. Laneko prestakuntza.

4.2.1. Laneko
prestakuntza.

Helburua: Euskarazko
prestakuntzaren eskaintza
areagotzea eta eskaera
sustatzea.

45,0

34,2

Galdetegian barruko
harremanak jaso dira
telefonoz eta aurrez
aurrekoak bereizi gabe.

45,0

EUSKARAZ

ELE BITAN

EUSKARAZ

ELE BITAN

15,1

-

20,0

-

EUSKARAZ

EUSKARAZ

18,1

35,0

3.4.2. Euskarazko
bertsioen erabilera.

4.1. Pertsonen kudeaketa.

4. PERTSONEN
KUDEAKETA.

34,2

Galdetegian barruko
harremanak jaso dira
telefonoz eta aurrez
aurrekoak bereizi gabe.

OHARRAK

Aplikazioen erdiak baino
gehiago euskaraz instalatuta
dituzten langileen
portzentajea.
OHARRAK

EUSKARAZ

ELE BITAN

EUSKARAZ

ELE BITAN

OHARRAK

0,0

73,0

0,0

100,0

Langileei lotutako idatzi
ofizialak hartu dira kontuan
(nominak, ordutegiak,
kontratuak…)

EUSKARAZ

EUSKARAZ

16,1

25,0

EUSKARAZ

ELE BITAN

EUSKARAZ

ELE BITAN

0,0

100,0

0,0

100,0

4.2.2. Ikastaroen
kudeaketa.

Ikastaroak kudeatzeko
euskarriak eta idatziak (izen
emateko datu basea,
taulak…)
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ARDATZAK

1. MAILAKO
ELEMENTUAK

2. MAILAKO
ELEMENTUAK
5.1. Administrazioa
Helburua: Euskararen
erabilera areagotzea herri
administrazioekiko
harremanetan.

Hasiera (%)

5.1.1. Administrazioekiko
idatzizko harremanak.

5.2. Erakunde pribatuak:
finantza entitateak,
produktu eta zerbitzu
hornitzaileak…
Helburua:Euskararen
erabilera areagotzea
hornitzaileekiko
harremanetan.

OHARRAK
EUSKARAZ

ELE BITAN

EUSKARAZ

ELE BITAN

11,8

57,8

18,0

65,0

EUSKARAZ

EUSKARAZ

44,9

60,0

5.1.2. Administrazioekiko
ahozko harremanak.

5. KANPO HARREMANAK.
Helburua: Euskararen
erabilera areagotzea
kanpoko erakundeekiko
harremanetan.

Aurreikusitakoa (%)

ADIERAZLEAK

5.2.1. Erakunde
pribatuekiko idatzizko
harremanak.

5.2.2. Erakunde
pribatuekiko ahozko
harremanak.

EUSKARAZ

ELE BITAN

EUSKARAZ

ELE BITAN

7,2

43,0

13,0

50,0

EUSKARAZ

EUSKARAZ

30,4

40,0

60,0

70,0

50,0

85,0

40,3

50,0

40,0

80,0

OHARRAK

OHARRAK

OHARRAK

2. LAN HIZKUNTZA.
6.1.1. Guztira
egiaztatutako langileen
hizkuntza eskakizunak

Helburua: Euskararen
erabilera areagotzea lan
harremanetan.

6.1.2. Erakunde
ordezkarien hizkuntza
gaitasuna.
6. KUDEAKETA SISTEMA.
Helburua: Euskararen
kudeaketa aurreratua
bermatzea.

6.1. PERTSONAK:
Hizkuntzen kudeaketa
langileen kudeaketan
integratzea.
Helburua: Hizkuntzen
kudeaketa langileen
kudeaketan integratzea.

6.1.3. Langileen eta
erakunde ordezkarien
balorazioa erabilera
planarekiko.

6.1.4. Langile eta
erakunde ordezkarien
parte hartze aktiboa
erabilera planeko
ekimenetan.

Derrigortasun data dutenak
eta ez dutenak

Balorazio positiboa hartu da
kontuan (galdetegia)
Negatiboa=12,1
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ARDATZAK

1. MAILAKO
ELEMENTUAK

2. MAILAKO
ELEMENTUAK

6.2. ESTRATEGIA:
Hizkuntzen kudeaketa
kudeaketa sistema
orokorrean integratzea.
Helburua: Euskararen
kudeaketa erakundearen
kudeaketa orokorrean
txertatzea.
2. LAN HIZKUNTZA.

6. KUDEAKETA SISTEMA.

Helburua: Euskararen
erabilera areagotzea lan
harremanetan.

Helburua: Euskararen
kudeaketa aurreratua
bermatzea.

Hasiera (%)

OHARRAK

6.2.1. Kudeaketa planaren
jarraipena zuzendaritza
batzordeak egitea. (0%100)

10,0

100,0

6.2.2. Erakundearen
kudeaketan euskararen
kudeaketak duen txertatze
maila. (0-%100)

0,0

10,0

6.2.3. Euskara sortze
hizkuntza. (0-%100)

34,0

45,0

35,0

100,0

0,0

100,0

6.2.4. Dokumentuen
estandarizazioa. (0-%100)

6.3. HERRITARRAK eta
ZERBITZUA: Hizkuntzen
kudeaketa herritarrekiko
harremanen kudeaketan
eta zerbitzuen garapen
kudeaketan integratzea.

Aurreikusitakoa (%)

ADIERAZLEAK

6.3.1. HOEIen betetze
maila. (0-%100)

Sortze hizkuntza euskaraz +
ele bitan.

Estandarizatu daitezkeen
dokumentuak kontuan
hartuz

Helburua: erakundeko
zerbitzuen prozesuetan
hizkuntza txertatzea.
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2.5
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 hizkuntzabaldintzak.
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.
VI. Plangintzaldi honetarako, beraz, aurrekoetako 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 erabileraplanetan 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.
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.
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3.

Planean parte hartuko dutenak:
Plangintzaldi honetan aurreko plangintzaldietan baino langile gehiagok
hartuko du parte: 3.1. atalean zehaturiko baldintzak betetzen dituzten
langileak gehiago dira aurreko plangintzaldiarekiko. Horrela, VI.
Plangintzaldian parte hartuko duten langileak 298 dira guztira.

Langile horiek Irungo Udaleko ondorengo arloetakoak dira:
-

Alkatetza
Idazkaritza, zerbitzu juridikoak eta kontratazioa
Informazioaren gizarte eta herritarren parte¬hartzea
Ogasuna, Sustapen Ekonomikoa eta Plan Estrategikoa
Kultura eta Kirola
Gizarte Ongizatea, Hezkuntza eta Gazteria
Hirigintza eta Ingurumena
Mugikortasun, Bide Publiko eta Obrak
Trafikoa eta Hiri segurtasuna

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

2.6
Plangintzaren identitate
ezaugarriak
Aurreko plangintzaldietako identitate
Plangintzaldirako. Hauek dira:

ezaugarriak

mantendu

dira

VI.

 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.
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 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
 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.

2.7
Metodologia
VI. Plangintzaldi
metodologikoak:

honetan

oinarrian

hartuko

dira

ondorengo

alderdi

-

Diagnosi kuantitatibo eta kualitatibo berri batetik abiatzen gara. Guztira
Irungo Udaleko langile diren 324 langileren informazioa eskuratu ahal
izan 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.
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-

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.

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
Hizketa aplikazioa erabiliko du.

2.8
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.
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Horietaz gain, Arloak aukera emango die ondoko hauei erabilera-planean
sartzeko:


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

2.9
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.
Biztanleak
(2016ko estatistika)
58.315

Euskaldunak
Kop
23.683

%
40,6

Ia Euskaldunak
Kop.
11.496

%
19,7

Erdaldunak
Kop.
23.136

%
39,7

Beraz, 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera Irungo Udalari dagokion derrigorrezko
indizea 50,45 da.
Kontuan hartzekoa da, derrigor bete beharreko indizea gutxieneko abiapuntutzat
hartu behar dela, Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren 549/2011epaiaren argitan.
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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: 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."
Hau da, VI. 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.
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.

2.10
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,
2013 urtean egindako azterketa komunikatiboa oinarrian hartuta atzemandakoak
hain xuxen ere.
Euskaraz zertan hasi erabakitzeko, beraz, Irungo Udalean hizkuntza ofizialen
erabilera kudeatzeko batzordeak, parte hartzen duten langile horiek guztiak
aintzat hartuta, 2013ko azterketa komunikatiboaren eta oraingo diagnosiaren
kontrastea egingo du; alegia, begiratuko du erabilera-planetan sartzen diren
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langileek gauzatzen dituzten lan-jardunen hizkuntza erabileraren egoera. Hala
ere, orain arte zehaztutako bideari jarraipena ematea aurreikusten da. Izan ere,
Irungo Udalean Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planean badaude jada
aurreikusiak 12 normalizazio ekintza. Lanpostuari dagokion lehentasun
komunikatiboaren eta langile bakoitzaren hizkuntza eskakizunaren arabera, plana
modu progresiboan inplementatzen hasteko lehentasun irizpideak ezarri dira;
planak dituen helburuetarako, Euskara Arloak bultzatuko dituen normalizazio
ekintzen ahalik eta eraginkortasunik handiena lortu nahi da. Normalizazio ekintza
bakoitzaren deskribapen orokor bat eta lehentasunak markatzeko erabilitako
irizpideak jasotzen dira jarraian.

1. Hizkuntza prestakuntza

Euskara-maila
hobetzeko,
lanpostuaren
egokitutako ikastaro edo prestakuntza saioak.

beharrizanetara

Lehentasuna duten lanpostu edota langileak:
a. Lanpostuko eginkizunak betetzeko hiritarrekin edota
administrazioekin harremana izaten dutenak (ahoz nahiz idatziz).

beste

b. Hiritarrekiko komunikazioaren maiztasuna, egunerokoa edo gutxienez
astean behingoa dutenak.
c. Gutxienez bigarren hizkuntza eskakizuna egiaztatua duten langileak.
d. Lanean euskara (ahoz nahiz idatziz) gehiago erabili ahal izateko
helburuarekin, prestakuntza espezifikoa jasotzeko interes altua edo oso
altua agertu dutenak.

2. Administrazio-agiri
orokorrenak bateratu
eta ele bietan erabiltzea

Irungo Udalaren idazki-eredu erabilienak bateratu, ele bietan
prestatu eta arlo ahalik eta gehienetara zabaltzea. Inprimakieredu elebidunekin batera, euskara hutsean landutako bertsioak
prestatuko dira.
Lehentasuna duten idatzizko agiri motak:
a. Erabilera orokortua duten agiri-motak, unitate administratibo
gehientsuenek eta maiztasun handiarekin erabiltzen dituztenak.
b. Zabalpen-maila handienekoak.
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 agirimotak.
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.
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Arlo eta administrazio atalean dauden bitartekoak nahikoak ez
direnean,
itzulpen
zerbitzua eskainiko
da
idatzizko
komunikazioetan euskararen erabilera ziurtatzeko. Hala ere, 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.

3. Itzulpen Zerbitzuaren
erabilera eta arloak
berak dokumentuak ele
bietan prestatzeko
neurriak

Lehentasuna duten lanpostu edota langileak:
Itzulpen Zerbitzuaren erabilerarako:
a. Dokumentu elebidunak sortu ahal izateko administrazio atalak berak
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.
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.

Arloak berak ele bietan landu beharreko idatzietarako:
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.

4. Idatzizko harremanetan
euskarazko sortze lana
gehitu

Gaztelaniaz sortutako jatorrizko testuaren itzulpen beharrak
gutxitu eta euskara, gero eta gehiago, Irungo Udalaren lan
hizkuntza bihurtu.
Lehentasuna duten lanpostu, langile eta idatzizko komunikazioak:

a.

Lan jarduneko agiri eta idatziak euskaraz idazteko, gaztelaniaz
bezainbesteko gaitasuna edo handiagoa duten udal langileen
komunikazioak.
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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.

f.

Euskaraz sortu eta itzulpen zerbitzuak itzulpena euskaratik gaztelaniara
egitea ongi baloratu duten udal langileen komunikazioak.

5. 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.
Lehentasuna duten lanpostu, langile eta idatzizko komunikazioak:

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.

6. 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.
Lehentasuna duten lanpostu, langile eta ahozko komunikazioak:

a.

Hiritarrak, enpresak eta beste administrazio-erakundeak atenditzeko
harrera-zerbitzuetako komunikazioak, izan telefono bidez, leihatilan
nahiz internet bidez.

b.

Hiritarrekiko komunikazioen maiztasuna egunerokoa edo gutxienez
astean behingoa dutenak.

c.

Hiritarrarekin harreman
komunikazioak.

d.

Ahoz euskaraz komunikatzeko nahikoa gaitasun duten langileak.

zuzena

duten

bestelako

lanpostuetako
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e.

Telefonoa hartzerakoan lehen hitza euskaraz egiteari garrantzia eman
dioten udal langileen komunikazioak.

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.

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.

7. Hiritarrekiko ahozko
harremetan euskararen
erabilera areagotzea

Lehentasuna duten lanpostu, langile eta ahozko komunikazioak:
a.

Hiritarrak, enpresak eta beste administrazio-erakundeak atenditzeko
harrera-zerbitzuetako komunikazioak dituztenak, telefonoz, leihatilan
nahiz internet bidez.

b.

Hiritarrekiko komunikazioen maiztasuna egunerokoa edo gutxienez
astean behingoa denean.

c.

Hiritarrarekin harreman
komunikazioak.

d.

Ahoz euskaraz komunikatzeko nahikoa gaitasun duten langileak.

e.

Hiritarrekiko komunikazioetan euskara gehiago erabiltzeko ahalegina
egitea lehenetsi duten langileak.

8. Udal barneko ahozko
harremanetan, lankideekin
eta 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.

a.

Hiritarrekiko eta Irungo erakunde eta elkarteekiko ahozko harremanetan
zerbitzu hizkuntza gisa euskararen erabilera maila altua den
administrazio ataletako lanpostuak.

b.

Euskaraz mintzatzeko gaitasuna Udalaren batez bestekoa baino altuagoa
den atal administratiboetako lanpostuak.

c.

Euskara dakiten lankideekin euskaraz gehiago mintzatzeko ahalegina
egitea lehenetsi duten langileak.

d.

Euskara dakiten ordezkari politikoekin euskara gehiago erabiltzeari
garrantzia eman dioten langileak.

zuzena

duten

bestelako

lanpostuetako

Lehentasuna duten lanpostu, langile eta ahozko komunikazioak:
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9. 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.
Lehentasuna duten udalaren diru-laguntza deialdiak:
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.

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.

10. Kontratazio
administratiboetako
hizkuntza irizpideak
betearaztea

Lehentasuna duten udalaren kontratazio administratiboak:
a.

Herritarrekin zuzenean harremanetan egotea eskatzen
zerbitzuetarako egiten diren kontratazio administratiboak.

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...).

11. Aplikazio informatiko eta
teknologia berrietan
euskararen erabilera
indartzea

duten

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.
Lehentasuna duten baliabide informatikoak:

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
prestatutakoak.

zerbitzuek

Irungo

Udalerako

berariaz
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2.11
Berariazko HizkuntzaPrestakuntza eta Trebakuntzaren
garrantzia

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. Hizkuntzaeskakizuna 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.
Aurreko plangintzaldian zehar abian jarritako hizkuntza-prestakuntzarako bi
bideei, ikastaroei eta trebakuntza-saioei jarraipena ematea garrantzitsua izango
da plangintzaldi honetan ere.
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2.12
Antolakuntza-egiturak eta
Planaren kudeaketa eta
jarraipena
Irungo Udalean hizkuntza ofizialen erabilera kudeatzeko batzordea martxan jarri
zen pasa den plangintzaldian. Batzordea osatzen dute ordezkaritza sindikaleko
kideek, talde politikoetako ordezkariak, eta arloetan Planerako izendatutako
arduradunek.
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 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.
VI. Plangintzaldian egitura horrek berak jarraipena izatea aurreikusten da.

2.12.1 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.
VI. plangintza aldiaren bukaeran, arlo bakoitzean ebaluazio txostena egingo da
eta Euskara Arloaren eginkizuna izango da arlo guztietako ebaluaketak kontuan
hartuz VI. plangintza aldiari dagokion ebaluaketa txosten orokorra egitea.



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, trebakuntzasaioak, moldatutako idazki-ereduak…
- Langileen hizkuntza-gaitasunari buruzko datuak: esleitutako
hizkuntza-eskakizunei buruzko informazioa.
- Arduradun politikoen hizkuntza-gaitasunari buruzko informazioa.
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2.12.2

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

VI. Plangintzaldiaren ebaluazioa eta jarraipena
Irungo Udalak, seigarren plangintzaldiaren jarraipena eta ebaluaketa 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)
- 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.
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2.13
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 aurreikusten den antolakuntza egituran
(HIZBAT batzordea) parte hartuko duten langileak.
- Euskara Arloko hizkuntza normalizatzaileak.
- Euskara Arloak bakoitzaren planaren diseinua proposatzeko, berau
betetzeko normalizazio ekintzak proposatzeko, egitasmoa betetzeko
hizkuntzari lotutako aholkularitza eta laguntza emateko eta ebaluaketa
egiteko baliabide nahikoak jarriko ditu Irungo Udalak. 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.
- 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.
- Kanpoko baliabideak: Ikastaro berezietarako euskaltegietako irakasleekin
lanean aritzea eta aholkularitza enpresak kontratatzea aurreikusten da.
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2.14
Irungo Udaleko arloen
erantzukizuna

Irungo Udaleko arloen ardura izango da beraien eremuan euskararen erabileraplana 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.

2.15
Planaren azken xedapenak

Udal Osoko Bilkurak dokumentu honetan jasotzen den VI. plangintzaldirako
Irungo Udalean Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana onartzen duen unean
bertan, indarrik gabe geratuko da Irungo Udalean V. plangintzaldirako Euskararen
Erabilera Normalizatzeko Plana eta 2018ko abenduaren 28ko Alkatearen 2389
zenbakiko ebazpenaren bidez onartu zen indarraldiaren luzapena.
Irungo Udalean VI. Plangintzaldirako Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plan
honek indarrean jarraituko du beste berri bat onartu bitartean.
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VI. Plangintzaldiaren irizpideak

3

39.

3.1
Irungo Udalean Hizkuntza
Ofizialak erabiltzeko 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 normalizatzeko 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 garrantzizkoena, 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 zeharlerroko 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.
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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 jasotzen 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.

Horrenbestez, hemen jasotakoak VI. 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:
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I. KAPITULUA – HIZKUNTZA OFIZIALEN ERABILERA ARAU OROKORRAK
ARTIKULUA

XEHETASUNAK

1. Eragin-eremua

Irungo Udalaren harreman ofizial eta protokolozkoak eta harreman pribatu edo ez-formalak

2. Zerbitzu-, harremaneta lan-hizkuntzak
3. Harreman
komunikatiboak

Euskara eta gaztelania

3.1. Ahozkoak

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
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

3.2. Idatzizkoak

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
EAE kanpokoak baina euskara ofiziala denean: euskaraz eta gaztelaniaz

4. Komunikazio
elebidunetan euskara
lehenesteko neurriak

Kokapena:
Hitzak: euskara aurrean edo gainean
Zutabeak: euskaraz ezkerrekoa
Bi orrialde: euskaraz eskuinekoa
Tipografia:
Letraren neurria eta mota ere erabil daitezke euskara nabarmentzeko

5. Itzulpen irizpideak

Bi hizkuntza ofizialak modu orekatuan erabiliko dira
Oreka horren ardura argitalpenaren egile edo arduradun den zerbitzuarena da
Hizkuntza ofizial batean sortutako lanak lehenetsiko dira itzulitakoen gainetik
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II. KAPITULUA – HIZKUNTZA OFIZIALAK ERABILTZEKO IRIZPIDEAK BESTE ZENBAIT
JARDUERA ESPARRUETAN
ARTIKULUA
6. Langileen etengabeko
prestakuntza

7. Erregistroa

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

8. Diru-laguntzak
9. Argitalpenak

10. Tresna eta aplikazio
informatikoak

Irungo Udalaren eta bere erakunde autonomoen diru laguntzaren bat jasotzen
dutenek diruz lagundutako beren jardunaren bitartez sortutako agerpen publiko
orotan euskara erabili beharko dute
Gida, aldizkari, katalogo eta zabalkunderako argitalpenak: euskaraz eta
gaztelaniaz
Arloetako programa informatiko komertzial eta orokorrak: euskaraz eta
gaztelaniaz lan egiteko prestaturik egongo dira
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

12. Errotulazio finkoa eta
noizbehinkako oharrak

Euskaraz eta gaztelaniaz, oro har
Euskara hutsean:
- Errotuluetako hitzek euskaraz eta gazteleraz antzeko grafia dutenean
- Mezuak piktograma batez lagundurik daudenean eta ulergarriak direnean

13. Iragarpenak, publizitatea
eta kanpainak

14. Izen ofizialak

15. Jende aurreko ekitaldiak

16. Kontratazio
administratiboak

17. Udal instalazioen eta
materialen erabilera

Euskaraz eta gazteleraz
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
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
- 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
Euskaraz eta gaztelaniaz aurkeztuko dira lanak
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 VI. Plangintzaldirako landutako "HIZKUNTZA OFIZIALAK ERABILTZEKO IRIZPIDEAK".

I.KAPITULUA
HIZKUNTZA OFIZIALEN ERABILERA ARAU OROKORRAK
Sarrera
Euskararen Legean garbi esaten da herritarrek euskara eta gaztelania erabiltzeko eskubidea dutela eta
administrazioek bermatu behar dietela eskubide hori. Hona hemen, beraz, Legearen oinarririk funtsezkoena:
hizkuntza eskubideak herritarrenak dira, eta Administrazioari dagokio eskubide horiek betetzeko neurriak hartzea
eta betetzen direla bermatzea.
Herri-administrazioan azken urteotan langileak euskalduntzen egin den ahaleginaren ondorioz, langile ugarik dute
euskaraz lan egiteko gaitasuna, maila batean edo bestean; dena dela, oraindik ere hainbat tokitan, urte luzeetako
inertziaren eraginez, gehienbat gaztelaniaz jarraitzen da lanean.
Horrela, datorren plangintza aldian langileen hizkuntza gaitasunaz baliatuta, euskararen ezagutzatik erabilerara jauzi
egitea da helburua Irungo Udalaren jarduera esparru guztietan: euskarak zerbitzu-hizkuntza behar du izan
herritarrekiko harremanetan; eta lan-hizkuntza administrazioen arteko komunikazioetan eta administrazio barruko
jardunetan. Izan ere, herritarrek hautatutako hizkuntzan zerbitzua emango zaiela bermatzeko modurik
eraginkorrena da euskaraz ere normaltasunez lan egiten duen Udala lortzea.
Ez dezagun ahaztu, gainera, Irungo euskararen erabilera normalizatu nahi badugu, Udalak eredu izan behar duela
eta urrats bat gizartearen aurretik joan behar duela.
Helburu horiek lortzeko ezinbesteko gidari izango dira, ondorengo orrietan ematen diren jarraibide eta gida
lerroak:
- Udal administrazioaren jardun esparru guztietan (ahozkoan, idatzizkoan, argitalpenetan, ekitaldietan,
kontratazioetan....) bi hizkuntza ofizialak erabiltzeko jarraibideak. Irizpide nagusia da egoerak ahalbidetzen duen
guztietan bi hizkuntzak modu orekatuan, betiere herritarren hizkuntza eskubideak bermatuz. Aurreko
plangintza aldiko jarraibide berberak dira, baina xehetasun gehiagoarekin jaso dira eta, plangintza aldi honetan,
indar eta ahalegin berezia egin nahi da gaitasuna dagoen guztietan euskara sortze hizkuntza izan dadin,
horretarako langileei beharrezko laguntza eskainiz.
- Hizkuntzaren ezagutza orokortzeko, lanpostuetan hizkuntza eskakizunak eta derrigortasun datak zehazteko
jarraibideak. Aurreko plangintza aldiko jarraibide berberak dira.
- Hizkuntzaren kudeaketa udalaren kudeaketa orokorrean txertatzeri buruzko jarraibideak. Euskara Plana
Gobernuaren Plan Estrategikoa da, eta gainera, zeharkakoa. Irungo Udalaren eginkizunen garapenerako
kudeaketa tresnetan hizkuntzen kudeaketa zehar lerro gisa txertatzeko neurriak hartuko dira.
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1. artikulua.- Eragin-eremua
Irungo Udalak bete behar ditu arau hauek. Arauok Administrazioaren harreman ofizial eta protokolozkoak eta
harreman pribatu edo ez-formalak dituzte helburu.

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.

Gaztelania eta euskara EAEko hizkuntza ofizialak izan arren, eta ofizialtasuna egiazkoa eta eraginkorra bilakatzeko
bidean urratsak eman diren arren, gaztelania nagusia da Administrazioaren komunikazioetan. Horren aurrean, Irungo
Udalak jarrera aktiboa nahi du izan,eta Udalera euskaraz jo duten herritar eta administrazioei euskaraz erantzutera
mugatu ordez, aurrea hartu eta bere baliabideen barruan, euskaraz egiteko gonbita luzatuko du.

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, Udalaren departamentu, jarduera, ekimen eta
bulego fisiko nahiz birtual guzti-guztietan, betiere kontuan harturik solaskidearen nahia, hizkuntza batean edo
bestean aritzeko. Departamentu bakoitzaren eginkizuna izango da behar diren neurriak hartzea hori
bermatzeko.

Nolanahi ere, ahozko harreman-mota guztietan (telefonoz, harrera-lekuetan, on line), 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.
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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, euskaraz jotzen duen herritarrari euskaraz erantzungo zaiola bermatuz.
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.
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 zerbitzu edota produktu-igorlea denean eta bestetik,
hartzailea denean.

3.2.1 Irungo Udala zerbitzu edota produktu- igorlea denean, honela jokatuko du:
a) Herritarrentzako eta entitateentzako dokumentuak
Herritarrei eta entitateei zuzendu beharreko dokumentazio eta idatzi oro euskaraz eta gaztelaniaz
egongo da (baimenak, lagapenak, ebazpenak, diru-laguntzak…). Modu berean jokatuko da hartzaile
jakin eta zehatzik ez duten zerbitzu eta produktuetako idazkiekin. Laneko dokumentuen sortze
hizkuntza euskara izan dadin sustatuko da.
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Modu berean jokatuko da udaleko prentsa bulegotik igortzen diren informazioekin. Hau lortze aldera
Plangintza zehatza definituko da bulego honetarako.
Herritarrak edo dagokion entitateak administrazioekiko harremanetan euskaraz jardutea hautatu
duenean edota haiek euskara hutsean igorritako idatzien erantzuna denean, euskara hutsezko
bertsioak erabiliko dira. Bi hizkuntzetan jasotzen bada, bi hizkuntza ofizialetan erantzungo da, eta
gaztelaniazkoei, oro har, bi hizkuntza ofizialetan erantzungo zaie.
Tramitazio elektronikoa herritarrak hautatzen duen hizkuntzan egingo da, euskaraz edo gaztelaniaz.
Nolanahi ere, tramitazioaren azken jakinarazpen, ebazpen edo ziurtagiria testu estandarizatua denean,
sistemak aukera emango dio herritarrari agiri elebidunak ere jasotzeko.
Bestalde, 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.
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 herriadministrazioekiko 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 (epostaz talde orokorrera zuzendutakoak, gutunak, jakinarazpenak...), bi hizkuntza ofizialetan eginak
egongo dira. Irungo Udalak euskaraz igorriko dizkio idatziak 3. edo 4. hizkuntza eskakizuna gainditu
duen langileari.
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 organoen deialdiak, gai-zerrendak, mozioak, norberaren botoak, erabaki-proposamenak,
informazio-batzordeen irizpenak, akordioak eta aktak eta gainerako udal-dokumentuak euskaraz idatzi
ahal izango dira beti ere hartzailearen “profila” kontuan izanda; kideren batek legez eta era
baliodunean alegatzen badu ez duela ezagutzen udal dokumentuak idazteko erabili den hizkuntza,
dokumentuak beste hizkuntza ofizialean itzulita eskuratuko zaizkio, bere hizkuntza-eskubideak ez
kaltetzea ziurtatze aldera.
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.
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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.
Hizkuntza trataera hori ahalbidetzeko zerbitzuen datu-baseetan eta erregistroetan pertsona fisikoen
edo juridikoen datuak jasotzen direnean, beste eremu batean jaso beharko da pertsona bakoitzarekin
zer hizkuntzatan komunikatu.

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, esaldiak edo paragrafoak direnean, euskara aurrean edo gainean; zutabeak
direnean, ezkerrekoa euskararentzat; eta bi orrialde direnean, eskuinaldekoa euskararentzat.
Tipografia: normalizatuak ez diren idatzietan letraren neurria eta mota ere erabil daitezke euskara
nabarmentzeko. Idatzi normalizatuetan, tipografia berean letra lodia erabiliz nabarmendu ahal
izango dira euskarazko testuak. Letra eta atzealdearen koloreak kontuan izango dira euskara
nabarmentzeko. Hizkuntza bakoitza kolore desberdin batean idazten denean, hondoarekiko
kontraste egokia dagoela ziurtatuko da, euskara nabarmenago gelditu dadin.

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.
Komunikazio eleaniztunetan hizkuntzak hurrenkera honetan erabili beharko dira: euskara, gaztelania, frantsesa
eta ingelesa.
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Kalitatezko komunikazio idatziz sustatu nahi da Administrazioan; testu zuzenak, jatorrak, egokiak eta argiak.
Hona hemen kalitatezko testuak idazteko irizpideak:
-

Helburua komunikatzea da: hartzaileak lehen entzunaldi edo irakurraldian ulertu behar du esaten
zaiona. Testuak egokia izan behar du komunikazioaren ikuspegitik.
Testuak egitura logikoa izango du, eta egitura hori agerian geratuko da era honetako estrategiak
baliatuta: izenburuak eta azpi-izenburuak, ideiak paragrafoka, lege-aipamenak oin ohar modura…
Testuak zuzena izan behar du.
Hizkuntza bakoitzak badu bere esateko era: errespetatu. Nolanahi ere, administrazioko hizkera
berritu, modernizatu eta herritarrengana hurbildu beharra dago.
Idazkiaren diseinua zaindu, irakurgarritasuna bermatzeko.

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.
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.
3. Idatzi bat bi hizkuntza ofizialetan egin behar denean, ez da sistematikoki itzulpen zerbitzura joko. Langileen
hizkuntza gaitasunaren arabera jokatuko da, ondoren ezarritakoari jarraituz:
a)

Langileak dagokion hizkuntza eskakizuna egiaztatuta duenean edo egiaztatu gabe ere gaitasuna duenean:
- Testu laburrak (orrialde bat) edo dagoeneko itzulitakoen moldaketak bi hizkuntzetan, euskaraz eta
gaztelaniaz, sortuko ditu.
- Testuen zuzentasuna ziurtatze aldera, behar duen guztietan, hizkuntza normalizatzaileen zuzenketa
zerbitzuaz baliatu ahal izango da.
- Testu luze berriak, euskaraz sortu eta itzulpen zerbitzura bidaliko ditu gaztelaniara itzultzeko. Itzulpen
eskaera guztien artean euskaratik gaztelaniarako horiek izango dute lehentasuna.

b)

Langileak dagokion hizkuntza eskakizuna gainditu gabe duenean eta gaitasunik ez duenean:

- Itzulpen Atalera itzultzera bidaliko ditu herritarrei, enpresei edo beste herri administrazioei zuzendutako testuak,
baita barruko txostenak ere kanpora doazen lizentzia edo jakinarazpenetan txertatu behar badira.
Idatzi bat bi hizkuntza ofizialetan egin behar bada eta dena delako atalak edo zuzendaritzak bere baliabideekin
hala izatea bermatzerik ez badu, argitaratu edo jendaurrean iragarri edo aurkeztu aurretik, itzultzaileekin jarri
beharko du harremanetan, testuak itzultzeko beharrezko epea adostu eta bi bertsioak batera eta epean
aurkeztu ahal izatea segurtatu ahal izateko.
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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.

Hau guztia, Udal Organoek gai honen inguruan eman dezaketen araudiaren kalterik gabe.

50.

II. KAPITULUA
HIZKUNTZA OFIZIALAK ERABILTZEKO IRIZPIDEAK BESTE ZENBAIT 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 antolatzen den prestakuntza
planeko ikastaroen artean, euskaraz egingo diren ikastaroen eskaintza bat prestatuko du eginkizun horren
ardura duen departamentuak.

Laneko prestakuntza orokorreko ikastaroak euskaraz antola daitezkeenean, hirugarren edo laugarren hizkuntza
eskakizuna egiaztatuta duten langileek euskaraz egingo dituzte. Lehen eta bigarren hizkuntza eskakizuna egiaztatu
duten langileek, ikastaroen ezaugarrien arabera, euskaraz egin ditzaten sustatuko da.

Langileen bulegoak neurriak hartuko ditu, zuzenean berak antolatutako ikastaroak, aukera dagoen guztietan,
euskaraz izan daitezen; horretarako, prestatzaile euskaldunak eta euskarazko edukiak bilatzeari emango zaio
lehentasuna. Halaber, eskaintza egiterakoan, ikastaroak zein hizkuntzatan izango diren zehaztuko da.
Udalaz kanpoko erakundeek (HAEE-IVAP…) antolatutako prestakuntza ikastaroak lehenengo paragrafoan
zehaztutakoaren arabera jasoko dituzte langileek.

2.- Langileen prestakuntza ikastaroetan izena emateko era guztietako tresna informatiko eta bestelako bitarteko
guztiak bi hizkuntza ofizialetan eskainiko dira, eta langileak hizkuntza ofiziala aukeratzeko atal bat izango du.
Ikastaroen kudeaketan (ikastaro eskaintza, eskabideak, txostenak, parte hartzaileei buruzko datuak...) beti
adieraziko da hizkuntza aldagaia.

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 kontsultatu 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.
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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.

52.

9. artikulua. Argitalpenak.

1.- Gida, aldizkari, katalogo eta zabalkunderako argitalpen guztietan bi hizkuntza ofizialak erabili behar dira.
Euskara ofiziala den lurraldeetan banatzen diren argitalpenetan euskarari lehentasuna emango zaio.
Argitalpenaren berariazko ezaugarriek, izaerak eta jasotzaileek (adina, hizkuntza gaitasuna, esparrua...) hala
eskatzen dutenean, argitalpena euskaraz egingo da.
Bi hizkuntza ofizialez gain, argitalpenak beste hizkuntzetan ere egin behar direnean, hurrenkera hau erabiliko
da: euskara, gaztelania, frantsesa eta ingelesa.
1. artikulu honetan xedatutakoa betetzeko garaian kontuan izan beharko da dokumentu honetako 5. artikuluan,
itzulpen irizpideez, ezarritakoa.
Testu horien egokitasuna eta hizkuntza zuzentasuna bermatzea argitalpenaz arduratzen den departamentuaren
erantzukizuna da.

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. Euskarazko bertsioaren erabilera hobetsiko da 3. eta 4. hizkuntza eskakizuna
gaindituta dauden langileen kasuan.
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.
Xede horri begira, bertsioa elebiduna bada, euskarazkoa moldaera txukuna eta erabilgarria izango dela
bermatuko da: euskarazkoa ez da izango gaztelaniazkoaren egokitzapen hutsa.

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.
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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.
Errotuluetako eta noizbehinkako oharretako testua euskara hutsean idatzi ahal izango da ondoko kasuetan,
betiere euskararik ez dakiten herritarren hizkuntza-eskubideak urratu gabe:
a) Errotuluetako hitzek euskaraz eta gaztelaniaz antzeko grafia dutenean.
b) Mezuak piktograma batez lagundurik agertzen direnean eta horren bitartez ulergarriak direnean.

13. artikulua. Iragarpenak, publizitatea eta kanpainak.
1. Irungo Udalaren iragarpen ofizialak eta gainerako publizitate ekintzak bi hizkuntza ofizialetan egingo dira.
2. Hala ere, hartzailearen eta hedabidearen ezaugarriak kontuan izanda, euskaraz ere egin ahal izango dira.
3. 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 kontratazioetan
baldintza gisa eskatuko da kanpainaren mezua bi hizkuntzatan sortua izatea, hots, hizkuntza batean
sorturikoaren itzulpena ez da baliozkotzat emango.
4. 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.
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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:
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.
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5. Legea edo aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboko klausulak aplikatuz esleipendun berria kontratu
amaituari atxikitako langileekin subrogatu behar bada lan-harremanei dagokienez, eta horiek ez badaukate
hizkuntza-gaitasunik kontratuko klausuletan hizkuntzari buruz ezarritako baldintzak betetzeko, langile horiek
ordezkatu behar direnean, langile ordezkatzaileek dagokien hizkuntz gaitasuna izan beharko dute kasu
guztietan.

6. 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.
7. 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.

III. KAPITULUA
HIZKUNTZA OFIZIALEN ERABILERA KUDEATZEKO BALIABIDEAK 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
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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 2018-2022
onartu eta egun berean jarriko da indarrean hemen jasotakoa.
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3.2
Irungo Udalean eta zuzenbide
pribatupeko ente publikoen
administrazio-kontratuak gauzatzeko
orduan bete behar diren hizkuntzabaldintzak

3.2.1.

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 normalizaziohelburuak 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.
Sektore Publikoko kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legeak aurreikusten dituen kontratuetan
ondorengo hizkuntza baldintzak ezartzeko proposamena egiten du Euskara Arloak.
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3.2.2.

Irungo Udalean eta zuzenbide pribatupeko ente publikoen administrazio-kontatuak gauzatzeko bete behar
diren hizkuntza-baldintzei buruzko proposamena

 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.

 Hizkuntza-baldintzak

A) Klausula administratiboen pleguetako hizkuntza-baldintzak
Dagokien klausula administratiboen pleguetan, hizkuntza-baldintza hauek sartuko dira:

A.1. Obra kontratuak eta obra publikoen lagapena (9/2017 Legea)

Kontratua gauzatzeko baldintza berezien atalean, hizkuntzari lotutako baldintza berezi gisa jasoko da ondorengo
ahapaldi hau:
•

Normalean, administrazio kontratugilearekin euskara erabiliko da kontratuak eragiten dituen
harremanetan. Kontratua gauzatzeari begira, honela ulertuko da «normalean euskara erabiliko da» esaldia:
a) Ahozko komunikazioetan, euskaraz dakiten langileek euskaraz egingo dute, hasiera batean, kontratua
gauzatzeko zereginak direla-eta administrazio kontratu-egilearekin harremanetan jartzen direnean.
Administrazio kontratu-egilea euskaraz zuzentzen bazaio kontratua gauzatzen ari den langile bati, eta horrek
hizkuntza behar bezala menderatzen ez badu, kontratua gauzatzeko ardura duen enpresak berehala jarri
beharko ditu euskara behar bezain ondo dakiten langileak edo bitartekoak, kontratuaren ondorioz
administrazioarekin izan beharreko harremanak euskaraz gauza daitezen.
b) Komunikazio idatziak euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira, salbu eta igorleak eta hartzaileak euskara
hutsean egitea erabakitzen badute.

•

Kontratuak herritarrei zerbitzu eman beharra edo haiekin harremanetan jarri beharra badakar, kontratua
gauzatzeko erabiltzaileekin edo pertsonekin idatziz zein ahoz egin behar diren hartu-emanetan, erabiltzaileak edo
hirugarrenak hautatzen duen hizkuntza erabili behar du enpresa esleipendunak. Berariaz inolako aukerarik egiten ez
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bada, kontratuaren esleipena duen enpresak pertsona fisikoei eta juridikoei egiten dizkien era guztietako jakinarazpen
eta komunikazioak hizkuntza ofizial bietan egingo dira, fakturak eta salerosketako bestelako agiriak barne. Hala ere,
herritarrak edozein unetan erabil dezake hizkuntza aukeratzeko eskubidea eta, ondorioz, nahi duenean eskatu ahal
izango du hizkuntza ofizialetako bakar bat erabiltzea.
Nolanahi ere, zerbitzuaren hartzaileek zerbitzua, informazioa eta komunikazioa uneoro euskaraz jasotzeko behar
diren bitarteko materialak eta langileak jarri beharko ditu kontratistak.

Legea edo aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboko klausulak aplikatuz esleipendun berria kontratu amaituari
atxikitako langileekin subrogatu behar bada lan-harremanei dagokienez, eta horiek ez badaukate hizkuntzagaitasunik kontratuko klausuletan hizkuntzari buruz ezarritako baldintzak betetzeko, langile horiek ordezkatu behar
direnean, langile ordezkatzaileek dagokien hizkuntz gaitasuna izan beharko dute kasu guztietan.

A.2. Hornikuntza kontratuak (9/2017 Legea)

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”.
A.3. Zerbitzu kontratuak eta zerbitzuen lagapen kontratuak (9/2017 Legea)

Kontratua gauzatzeko baldintza berezien atalean, hizkuntzari lotutako baldintza berezi gisa jasoko da ondorengo
ahapaldi hau:
•

Normalean, administrazio kontratugilearekin euskara erabiliko da kontratuak eragiten dituen
harremanetan. Kontratua gauzatzeari begira, honela ulertuko da «normalean euskara erabiliko da» esaldia:
c)

Ahozko komunikazioetan, euskaraz dakiten langileek euskaraz egingo dute, hasiera batean, kontratua
gauzatzeko zereginak direla-eta administrazio kontratu-egilearekin harremanetan jartzen direnean.
Administrazio kontratu-egilea euskaraz zuzentzen bazaio kontratua gauzatzen ari den langile bati, eta horrek
hizkuntza behar bezala menderatzen ez badu, kontratua gauzatzeko ardura duen enpresak berehala jarri
beharko ditu euskara behar bezain ondo dakiten langileak edo bitartekoak, kontratuaren ondorioz
administrazioarekin izan beharreko harremanak euskaraz gauza daitezen.
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d) Komunikazio idatziak euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira, salbu eta igorleak eta hartzaileak euskara
hutsean egitea erabakitzen badute.
•

Kontratuak herritarrei zerbitzu eman beharra edo haiekin harremanetan jarri beharra badakar, kontratua
gauzatzeko erabiltzaileekin edo pertsonekin idatziz zein ahoz egin behar diren hartu-emanetan, erabiltzaileak edo
hirugarrenak hautatzen duen hizkuntza erabili behar du enpresa esleipendunak. Berariaz inolako aukerarik egiten ez
bada, kontratuaren esleipena duen enpresak pertsona fisikoei eta juridikoei egiten dizkien era guztietako jakinarazpen
eta komunikazioak hizkuntza ofizial bietan egingo dira, fakturak eta salerosketako bestelako agiriak barne. Hala ere,
herritarrak edozein unetan erabil dezake hizkuntza aukeratzeko eskubidea eta, ondorioz, nahi duenean eskatu ahal
izango du hizkuntza ofizialetako bakar bat erabiltzea.
Nolanahi ere, zerbitzuaren hartzaileek zerbitzua, informazioa eta komunikazioa uneoro euskaraz jasotzeko behar
diren bitarteko materialak eta langileak jarri beharko ditu kontratistak.

Legea edo aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboko klausulak aplikatuz esleipendun berria kontratu amaituari
atxikitako langileekin subrogatu behar bada lan-harremanei dagokienez, eta horiek ez badaukate hizkuntzagaitasunik kontratuko klausuletan hizkuntzari buruz ezarritako baldintzak betetzeko, langile horiek ordezkatu behar
direnean, langile ordezkatzaileek dagokien hizkuntz gaitasuna izan beharko dute kasu guztietan.

A.4. Kontratu mistoak (9/2017 Legea)
Legeak 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.
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 kontratazioorganoei; halaber, kontsultatu ahal izango ditu zuzenbide pribatupeko ente
publikoen kontratazioei buruzko datuak.
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3.2.3. Administrazio elektronikoa
Kontratazio elektronikoari bultzada eman nahi dio Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017
Legeak. Berrikuntza teknologikoen aurrerapena aprobetxatzea da helburua eta Irungo Udalak ere
bide horri heldu nahi dio.
Udalak badauka administrazio elektronikoa arautzen duen udal ordenantza bat. Bertan,
hizkuntzen erabilerari buruz zer jasotzen den, jarraian:

12. Artikulua.

Egoitza Elektroniko Orokorra

1. Udal Administrazioko egoitza elektroniko nagusia www.irun.org sargune elektroniko orokorra izango
da, eta Udalak hiritarrei zerbitzu elektronikoak emateko 11. artikuluan xedatutakoaren arabera
sartzen dituen egoitza espezifiko guztietara handik zuzenean sartzeko aukera egongo da. Ulertuko
da Ordenantza honek egoitza elektroniko orokorrari buruz egiten dituen aipamen guztiak udal
egoitza elektroniko guztiei buruz egiten dituela.
2. Ordenantza honen Bigarren Xedapen Gehigarrian xedaturikoaren arabera, egoitza elektroniko orokorra
euskaraz eta gaztelaniaz egongo da, eta informazioak beste hizkuntza batzuetan sartu ahal izango
dira hori interes orokorrekotzat hartzen denean.
3. Irungo Udalaren Zerbitzu Orokorrak arduratuko dira udal Administrazioaren egoitza elektroniko
orokorraz, eta haiei dagokie egoitza horien kudeaketa eta administrazioa, edukiari dagokionean,
beste udal Arlo eta Zerbitzu batzuek izan ditzaketen eskumenei kalterik egin gabe.
XEDAPEN GEHIGARRIAK
Bigarrena.

Elebitasuna tramitazio elektronikoan

Udal Administrazioak ziurtatu egingo du Euskararen Erabileraren Normalizaziorako azaroaren 24ko 10/1982
Oinarrizko Legean, Irungo Udalean eta Udalerrian Euskararen Erabilera Normalizatzeko Arauen inguruko Udal
Ordenantzan eta aplikatu beharreko gainerako araudietan xedaturikoa. Bereziki, ziurtatuko da udal egoitza
elektronikoen eduki guztiak Euskal Autonomi Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan egon daitezen, herritarrek
duten baliabide elektronikoen bidez bi hizkuntza horietako edozeinetan erlazionatzeko eskubidea ziurtatuz,
Herri Administrazioen Erregimen Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 36. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.
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3.3
Planen eta proiektuen hizkuntzainpaktua ebaluatzea

Biztanleriaren egunerokoan eragiten duten faktore guztiek dute gutxi asko gune
bateko egoera soziolinguistikoan eragiteko gaitasuna: faktore soziokulturalek, faktore
sozioekonomikoek...
Eragin linguistikoaren ebaluazioarekin Irungo eremu (auzo, herri, hiri, eskualde) jakin
bateko proiektu eta jarduera pribatu zein publikoek bertako errealitate linguistikoan
izan ditzaketen balizko eraginak aurreikustea, identifikatzea eta ebaluatzea da
helburua, eta euskararen eta euskal hiztun elkartearen egoerari kalterik eraginez
gero, horiek murrizteko eta aurrea hartzeko neurriak hartzea.
Irungo egoera soziolinguistikoan eragin dezaketen proiektuak edota planak onartzeko
prozeduran, euskararen erabileraren normalizazioan izan dezaketen inpaktua
ebaluatuko da eta horiek eragindako funtsezko aldaketak ere bai.
Ebaluatuko diren plan eta proiektuak ondorengoak izango dira:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hiri-antolamenduko plan orokorrak.
Plangintza orokorra bateragarri egiteko plana.
Sektorizatze-plana.
Plangintzako arau subsidiarioak.
Plan partzialak.
Hiri-antolamenduko plan bereziak.
Turismo-planak.
Garraio-azpiegituren proiektuak.
Autobideak, autobiak, bide lasterrak eta hiriarteko errepideak eraikitzeko proiektuak.
Trenbideak egiteko proiektuak.
Merkataritzagune handiak eraikitzeko proiektuak.
Industriaguneak eta teknologiaguneak eraikitzeko proiektuak.

Eta plan/proiektu horiek eragindako honako alderdiak izango dira Irungo Udalak
sustatzaileari ebaluatu ditzan eskatuko direnak:
a)
b)
c)
d)

Udalerriko biztanlerian aldaketak eragitea.
Udalerria bisitatzen duten pertsonen kopurua aldatzea.
Udalerrian egiten den hizkuntza-politika aldatzea.
Udalerriko hizkuntza-erkidegoaren harreman-sareak aldatzea.

Sustatzaileak aurkeztutako dokumentuaren gainean Udalak hizkuntza-inpaktuaren
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ebaluazioari buruzko txostena egingo du, euskararen erabileraren normalizazioaren
gaineko ondorio kaltegarriak prebenitzeko, zuzentzeko eta, hala dagokionean,
konpentsatzeko ezarri beharko liratekeen baldintzak eta neurriak jasoz, beharrezkoa
denean.

Derrigortasun datak eta
administrazio atalen izaera

4
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4.1
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, VI. 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.
Dena den, Dekretuak arautzen duena oinarri hartuta eta laugarren atalburuan jasotzen
duena osatuz, Irungo Udal osoan derrigortasun datak ezartzeko, ondoren zerrendatzen
diren irizpideak erabiliko dira:
a. Irungo Udalean sortzen diren lanpostu berri guztiei igarotako derrigortasun data
ezarriko zaie.
b. Jaberik gabeko jendaurreko, gizarte izaerako eta izaera orokorreko lanpostu
guztiei derrigortasun data ezarriko zaie, une horretan lanpostuan dauden
langileak ezarritako denbora horretan dagokion mailara iristeko modua dutela
kontuan hartuz. Izaera bereziko lanpostuen eginkizunek duten hizkuntz edukia
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txikia dela kontuan izanik, oro har, ez dute lehentasunik izango derrigortasun
datak ezartzerakoan. Hala ere, kasuan kasu, lanpostuaren funtzioak aztertuko
dira eginkizunen hizkuntza edukia zein den aztertzeko eta derrigortasun data
jarriko zaion edo ez zehazteko.
c. Lan eskaintza publikorako deialdia nahiz barne sustapen bidezkoa (barne
sustapen mugatua izan ezik) egin aurretik, lanpostu zerrendan aldaketak egingo
dira eta deialdi horietan jasotzen diren jendaurreko, gizarte izaerako eta izaera
orokorreko lanpostu guztiei igarotako derrigortasun data ezarriko zaie. Izaera
bereziko lanpostuen eginkizunek duten hizkuntz edukia txikia dela kontuan
izanik, oro har, ez dute lehentasunik izango derrigortasun datak jartzerakoan.
Hala ere, kasuan kasu, lanpostuaren funtzioak aztertuko dira eginkizunen
hizkuntza edukia zein den aztertzeko eta derrigortasun data jarriko zaion edo ez
zehazteko.
d. Lanpostua sortu gabe, programa jakinetarako edo lan pilaketetan hartu behar
diren langileak hautatzerakoan hizkuntza eskakizuna egiaztatua izatea eskatuko
da. Kontratatu beharreko langile kopurua handi samarra denean, betiere,
lanpostuaren izaera jendaurrekoa ez bada lan poltsan hizkuntza eskakizuna
gainditua duen behar besteko langile kopururik ez balego, dagokion hizkuntza
eskakizuna baino bat gutxiago duten langileak hautatu ahal izango dira. Era
berean, kasu horretan behar besteko langile kopururik ez balego, dagokion
hizkuntza eskakizuna baino bi gutxiago dutenak ere hautatu ahal izango dira.

4.2
Administrazio atalaren izaeraren
araberako irizpideak

Apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuak arautzen duena oinarri hartuta, VI. 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.

4.2.1.- 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
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lehentasuna gainerako irizpide guztien gainetik. Lanpostu bat betetzeko hautaketaprozesu 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.
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.

4.2.2.- 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.

67.

Planaren ardatzak, elementuak eta
adierazleak
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68.

5.1
Ardatzak, elementuak eta
adierazleak

ZERBITZU-HIZKUNTZA
ERAKUNDEAREN IRUDIA
Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak
Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak
Beste erakunde publiko batzuen kanpo errotulazioa
Ikus-entzunezkoak
Toponimia
Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak
Argitalpenak, iragarkiak, publizitate-kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak
Iragarki ofizialak
Bestelako iragarkiak
Irudi korporatiboa
Sustapen materiala
Memoriak
Argitalpenak
Jendaurreko ekitaldiak
Ekitaldiak
Prentsaurrekoak
Herritarrari begira antolatutako ikastaro eta jarduerak
Herritarrari begira antolatutako ikastaro eta jarduerak
Ingurune digitala
Webgune eta sare sozialen edukia
Webguneak
Sare sozialak
Emailetako sinadura

HERRITARREKIKO HARREMANAK
Herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan.
Idatzizko harremanak
Idatzi laburrak
Idatzi luzeak

69.

On-line erako idatziak
Paperezko idatziak
Erakundeak hasitako komunikazioak
Herritarrak hasitako komunikazioak
Euskarazko eskaerei euskaraz emandako erantzunak
Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
Herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua emateko orduan.
Harrera
Harrera
Telefonoz, on line eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak
Telefonoz, on line eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak
Euskarazko eskaerei euskaraz emandako erantzunak
Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak

LAN-HIZKUNTZA
BARNE HARREMANAK
Lanari lotutako hizkuntza-paisaia
Lanari lotutako hizkuntza-paisaia
Errotulazioa
Ikus-entzunezkoak (igogailuak, bozgorailuak, irratia)
Fotokopiagailu eta faxen interfazeak
Bestelako makinen interfazeak (fitxatzeko makina, kafe makina…)
Barne harremanak idatziz
Informaziorako edota komunikaziorako tresnak
Komunikazio horizontala (langileen artekoa/ arduradunen artekoa)
Komunikazio bertikala (zerbitzuburu eta arduradunekikoa)
Intraneta
Berripapera
Jakinarazpenak (zirkularrak)
Lan-bileretako idatziak
Deialdiak, aktak eta aurkezpen dokumentuak
Erakundearen txostenak
Erakundez kanpoko txostenak
Bestelakoak
Erakundearen barne harremanetarako idatziak
Idatzi laburrak

70.

Idatzi luzeak
Barne harremanak ahoz
Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak
Erakundearen barruko lan-bileretako ahozko harremanak
Erakundearen barruko telefonozko harremanak
Erakundearen barruko telefonozko harremanak
Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak
Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak
Baliabide informatikoak
Euskarazko bertsioen instalazio-kopurua
Aplikazio orokorrak
Berariazko aplikazioak
Eskuko telefonoak
Euskarazko bertsioen erabilera
Aplikazio orokorrak
Berariazko aplikazioak
Eskuko telefonoak

PERTSONEN KUDEAKETA
Pertsonen kudeaketa
Laneko prestakuntza
Laneko prestakuntza
Ikastaroen kudeaketa

KANPO HARREMANAK
Administrazioa
Administrazioekiko idatzizko harremanak
Administrazioekiko ahozko harremanak
Udalak/Mankomunitateak/ Partzuergoak
Aldundiak/ EJ/ NG
Estatukoak eta beste
Erakunde pribatuak: finantza-entitateak, produktu- eta zerbitzu-hornitzaileak, etab.
Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak
Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak
Bestelako harremanak: aliatuak, erakunde kolaboratzaileak, etab.
Beste entitateekiko idatzizko harremanak
Beste entitateekiko ahozko harremanak

71.

KUDEAKETA SISTEMA
PERTSONAK: Hizkuntzen kudeaketa langileen kudeaketan integratzea
Guztira egiaztatutako langileen hizkuntza eskakizunak
Erakunde ordezkarien hizkuntza gaitasuna
Langileen eta erakunde-ordezkarien balorazio positiboaren portzentajea erabilera
planarekiko
Langile eta erakunde ordezkarien parte hartze aktiboa erabilera planeko ekimenetan
ESTRATEGIA: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratzea
Kudeaketa planaren jarraipena zuzendaritza batzordeak egitea (0-%100)
Erakundearen kudeaketan euskararen kudeaketak duen txertatze-maila (0-100%)
Euskara sortze hizkuntza (0-100%)
Dokumentuen estandarizazioa (0-100%)
HERRITARRAK eta ZERBITZUA: Hizkuntzen kudeaketa herritarrekiko harremanen
kudeaketan eta zerbitzuen garapenaren kudeaketan integratzea
HOEIen betetze maila (0-100%)

72.

Irungo Udalaren sozietate publikoetarako eta
zuzenbide pribatuko ente publikoetarako
hizkuntza helburu mailakatuak
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6.1
Sozietate publiko eta
zuzenbide pribatuko ente
publikoetarako hizkuntzanormalkuntzarako
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.

6.1.1.– Sozietate publiko eta zuzenbide pribatuko ente publikoen 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.

6.1.2..– 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.

74.

−

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.

−

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.

6.2
Sozietate publiko eta
zuzenbide pribatuko ente
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.

75.

6.3
Erantzuleak
Sozietate publiko eta zuzenbide pribatuko ente publikoetako
administrazio kontseiluak eta pertsonal arloaren ardura duten

76.

Irungo Udaleko administrazio atalen izaera
eta lehentasunak
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UNITATE ADMINISTRATIBOAREN IZENA

IZAERA

UDAL KORPORAZIOA

Orokorra

IDAZKARITZA

Orokorra

Elebiduna

L3

KONTRATAZIOA

Orokorra

Elebiduna

L2

ALKATETZAKO IDAZKARITZA

Orokorra

Elebiduna

L2

ALKATETZAKO KABINETEA

Orokorra

L2

INFORMAZIOAREN GIZARTE ARLOKO ZUZ.

Orokorra

L2

INFORMAZIO KORPORATIBOA

Orokorra

GIZA BALIABIDEAK ETA ZERBITZU OROKORRAK

Orokorra

INFORMATIKA

Orokorra

L3

ARTXIBOA

Orokorra

L2

ERAIKINEN GARBIKETA

Orokorra

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA

Orokorra

EROSKETAK ETA EKIPAMENDUAK

Orokorra

EGOITZA ETA EGUNEKO ZENTROA

Gizarte Izaerakoa

ESKU HARTZE KOMUNITARIOA

Orokorra (GI)

LEHEN MAILAKO ARRETA

Gizarte Izaerakoa

ADINEKO PERTSONEN ZERBITZUA

Gizarte Izaerakoa

GIZARTE ONGIZATEKO ZUZENDARITZA
IKASTETXEAK
HAUR HEZKUNTZA
LIBURUTEGIAK
GAZTE INFORMAZIOA
AMAIA KULTUR ZENTROA
KULTURA ARLOKO ZUZENDARITZA

ELEBIDUNA

LEHENTASUNA
L3

L2
Elebiduna

L3

L3
Elebiduna

L2
L3
L2

Elebiduna
Elebiduna

L1
L2
L2

Orokorra

L3

Gizarte Izaerakoa

Elebiduna

L2

Gizarte Izaerakoa

Elebiduna

L2

Gizarte Izaerakoa (JA)

Elebiduna

L1

Jendaurrekoa

L1

Gizarte Izaerakoa

L2

Orokorra

Elebiduna

KULTURAKO ADMINISTRAZIO OROKORRA

Gizarte Izaerakoa

GAZTERIKO ADMINISTRAZIO OROKORRA

Gizarte Izaerakoa

HEZKUNTZA ZERBITZUKO ADMINISTRAZIOA

Gizarte Izaerakoa

Elebiduna

KULTURA ARLOKO ADMINISTRAZIOA

Gizarte Izaerakoa

Elebiduna

L3
L2
L2
L2
L2

ESPAZIO EGOKITZAPENAK KULTUR ARLOA

Berezia

LG

OBRA ARLOKO ZUZENDARITZA

Orokorra

L3

Orokorra (JA)

L1

Gizarte Izaerakoa

L2

HIRI GARAPENA ETA ETXEBIZITZAKO UNITATE
TEKNIKOA
HIRIGINTZAKO DISZIPLINA-AKTIBITATEAK UNITATE
TEKNIKOA
HIRIGINTZA ARLOKO ZUZENDARITZA
DIRU-BILKETA

Orokorra

L3

Jendaurrekoa

Elebiduna

L1

BULEGO EKONOMIKOA

Orokorra

Elebiduna

L3

ZERBITZU EKONOMIKOETAKO ZUZENDARITZA

Orokorra

ZERGA IKUSKARITZA ZERBITZUA

L2

Gizarte izaerakoa

Elebiduna

L2

AURREKONTU BULEGOA

Orokorra

Elebiduna

L2

DIRUZAINTZAKO ADMINISTRAZIOA

Orokorra

Elebiduna

L2

ONDAREA

Orokorra

L2

KONTUHARTZAILETZAKO ADMINISTRAZIOA

Orokorra

L2

78.

UNITATE ADMINISTRATIBOAREN IZENA

IZAERA

BIDE PUBLIKOAK

Berezia

TRAFIKO ETA HIRI SEGURTASUNEKO
ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIO UNITATEA
ERAIKINAK MANTENTZEA

Orokorra

HIRITARRA ATENDITZEKO ZERBITZUA
BIDE PUBLIKO ETA ONDARE ERIK. MANT.
TRAFIKOA ETA HIRI ELKARBIZITZA
POLIZIA ZERBITZUAK
KIUB BULEGOA
ERRENTAK ETA ORDAINARAZPENAK

ELEBIDUNA

LG
Elebiduna

Berezia
Jendaurrekoa

Elebiduna

L1
LG

Elebiduna

Gizarte Izaerakoa
Gizarte Izaerakoa (JA)

L2
LG

Berezia
Gizarte Izaerakoa (JA)

LEHENTASUNA

L1
L2

Elebiduna

Orokorra

L1
L1

EUSKALTEGIA

Gizarte Izaerakoa (JA)

Elebiduna

L3

EUSKARA ZUZENDARITZA

Gizarte Izaerakoa (JA)

Elebiduna

L3

ITZULPENGINTZA

Orokorra

Elebiduna

L3

KIROLA

Orokorra

Elebiduna

L1

UDAL MUSIKA KONTSERBATORIOA

Gizarte Izaerakoa (JA)

L1

MUGIKORTASUNA ETA OBRAK

Orokorra

NORMALIZAZIOA

Orokorra

Elebiduna

L2
L3

MENDIAK ETA LANDA ZAINTZA

Gizarte Izaerakoa

Elebiduna

L2

INGURUMENA ETA BARATZAK

Gizarte Izaerakoa

L2

79.

Eranskinak

80.

Herri administrazioko langileei zuzendutako galdetegia

81.

1. Telefono bidezko harrera hizkuntza
Atal honetan langilearen eta herritarren arteko harreman hizkuntza neurtuko da, baina harrerakoa bakarrik: herritarra telefonoz
agurtzean erabilitako hasierako hizkuntza.
1.1. Telefonoz bidez harremanik izaten al duzu herritarrekin? Zenbateko maiztasunarekin?
Egunero
Astero
Hamabostean behin
Hilean behin
Hilean behin baino gutxiagotan
Inoiz ez  3.1. GALDERARA PASATU

1.2. Herritarrei harrera telefonoz egiten diezunean, zein da zuk erabiltzen duzun hasierako hizkuntza? Hizkuntzaren erabilera
zerotik hamarrera bitarteko eskalan baloratu behar duzu: zero “beti edo ia beti gaztelania” izanik, eta hamar, “beti edo ia
beti euskara”. X batekin markatu dagokion laukia.
Erabilitako hizkuntza (0tik 10erako eskalan)
Beti edo
ia beti gaztelania

0

1

Gaztelania euskara
baino gehiago

2

3

4

Euskara
gaztelania
bezainbeste

5

Euskara gaztelania
baino gehiago

6

7

Beti edo ia beti
euskara

8

9

10

1.3. Harrera telefonoz egitean, zein hizkuntzatan egiten dizute herritarrek, hau da, zein da haiek erabilitako hasierako hizkuntza? X
batekin markatu dagokion laukia.
Erabilitako hizkuntza (0tik 10erako eskalan)
Beti edo
ia beti gaztelania

0

1

Gaztelania euskara
baino gehiago

2

3

4

Euskara
gaztelania
bezainbeste

5

Euskara gaztelania
baino gehiago

6

7

Beti edo ia beti
euskara

8

9

10

2. Telefono bidezko herritarrekiko harremanak
Herritarrekin telefonoz dituzun harremanetan hasieratik bukaerara erabilitako hizkuntza neurtuko da atal honetan.
2.1. Eta herritarrekin telefono bidez izandako komunikazioak osotasunean hartuta, hasieratik bukaerara, zein hizkuntza erabiltzen
duzu? X batekin markatu dagokion laukia.
Erabilitako hizkuntza (0tik 10erako eskalan)
Beti edo
ia beti gaztelania

0

1

Gaztelania euskara
baino gehiago

2

3

4

Euskara
gaztelania
bezainbeste

5

Euskara gaztelania
baino gehiago

6

7

Beti edo ia beti
euskara

8

9

10
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3. Aurrez aurreko harrera hizkuntza
Langilearen eta herritarren arteko harreman hizkuntza neurtuko da atal honetan, baina harrerakoa bakarrik: herritarra aurrez
aurre agurtzean erabilitako hasierako hizkuntza, hasierako agurreko hitzak soilik.
3.1. Aurrez aurreko harremanik izaten al duzu herritarrekin? Zenbateko maiztasunarekin?
Egunero
Astero
Hamabostean behin
Hilean behin
Hilean behin baino gutxiagotan
Inoiz ez 4.3. GALDERARA PASATU

3.2. Herritarrekiko aurrez aurreko harremanean, zein da zuk erabiltzen duzun hasierako agurreko hizkuntza? X batekin markatu
dagokion laukia.
Erabilitako hizkuntza (0tik 10erako eskalan)
Beti edo
ia beti gaztelania

0

1

Gaztelania euskara
baino gehiago

2

3

4

Euskara
gaztelania
bezainbeste

5

Euskara gaztelania
baino gehiago

6

7

Beti edo ia beti
euskara

8

9

10
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3.3. Aurrez aurreko harremanean, zein hizkuntzatan egiten dizute herritarrek, hau da, zein da haiek erabilitako hasierako agurreko
hizkuntza? X batekin markatu dagokion laukia.
Erabilitako hizkuntza (0tik 10erako eskalan)
Beti edo
ia beti gaztelania

0

1

Gaztelania euskara
baino gehiago

2

3

4

Euskara
gaztelania
bezainbeste

5

Euskara gaztelania
baino gehiago

6

7

Beti edo ia beti
euskara

8

9

10

4. Aurrez aurreko herritarrekiko ahozko harremanak
Atal honetan herritarrekin dituzun ahozko harremanetan, hasieratik bukaerara erabilitako hizkuntza neurtuko da.
4.1. Eta herritarrekin aurrez aurre izandako komunikazioak osotasunean hartuta, hasieratik bukaerara, zein hizkuntza erabiltzen
duzu? X batekin markatu dagokion laukia.
Erabilitako hizkuntza (0tik 10erako eskalan)
Beti edo
ia beti gaztelania

0

1

Gaztelania euskara
baino gehiago

2

3

4

Euskara
gaztelania
bezainbeste

5

Euskara gaztelania
baino gehiago

6

7

Beti edo ia beti
euskara

8

9

10

4.2. Eta zuk herritarrei eskainitako zerbitzurako, ahozko harremana euskaraz izatea nahiago duten herritarren kasuan, zein
hizkuntza erabiltzen duzu hasieratik bukaerara? X batekin markatu dagokion laukia.
Erabilitako hizkuntza (0tik 10erako eskalan)
Beti edo
ia beti gaztelania

0

1

Gaztelania euskara
baino gehiago

2

3

4

Euskara
gaztelania
bezainbeste

5

Euskara gaztelania
baino gehiago

6

7

Beti edo ia beti
euskara

8

9

10

84.

4.3. Zuk inoiz parte hartzen al duzu herritarrekin egiten diren bilera edo aurkezpenetan? Zenbateko maiztasunarekin?
Egunero
Astero
Hamabostean behin
Hilean behin
Hilean behin baino gutxiagotan
Inoiz ez 5.1. GALDERARA PASATU

4.4. Zein da herritarrekiko bilera edo aurkezpen horietan erabiltzen den hizkuntza? X batekin markatu dagokion laukia.
Erabilitako hizkuntza (0tik 10erako eskalan)
Beti edo
ia beti gaztelania

0

Euskara
gaztelania
bezainbeste

Gaztelania euskara
baino gehiago

1

2

3

4

5

Euskara gaztelania
baino gehiago

6

7

Beti edo ia beti
euskara

8

9

10

5. Ahozko lan hizkuntza
Erakunde barneko zein kanpoko lanetarako ahoz erabilitako hizkuntza neurtuko da atal honetan.
5.1. Lankideekin zein hizkuntzatan hitz egiten duzu? X batekin markatu dagokion laukia.
Erabilitako hizkuntza (0tik 10erako eskalan)
Beti edo
ia beti gaztelania

0

Euskara
gaztelania
bezainbeste

Gaztelania euskara
baino gehiago

1

2

3

4

5

Euskara gaztelania
baino gehiago

6

7

Beti edo ia beti
euskara

8

9

10

5.2. Lan bilerak zein hizkuntzatan egiten dituzue? X batekin markatu dagokion laukia. Laneko bilerarik izaten ez baduzu, markatu
“laneko bilerarik ez” aukera.
Erabilitako hizkuntza (0tik 10erako eskalan)
Beti edo
ia beti gaztelania

0

1

Gaztelania euskara
baino gehiago

2

3

4

Euskara
gaztelania
bezainbeste

5

Euskara gaztelania
baino gehiago

6

7

Beti edo ia beti
euskara

8

9

10

Laneko
bilerarik ez

99
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5.3. Erakundeko ordezkari politikoekin zein hizkuntzatan hitz egiten duzu? X batekin markatu dagokion laukia. Ordezkari
politikoekin ahozko harremanik ez baldin baduzu, markatu “harremanik ez” aukera.
Erabilitako hizkuntza (0tik 10erako eskalan)
Beti edo
ia beti gaztelania

0

1

Gaztelania euskara
baino gehiago

2

3

4

Euskara
gaztelania
bezainbeste

5

Euskara gaztelania
baino gehiago

6

7

Beti edo ia beti
euskara

8

9

10

Harremanik
ez

99

5.4. Beste herri erakundeekin (udalak, aldundia, Jaurlaritza…) ahoz komunikatu beharrik izaten duzu? Zein hizkuntza erabiltzen
duzu? X batekin markatu dagokion laukia. Harremanik ez baldin baduzu, markatu “harremanik ez” aukera.
Erabilitako hizkuntza (0tik 10erako eskalan)
Beti edo
ia beti gaztelania

0

1

Gaztelania euskara
baino gehiago

2

3

4

Euskara
gaztelania
bezainbeste

5

Euskara gaztelania
baino gehiago

6

7

Beti edo ia beti
euskara

8

9

10

Harremanik
ez

99

5.5. Zure erakundeak kontratatutako edo zure erakundearentzat lan egiten duten enpresa edo entitate pribatuekin (hornitzaileak,
zerbitzu enpresak, finantza erakundeak…) ahoz komunikatu beharrik izaten al duzu? Zein hizkuntza erabiltzen duzu? X batekin
markatu dagokion laukia. Harremanik ez baldin baduzu, markatu “harremanik ez” aukera.
Erabilitako hizkuntza (0tik 10erako eskalan)
Beti edo
ia beti gaztelania

0

1

Gaztelania euskara
baino gehiago

2

3

4

Euskara
gaztelania
bezainbeste

5

Euskara gaztelania
baino gehiago

6

7

Beti edo ia beti
euskara

8

9

10

Harremanik
ez

99

6. Bezero eta herritarrekiko idatzizko harremanak
Herritarrekiko idatzizko komunikazioetan erabilitako hizkuntza neurtuko da atal honetan. Erabilitako hizkuntzaren datuak ehunekotan adierazi behar dira, ondorengo
hizkuntza erabilerak bereizita: gaztelania hutsean, euskara hutsean edo ele bietan (gaztelaniaz eta euskaraz). Hiru ehunekoen baturak 100 eman behar du.

6.1. Herritarrek zure erakundera aurkeztutako idatziak irakurri beharrik izaten al duzu (gutunak, erreklamazioak, eskaera orriak,
agiri telematikoak, mezu elektronikoak, eta abar)? Zenbateko maiztasunarekin?
Egunero
Astero
Hamabostean behin
Hilean behin
Hilean behin baino gutxiagotan
Inoiz ez  6.3. GALDERARA PASATU

86.

6.2. Zein hizkuntzatan aurkezten dituzte herritarrek idatzi horiek (gutunak, erreklamazioak, eskaera orriak, agiri telematikoak,
mezu elektronikoak, eta abar)?
Gaztelania hutsean (%):
Euskara hutsean (%):
Ele bietan (%):
GUZTIRA (%):

100,0

6.3. Zure lanean herritarrentzako dokumentu edo idazki ofizialik idatzi beharrik izaten al duzu? Zenbateko maiztasunarekin?
Egunero
Astero
Hamabostean behin
Hilean behin
Hilean behin baino gutxiagotan
Inoiz ez  7.1. GALDERARA PASATU

6.4. Zuk zeuk idatzita edo beste norbaitek itzulita, zein hizkuntzatan iristen zaizkie dokumentu edo idazki ofizial horiek herritarrei?
Gaztelania hutsean (%):
Euskara hutsean (%):
Ele bietan (%):
GUZTIRA (%):

100,0

6.5. Zuk zeuk idatzita edo beste norbaitek itzulita, zein hizkuntzatan erantzuten zaie herritarrek zure erakundera euskaraz
aurkeztutako idatziei?
Gaztelania hutsean (%):
Euskara hutsean (%):
Ele bietan (%):
GUZTIRA (%):

100,0

7. Idatzizko lan hizkuntza
Atal honetan erakunde barneko zein kanpoko lanetarako idatziz erabilitako hizkuntza neurtuko da.
7.1. Zuk zure lanean idatzi behar izaten al duzu testurik (dokumentuak, inprimakiak, mezu elektronikoak, eta abar)?
Bai
Ez  7.3. GALDERARA PASATU

7.2. Zuk zure lanean idatzi behar dituzun dokumentuak, bete behar dituzun inprimakiak, bidali behar dituzun mezu elektronikoak
eta abar, zein hizkuntzatan idazten dituzu? (itzultzaileei itzulpena eskatu gabe)
Gaztelania hutsean (%):
Euskara hutsean (%):
Ele bietan (%):
GUZTIRA (%):

100,0
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7.3. Zuk zure lanean idazten al duzu barneko idatzizko komunikazio ofizialik (prozedura administratiboak, bileretarako
dokumentuak, bestelako barne komunikazioak…), zein hizkuntzatan egoten dira?
Bai
Ez  7.5. GALDERARA PASATU

7.4. Zuk zeuk sortuta edo beste norbaitek itzulita, erakunde barnerako agiri eta dokumentu ofizialak (prozedura administratiboak,
bileretarako dokumentuak, bestelako barne komunikazioak…), zuk zeuk idatzita edo beste norbaitek itzulita, zein
hizkuntzatan idazten dira?
Gaztelania hutsean (%):
Euskara hutsean (%):
Ele bietan (%):
GUZTIRA (%):

100,0

7.5. Zuk zure lanean idazten al duzu lankideekiko komunikazio ez formalik (oharrak, mezu elektronikoak, eta abar)?
Bai
Ez  7.7. GALDERARA PASATU

7.6. Lankideekiko komunikazio ez-formalerako idazten dituzun oharrak, mezu elektronikoak eta abar, zein hizkuntzatan sortzen
dituzu?
Gaztelania hutsean (%):
Euskara hutsean (%):
Ele bietan (%):
GUZTIRA (%):

100,0

7.7. Zuk zure lanean izaten al duzu laneko bilerarik?
Bai
Ez  7.9. GALDERARA PASATU

7.8. Lan bileretako dokumentu idatziak (deialdiak, aktak, txostenak…) zein hizkuntzatan egoten dira?
Gaztelania hutsean (%):
Euskara hutsean (%):
Ele bietan (%):
GUZTIRA (%):

100,0

7.9. Zure lanean jasotzen al duzu EAEko beste herri erakundeetatik (udalak, aldundia, Jaurlaritza…) bidalitako idatzizko
komunikaziorik?
Bai
Ez  7.11. GALDERARA PASATU
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7.10. Beste herri erakundeetatik bidalitako idatzizko komunikazioak zein hizkuntzatan jasotzen dituzu?
Gaztelania hutsean (%):
Euskara hutsean (%):
Ele bietan (%):
GUZTIRA (%):

100,0

7.11. EAEko beste herri erakundeetara (udalak, aldundia, Jaurlaritza…) bidalitako komunikaziorik zuk idazten al duzu?
Bai
Ez  7.13. GALDERARA PASATU

7.12. Zuk zeuk idatzita edo beste norbaitek itzulita, zein hizkuntzatan bidaltzen dira komunikazioak beste herri erakundeetara?
Gaztelania hutsean (%):
Euskara hutsean (%):
Ele bietan (%):
GUZTIRA (%):

100,0

7.13. Jasotzen al duzu zure erakundeak kontratatutako edo zure erakundearentzat lan egiten duten enpresa edo entitate
pribatuek (hornitzaileak, zerbitzu enpresak, finantza erakundeak…) bidalitako dokumentu edo agiririk?
Bai
Ez  7.15. GALDERARA PASATU

7.14. Zein hizkuntzatan jasotzen dituzu zure erakundeak kontratatutako edo zure erakundearentzat lan egiten duten enpresa edo
entitate pribatuek bidalitako dokumentu edo agiriak?
Gaztelania hutsean (%):
Euskara hutsean (%):
Ele bietan (%):
GUZTIRA (%):

100,0

7.15. Zuk idazten al duzu zure erakundeak kontratatutako edo zure erakundearentzat lan egiten duten enpresa edo entitate
pribatuei (hornitzaileak, zerbitzu enpresak, finantza erakundeak…) bidali beharreko dokumentu edo agiririk?
Bai
Ez  8.1. GALDERARA PASATU

7.16. Zuk zeuk idatzita edo beste norbaitek itzulita, zein hizkuntzatan bidaltzen zaizkie enpresei idatzizko komunikazio horiek?
Gaztelania hutsean (%):
Euskara hutsean (%):
Ele bietan (%):
GUZTIRA (%):

100,0

89.

8.A. Baliabide informatikoak
8.1. Zure lanerako erabiltzen al duzu baliabide informatikorik (posta elektronikoa, bilatzaileak, programa eta aplikazio
informatikoak)? Zuk gehien erabiltzen dituzun programa eta aplikazio informatikoetan, zenbatetan duzu euskarazko bertsioa
instalatuta? Baliabide informatikorik erabiltzen ez baduzu, markatu “ez dut lanerako baliabide informatikorik erabiltzen”
aukera.
Bakar bat ere ez
Erdiak baino gutxiago
Erdiak
Erdiak baino gehiago
Guztiak
Ez dut baliabide informatikorik erabiltzen

8.2. Azken hamabi hilabeteetan, erakundeak antolatutako zenbat lan prestakuntza saio edota ikastarotan parte hartu duzu?
Bakar batean ere ez  8.5. GALDERARA PASATU
Batean
Bi eta hiru artean
Hiru baino gehiagotan

8.3. Euskaraz zenbat formazio saio egiteko aukera eskaini da?
Bakar bat ere ez
Erdiak baino gutxiago
Erdiak
Erdiak baino gehiago
Guztiak
Ez dakit
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8.4. Zuk zein hizkuntzatan jaso duzu formazioa?
Gaztelania hutsean
Gaztelaniaz gehiago
Euskaraz gaztelaniaz bezainbeste
Euskaraz gehiago
Euskara hutsean

8.B. Hizkuntza baliabideak
8.5. Zure lanerako zenbateko maiztasunarekin erabiltzen dituzu hizkuntza baliabideak (zuzentzaileak, hiztegiak…)? Hizkuntza
baliabideak ezagutzen ez badituzu, markatu “ez ditut hizkuntza baliabideak ezagutzen”.
Egunero
Astero
Hamabostean behin
Hilean behin
Hilean behin baino gehiagotan
Inoiz ez
Ez ditut hizkuntza baliabideak ezagutzen

8.6. Zenbateko maiztasunarekin erabiltzen duzu Euskara Arloak eskainitako euskarazko dokumentuak zuzentzeko zerbitzua?
Zuzenketa zerbitzua ezagutzen ez baduzu, markatu “ez dut zerbitzu hori ezagutzen”.

Egunero
Astero
Hamabostean behin
Hilean behin
Hilean behin baino gehiagotan
Inoiz ez
Ez dut zerbitzu hori ezagutzen
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8.7. Zenbateko maiztasunarekin erabiltzen duzu Euskara Arloak eskainitako euskarazko dokumentuak itzultzeko zerbitzua
(euskaratik gaztelaniara edo gaztelaniatik euskarara)? Itzulpen zerbitzua ezagutzen ez baduzu, markatu “ez dut zerbitzu hori
ezagutzen”.
Egunero
Astero
Hamabostean behin
Hilean behin
Hilean behin baino gehiagotan
Inoiz ez
Ez dut zerbitzu hori ezagutzen

9. Hizkuntza kudeaketa

92.

9.1. Zenbateraino ezagutzen dituzu zure erakundearen hizkuntza irizpideak?
Asko
Nahikoa
Gutxi
Batere ez

9.2. Zuk zure lanean zenbateraino betetzen dituzu zure lanpostuari dagozkion hizkuntza irizpideak?
Asko
Nahikoa
Gutxi
Batere ez
Ez ditut ezagutzen

9.3. Duela bost urtetik hona, zure laneko ahozko komunikazioetan gero eta euskara gutxiago ala gero eta gehiago erabiltzen duzu?
Eta idatziz?
Gero eta
gutxiago

Gero eta
gehiago

Berdin

Ahoz
Idatziz

93.

10. Informazio orokorra
10.1. Zein da zure euskara maila ulertzeko, hitz egiteko, irakurtzeko eta idazteko?
Ezer ez

Hitz batzuk

Zertxobait

Nahiko ongi

Ongi

Ulertu
Hitz egin
Irakurri
Idatzi

10.2. Zein balorazio egiten duzu zure erakundearen euskararen erabilerak duen bilakaerari buruz?
Oso negatiboa
Negatiboa
Ez negatibo ez positiboa
Positiboa
Oso positiboa

10.3. Zergatik?

10.4.1. Zein da zuk une honetan lan egiten duzun Arlo edo Sailaren izena?

10.4.2. Eta lanpostuaren izena?

10.5. Adierazi, mesedez, zure sexua:
Emakumezkoa
Gizonezkoa

10.6. Adierazi, mesedez, zure adina:

10.7. Bestelako balorazio, ohar edo iradokizunik egin nahi duzu? Zein?

94.

95.

Adierazleen taula: Egitura eta adierazleen kalkulurako prozedura
1. Ardatza
Zerbitzu hizkuntza

1.

Era
kundearen irudia

1.1.
ERROTULAZIOA
ETA IKUS-ENTZUNEZKOAK

1.1.1.
Eraikinetako errotulazio orokorra

Galdetegia

Ebaluazio adierazlea
Emaitza (%)

Orokorra

Langileena

Euskaraz

1.1

Oharrak

Kalkulurako prozedura
Ele bietan Gaztelaniaz

Euskarri motak: Eraikinetan, barruan nahiz kanpoan dagoen
errotulazioa: herritarren joan-etorri handieneko espazioetan dauden
seinale, errotulu eta informazio euskarri orokorrak. Ohikoenak hauek
dira: toki edo zerbitzuen identifikazio seinaleak, norabide seinaleak,
igogailuetako ahots mezu automatikoak eta herritarrei zuzendutako
informazio panel elektronikoak.
Ehunekoak kalkulatzeko prozedura: Errotulazio orokorreko
elementuen hizkuntza egoeraren ehunekoak: euskara hutsez, ele
bietan eta gaztelania hutsez dauden errotuluen ehunekoak.
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1.2.
ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA,
ALBISTEAK ETA JENDAURREKO
EKITALDIAK

1.2.1.
Irudi korporatiboko elementuak

Galdetegia

Ebaluazio adierazlea
Emaitza (%)

Orokorra

Langileena

Euskaraz

1.2

Oharrak

Kalkulurako prozedura
Ele bietan Gaztelaniaz

Euskarri motak: Gutun azalak, orri buruak, zigiluak, bisita txartelak, eta
erakundeak erabiltzen dituen irudi korporatiboko bestelako euskarri
eta papertegiko elementuak
Ehunekoak kalkulatzeko prozedura: Euskara hutsean, ele bietan eta
gaztelania hutsean dauden elementuen ehunekoak.
Euskarri motak: Herritar guztiengana edo publiko ahalik eta zabalenera
iristeko asmoz erakundeak berak kaleratzen dituen papereko
argitalpenak: udal aldizkariak, egitarauak, agendak, informazio orriak,
memoriak, liburuak, eta abar.
Ehunekoak kalkulatzeko prozedura: Proposatzen da inpaktu
handieneko argitalpenetara mugatzea neurketa, ondorengo
jarraibideen arabera:
1- Zabalpen maila handienekoak: herritar guztiei zabaldutakoak,
edota erabilpen maila handia duten zerbitzuetako erabiltzaileei.

1.2.2.
Erakundearen beraren papereko
argitalpenak

2- Erakundeak maiztasun handiz kaleratzen dituen argitalpenak.
1.3

3- Zabalpen maila eta maiztasuna kontuan izanda, erakundearen
papereko bost argitalpen garrantzitsuenak zerrendatu behar dira.
Kanpo komunikazioaz arduratzen den berariazko komunikazio arlo
edo zerbitzu bat badago, hango arduradunen laguntzarekin
erabakiko da zein diren bost argitalpen horiek.

Hizkuntza neurketa
egindako bost
argitalpenak

4- Behin erakundearen papereko bost argitalpen nagusiak
identifikatuta, bost horien hizkuntza egoeraren arabera
kalkulatuko da adierazlea; hau da, bost elementuetatik euskara
hutsean, ele bietan edo gaztelaniaz argitaratzen direnen
ehunekoak. Bost argitalpenei pisu bera emango zaie, zein nahi dela
argitalpen bakoitzaren maiztasuna edota orrialde kopurua.
5- Zehaztu egin beharko da zein bost argitalpen hartu diren
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kontuan, hurrengo ebaluazioa egiten denerako erreferentzia gisa.

1.2.
ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA,
ALBISTEAK ETA JENDAURREKO
EKITALDIAK

Galdetegia

Ebaluazio adierazlea
Emaitza (%)

Orokorra

Langileena

Oharrak

Kalkulurako prozedura
Euskaraz

Ele bietan Gaztelaniaz

Euskarri motak: Idatzizko eta ikus-entzunezko hedabideek zein
hizkuntzatan argitaratzen dituzten erakundearen iragarkiak, sustapen
kanpainak edota publizitatea.
1.2.3.
Iragarkiak eta publizitatea

Ehunekoak kalkulatzeko prozedura: Identifikatu erakundeak bere
iragarkiak jartzen dituen hedabideak (bost gehienez), eta publizitatea
argitaratzeko hizkuntza neurtu. Bost hedabideei pisu bera emango zaie,
zein nahi dela argitalpen bakoitzaren maiztasuna edota orrialde
kopurua.

1.4

Hizkuntza neurketa
egindako bost
hedabideak

Euskarri motak: Idatzizko eta ikus-entzunezko hedabideek zein
hizkuntzatan argitaratzen dituzten erakundeari buruzko berriak.
1.2.4.
Erakundeari buruzko albisteak

1.5

Ehunekoak kalkulatzeko prozedura: Erakundeari buruzko berriak
ematen dituzten hedabide nagusiak hartu (bost gehienez), eta
erabilitako hizkuntzaren arabera egin kalkuluak. Bost hedabideei pisu
bera emango zaie.

Hizkuntza neurketa
egindako bost
hedabideak

Komunikazio mota: Herritarrei zuzendutako bilera edota aurkezpen
irekietan erabilitako hizkuntza.

1.2.5.
Jendaurreko ekitaldiak

4.4

Ehunekoak kalkulatzeko prozedura: 0-10 arteko balioetan jasotako
erantzunak baliatu behar dira portzentajea lortzeko. Honela: lehenbizi,
kalkulatu balio bakoitza hautatu duten langileen ehunekoa; bigarrenik,
ehuneko hori biderkatu balioa/10-ekin; azkenik, biderketa guztien
emaitzak batu. Adierazlea kalkulatzeko, kontuan hartuko dira
herritarrekiko bilera eta aurkezpenetan parte hartzen duten langileen
erantzunak.
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Galdetegia
1.3.
INGURUNE DIGITALA

Ebaluazio adierazlea
Emaitza (%)

Orokorra

Langileena

Euskaraz

1.3.1.
Webguneak eta zerbitzu
telematikoak

Euskarri motak: Erakundearen webguneko atal finkoak eta dinamikoak,
eta Internet bidez herritarrei eskainitako zerbitzu telematikoak.
1.6

Ehunekoak kalkulatzeko prozedura: Euskarri digital horiek zein
hizkuntzatan kontsulta edo erabil daitezkeen, kontuan hartu gabe
herritarrek hizkuntza batean edo bestean egindako erabilpena.
Euskarri motak: Erakundearen sare sozialak eta herritarrekin
komunikatzeko erakundearen beraren aplikazio telematikoak.

1.3.2.
Sare sozialak eta aplikazio digitalak

1.7

Oharrak

Kalkulurako prozedura

Ehunekoak kalkulatzeko prozedura: Erakundeak zein hizkuntza
erabiltzen dituen euskarri horietan, kontuan hartu gabe herritarren
erabilera.

Ele bietan Gaztelaniaz

Hizkuntza neurketa
egindako esparru
digitala

Hizkuntza neurketa
egindako esparru
digitala
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2.

Beze
roekiko (pertsona fisikoak) edo herritarrekiko harremanak

2.1.
BEZERO EDO HERRITARREKIKO
IDATZIZKO HARREMANAK

Galdetegia

Ebaluazio adierazlea
Emaitza (%)

Orokorra

Langileena

Oharrak

Kalkulurako prozedura
Euskaraz

Ele bietan Gaztelaniaz

Komunikazio mota: Herritarrek zein hizkuntzatan aurkezten dituzten
erakundera igorritako idatziak: gutunak, erreklamazioak, eskaera
orriak, agiri telematikoak, mezu elektronikoak...

2.1.1.
Herritarrek erakundera bidalitako
idatziak eta aurkeztutako idatzizko
eskaerak

6.2

Adierazlea kalkulatzeko prozedura: Langileek hizkuntza aldagai
bakoitzari (gaztelania hutsean, euskara hutsean eta ele bietan)
emandako balioen batez bestekoa. Galdera honi ez diote erantzungo
herritarrek aurkeztutako idatziak irakurri beharrik ez duten langileek.
Komunikazio mota: Herritarrei zein hizkuntzatan iristen zaizkien
dokumentu edo idazki ofizialak, bai langileak berak sortuak, bai beste
norbaitek itzuliak.

2.1.2.
Erakundeak herritarrei bidalitako
idatzizko komunikazio ofizialak

2.1.3.
Azken hamabi hilabeteetan
herritarrek erakundean
aurkeztutako eskaerak

6.4

2.1.b

Adierazlea kalkulatzeko prozedura: Langileek hizkuntza aldagai
bakoitzari (gaztelania hutsean, euskara hutsean eta ele bietan)
emandako balioen batez bestekoa. Galdera honi ez diote erantzungo
herritarrentzako dokumentu edo idazki ofizialik idatzi behar ez duten
langileek.
Komunikazio mota: Herritarrek erakundera idatziz aurkeztutako
eskaeretan erabilitako hizkuntza.
Adierazlea kalkulatzeko prozedura: Herritarrek aurkeztutako idazkien
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hizkuntzaren jarraipena egiteko erakundeak modu sistematikoan
jasotzen duen informazioa; adibidez, erakundearen erregistroan
sarrera emandako idazkien hizkuntzaren datuak. Hasiera batean, azken
hamabi hilabeteei dagozkien datuak, ehunekotan. Epe horretan
aurkeztutako idatziak 50 baino gutxiago izanez gero, azken 50ak
aztertuko dira.

Galdetegia

Ebaluazio adierazlea
Emaitza (%)

Orokorra

Langileena

Euskaraz

2.1.4.
Herritarrek euskaraz egindako
eskaerei erantzuteko erabilitako
hizkuntza

2.1.5.
Azken hamabi hilabeteetan
herritarrek erakundera euskaraz
aurkeztutako eskaerei erantzuteko
erabilitako hizkuntza

2.2.
BEZERO EDO HERRITARREKIKO
AHOZKO HARREMANAK

2.2.1.
Telefono bidezko herritarren

6.5

Oharrak

Kalkulurako prozedura
Ele bietan Gaztelaniaz

Komunikazio mota: Zein hizkuntzatan erantzuten zaien herritarrek
erakundera euskaraz aurkeztutako idatziei, bai langileak berak euskaraz
sortuta, bai beste norbaitek itzulita.
Adierazlea kalkulatzeko prozedura: Langileek hizkuntza aldagai
bakoitzari (gaztelania hutsean, euskara hutsean eta ele bietan)
emandako balioen batez bestekoa. Galdera honi ez diote erantzungo
herritarrentzako dokumentu eta idazki ofizialik idatzi behar ez duten
langileek.
Komunikazio mota: Zein hizkuntza erabili den herritarrek erakundean
euskaraz aurkeztutako idatzizko eskaerei erantzuteko.
Adierazlea kalkulatzeko prozedura: Herritarrek aurkeztutako idazkien
hizkuntzaren jarraipena egiteko erakundeak modu sistematikoan
jasotzen duen informazioa; adibidez, erakundearen erregistroan irteera
emandako idazkien hizkuntzaren datuak. Azken hamabi hilabeteei
dagozkien datuak, ehunekotan. Epe horretan aurkeztutako idatziak 50
baino gutxiago izanez gero, azken 50ak aztertuko dira.

2.2.b

Galdetegia

Ebaluazio adierazlea
Oharrak

Orokorra

Langileena

Kalkulurako prozedura

1.2

Komunikazio mota: Langilearen eta herritarren arteko harreman hizkuntza
neurtuko da, baina harrerakoa bakarrik: langileak hasieran zein hizkuntza
erabiltzen duen herritarra telefonoz agurtzean.
Ehunekoak kalkulatzeko prozedura: 0-10 arteko balioetan jasotako erantzunak

Emaitza (%)
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harrera zerbitzurako langileek
erabilitako hasierako hizkuntza

baliatu behar dira portzentajea lortzeko. Honela: lehenbizi, kalkulatu balio
bakoitza hautatu duten langileen ehunekoa; bigarrenik, ehuneko hori biderkatu
balioa/10-ekin; azkenik, biderketa guztien emaitzak batu. Hala lortuko da
adierazlearen ehunekoa. Galdera honi ez diote erantzungo herritarrekin
telefonoz harremanik ez duten langileek.

Galdetegia

Ebaluazio adierazlea
Oharrak

Orokorra

2.2.2.
Herritarren aurrez aurreko harrera
zerbitzurako langileek erabilitako
hasierako hizkuntza

Langileena

Kalkulurako prozedura

Emaitza (%)

Komunikazio mota: Langilearen eta herritarren arteko harreman hizkuntza
neurtuko da, baina harrerakoa bakarrik: langileak hasieran zein hizkuntza
erabiltzen duen herritarra aurrez aurre agurtzean.
3.2

Ehunekoak kalkulatzeko prozedura: 0-10 arteko balioetan jasotako erantzunak
baliatu behar dira portzentajea lortzeko. Honela: lehenbizi, kalkulatu balio
bakoitza hautatu duten langileen ehunekoa; bigarrenik, ehuneko hori biderkatu
balioa/10-ekin; azkenik, biderketa guztien emaitzak batu. Hala lortuko da
adierazlearen ehunekoa. Galdera honi ez diote erantzungo herritarrekin aurrez
aurreko harremanik ez duten langileek.
Komunikazio mota: Neurtuko da langilearen eta herritarren arteko telefono
bidezko harremanean herritarrek zein hizkuntzatan egiten dioten langileari;
alegia, zein den herritarrek hasieran erabiltzen duten hizkuntza.

2.2.3.
Herritarrek erakundearekin
komunikatzerakoan telefonoz
erabilitako hasierako hizkuntza

2.2.4.
Herritarrekiko aurrez aurreko
harremanetan, herritarrak
erabilitako hasierako hizkuntza

1.3

3.3

Ehunekoak kalkulatzeko prozedura: 0-10 arteko balioetan jasotako erantzunak
baliatu behar dira portzentajea lortzeko. Honela: lehenbizi, kalkulatu balio
bakoitza hautatu duten langileen ehunekoa; bigarrenik, ehuneko hori biderkatu
balioa/10-ekin; azkenik, biderketa guztien emaitzak batu. Hala lortuko da
adierazlearen ehunekoa. Galdera honi ez diote erantzungo herritarrekin
telefonoz harremanik ez duten langileek.
Komunikazio mota: Neurtuko da langilearen eta herritarren arteko aurrez
aurreko harremanean herritarrek zein hizkuntzatan egiten dioten langileari;
alegia, zein den herritarrek hasieran erabiltzen duten hizkuntza.
Ehunekoak kalkulatzeko prozedura: 0-10 arteko balioetan jasotako erantzunak
baliatu behar dira portzentajea lortzeko. Honela: lehenbizi, kalkulatu balio
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bakoitza hautatu duten langileen ehunekoa; bigarrenik, ehuneko hori biderkatu
balioa/10-ekin; azkenik, biderketa guztien emaitzak batu. Hala lortuko da
adierazlearen ehunekoa. Galdera honi ez diote erantzungo herritarrekin aurrez
aurreko harremanik ez duten langileek.

Galdetegia

Ebaluazio adierazlea
Oharrak

Orokorra

Langileena

Kalkulurako prozedura

Emaitza (%)

Komunikazio mota: Zein den langileak erabilitako hizkuntza herritarrekiko
telefono bidezko harremanean, komunikazioak osotasunean hartuta, hasieratik
bukaerara.
2.2.5.
Elkarrizketa osotasunean hartuta,
telefono bidezko herritarrekiko
komunikazioetako hizkuntza

2.1

Ehunekoak kalkulatzeko prozedura: 0-10 arteko balioetan jasotako erantzunak
baliatu behar dira portzentajea lortzeko. Honela: lehenbizi, kalkulatu balio
bakoitza hautatu duten langileen ehunekoa; bigarrenik, ehuneko hori biderkatu
balioa/10-ekin; azkenik, biderketa guztien emaitzak batu. Hala lortuko da
adierazlearen ehunekoa. Galdera honi ez diote erantzungo herritarrekin
telefonoz harremanik ez duten langileek.
Komunikazio mota: Zein den langileak erabilitako hizkuntza herritarrekiko aurrez
aurreko harremanean, komunikazioak osotasunean hartuta, hasieratik
bukaerara.

2.2.6.
Elkarrizketa osotasunean hartuta,
herritarrekiko aurrez aurreko
komunikazioetako hizkuntza

2.2.7.
Herritarren ahozko euskarazko
eskaerei erantzuteko erabilitako
hizkuntza

4.1

4.2

Ehunekoak kalkulatzeko prozedura: 0-10 arteko balioetan jasotako erantzunak
baliatu behar dira portzentajea lortzeko. Honela: lehenbizi, kalkulatu balio
bakoitza hautatu duten langileen ehunekoa; bigarrenik, ehuneko hori biderkatu
balioa/10-ekin; azkenik, biderketa guztien emaitzak batu. Hala lortuko da
adierazlearen ehunekoa. Galdera honi ez diote erantzungo herritarrekin aurrez
aurreko harremanik ez duten langileek.
Komunikazio mota: Herritarrek harremana euskaraz izatea nahiago duten
kasuan, langileak zein hizkuntza erabili duen zerbitzua emateko.
Ehunekoak kalkulatzeko prozedura: 0-10 arteko balioetan jasotako erantzunak
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baliatu behar dira portzentajea lortzeko. Honela: lehenbizi, kalkulatu balio
bakoitza hautatu duten langileen ehunekoa; bigarrenik, ehuneko hori biderkatu
balioa/10-ekin; azkenik, biderketa guztien emaitzak batu. Hala lortuko da
adierazlearen ehunekoa. Galdera honi ez diote erantzungo herritarrekin aurrez
aurreko harremanik ez duten langileek.

2. Ardatza
Lan hizkuntza

3.

Barn
e komunikazioa eta lan tresnak
Galdetegia

3.1.
IDATZIZKO BARNE KOMUNIKAZIOA

Ebaluazio adierazlea
Emaitza (%)

Orokorra

Langileena

Oharrak

Kalkulurako prozedura
Euskaraz

Ele bietan Gaztelaniaz

Euskarri motak: Zein hizkuntzatan dauden lan bileretako dokumentu
idatziak: deialdiak, aktak, txostenak…
3.1.1.
Lan bileretako dokumentu idatziak

3.1.2.
Barneko idazki ofizial eta prozedura
administratiboetarako erabilitako
hizkuntza

7.8

7.4

Adierazlea kalkulatzeko prozedura: Langileek hizkuntza aldagai
bakoitzari (gaztelania hutsean, euskara hutsean eta ele bietan)
emandako balioen batez bestekoa. Lan bilerarik izaten ez duten
langileek ez diote erantzungo galdera honi.
Euskarri motak: Zein hizkuntzatan idatzita dauden erakunde barnerako
langileek sortutako agiri eta dokumentu ofizialak: prozedura
administratiboak, bileretako dokumentuak, bestelako barne
komunikazioak… Bai euskaraz sortuak, bai beste norbaitek itzuliak.
Adierazlea kalkulatzeko prozedura: Langileek hizkuntza aldagai
bakoitzari (gaztelania hutsean, euskara hutsean eta ele bietan)
emandako balioen batez bestekoa. Barneko komunikazio ofizialik
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idazten ez duten langileek ez diote erantzungo galdera honi.
Euskarri motak: Zein hizkuntzatan dauden lankideekiko komunikazio
ez-formalerako idatzitako oharrak, mezu elektronikoak, eta abar.

3.1.3.
Langile arteko idatzizko
komunikazio ez formaletako
hizkuntza

7.6

Galdetegia

Adierazlea kalkulatzeko prozedura: Langileek hizkuntza aldagai
bakoitzari (gaztelania hutsean, euskara hutsean eta ele bietan)
emandako balioen batez bestekoa. Lankideekiko komunikazio ezformalik idazten ez duten langileek ez diote erantzungo galdera honi.

Ebaluazio adierazlea
Emaitza (%)

Orokorra

Langileena

Euskaraz

3.1.4.
Erakunde barruko prozedura
administratiboetan azken hamabi
hilabeteetan erabilitako hizkuntza

3.1.5.
Herritarrek erakundera euskaraz
aurkeztutako prozedura
administratiboak kudeatzeko azken
hamabi hilabeteetan erabilitako
hizkuntza

Oharrak

Kalkulurako prozedura
Ele bietan Gaztelaniaz

Komunikazio mota: Zein hizkuntza erabili den erakunde barruko
prozedura administratiboetan azken hamabi hilabeteetan.
3.1.b

Adierazlea kalkulatzeko prozedura: Azken hamabi hilabeteetako
hizkuntza erabileraren ehunekoak. Itema erantzun behar dute
prozedura administratiboak kudeatzeko hizkuntza sistematikoki
jasotzen duten erakundeek.
Komunikazio mota: Zein hizkuntza erabili den herritarrek erakundera
euskaraz aurkeztutako eskaeren prozedura administratiboak
kudeatzeko azken hamabi hilabeteetan.

3.2.b

Adierazlea kalkulatzeko prozedura: Azken hamabi hilabeteetako
hizkuntza erabileraren ehunekoak . Itema erantzun behar dute
prozedura administratiboak kudeatzeko hizkuntza sistematikoki
jasotzen duten erakundeek.
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3.2.
AHOZKO BARNE KOMUNIKAZIOA

Galdetegia

Ebaluazio adierazlea
Oharrak

Orokorra

Langileena

Kalkulurako prozedura

Emaitza (%)

Komunikazio mota: Zein hizkuntza erabiltzen den lan bileretan.
3.2.1.
Lan bileretako ahozko
harremanetako hizkuntza

5.2

Ehunekoak kalkulatzeko prozedura: 0-10 arteko balioetan jasotako
erantzunak baliatu behar dira portzentajea lortzeko. Honela: lehenbizi,
kalkulatu balio bakoitza hautatu duten langileen ehunekoa; bigarrenik,
ehuneko hori biderkatu balioa/10-ekin; azkenik, biderketa guztien
emaitzak batu. Hala lortuko da adierazlearen ehunekoa. Laneko
bilerarik ez duten langileek ez diote erantzungo galdera honi.
Komunikazio mota: Langileek zein hizkuntzatan hitz egiten duten
lankideekin.

3.2.2.
Langile arteko ahozko
harremanetako hizkuntza

3.2.3.
Langile eta ordezkari politikoen
arteko ahozko harremanetako
hizkuntza

5.1

5.3

Ehunekoak kalkulatzeko prozedura: 0-10 arteko balioetan jasotako
erantzunak baliatu behar dira portzentajea lortzeko. Honela: lehenbizi,
kalkulatu balio bakoitza hautatu duten langileen ehunekoa; bigarrenik,
ehuneko hori biderkatu balioa/10-ekin; azkenik, biderketa guztien
emaitzak batu. Hala lortuko da adierazlearen ehunekoa.
Komunikazio mota: Langileek zein hizkuntzatan hitz egiten duten
erakundeko ordezkari politikoekin.
Ehunekoak kalkulatzeko prozedura: 0-10 arteko balioetan jasotako
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erantzunak baliatu behar dira portzentajea lortzeko. Honela: lehenbizi,
kalkulatu balio bakoitza hautatu duten langileen ehunekoa; bigarrenik,
ehuneko hori biderkatu balioa/10-ekin; azkenik, biderketa guztien
emaitzak batu. Hala lortuko da adierazlearen ehunekoa.

3.3.
BALIABIDE INFORMATIKOAK

3.3.1.
Euskarazko programa eta aplikazio
informatikoak instalatuta dauden
lanpostuak (%)

Galdetegia

Ebaluazio adierazlea
Oharrak

Orokorra

Langileena

Kalkulurako prozedura
Euskarri motak: Programa informatiko orokorren euskarazko bertsioak
instalatuta dauden lanpostuak.

3.3

Ehunekoak kalkulatzeko prozedura: Baliabide informatikoak
erabiltzen dituzten lanpostuen kopurua oinarri hartuta, programa
informatiko orokorren euskarazko bertsioak instalatuta dauden
lanpostuen ehunekoa.

Emaitza (%)
Baliabide informatikoak
erabiltzen dituzten lanpostuen
kopurua:
Aztertutako programa
informatiko orokorrak:

Euskarri motak: Erakundean langileek gehien erabiltzen dituzten
programa eta aplikazio informatikoetan zenbatetan dagoen euskarazko
bertsioa instalatuta.
3.3.2.
Euskarazko programa eta aplikazio
informatikoen erabilera

8.1

Ehunekoak kalkulatzeko prozedura: Baliabide informatikoak
erabiltzen dituzten langileen erantzunak ehunekotara pasatu ('bakar
bat ere ez'=%0; 'erdiak baino gutxiago'=%25; 'erdiak'=%50; 'erdiak
baino gehiago'=%75; eta 'guztiak'=%100), eta erabileraren ehunekoen
batez bestekoa kalkulatu.
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4.

Perts
onen kudeaketa
Galdetegia

4.1.
LANEKO PRESTAKUNTZA

Ebaluazio adierazlea
Emaitza (%)

Orokorra

Langileena

Oharrak

Kalkulurako prozedura
Batez beste

4.1.1.
Erakundeak bultzatuta azken
hamabi hilabeteetan langile
bakoitzak parte hartutako lan
prestakuntzarako saio edo ikastaro
kopuruaren batez bestekoa

4.1.2.
Azken hamabi hilabeteetan
euskaraz egiteko aukera eskainitako
lan prestakuntzarako saio edo
ikastaroen ehunekoa

Euskarri motak: Azken hamabi hilabeteetan langileek zenbat aldiz
parte hartu duten erakundeak antolatutako lan prestakuntzako saio
edota ikastaroetan.
8.2

8.3

Ehunekoak kalkulatzeko prozedura: Erantzunetan adierazitako saio
edo ikastaro kopuruaren arabera haztatu ('bakar bat ere ez'=0;
'batean'=1; 'bi eta hiru artean'=2,5; eta 'hiru baino gehiagotan'=4), eta,
jarraian, prestakuntza saioen batez besteko balioa kalkulatu.
Euskarri motak: Azken hamabi hilabeteetan erakundeak antolatutako
lan prestakuntzarako saio edota ikastaroetatik, zenbatetan eskaini den
euskaraz egiteko aukera.
Ehunekoak kalkulatzeko prozedura: Erantzunetan adierazitako saio
edo ikastaro kopurua ehunekotara pasatu ('bakar bat ere ez'=%0;
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'erdiak baino gutxiago'=%25; 'erdiak'=%50; 'erdiak baino gehiago'=%75;
eta 'guztiak'=%100), eta euskaraz egiteko aukera eskaini den saio edo
ikastaroen ehunekoen batez bestekoa kalkulatu.
Euskarri motak: Azken hamabi hilabeteetan langileek zein hizkuntzatan
jaso dituzten prestakuntzarako saio edota ikastaroak.

4.1.3.
Azken hamabi hilabeteetan
langileek parte hartutako erakunde
beraren prestakuntza ikastaroetako
hizkuntza

8.4

Ehunekoak kalkulatzeko prozedura: Langileek emandako erantzunak
erabilera ehunekotara pasatu ('gaztelania hutsean'=%0; 'gaztelaniaz
gehiago'=%25; 'euskaraz gaztelaniaz bezainbeste'=%50; 'euskara
gehiago'=%75; 'euskara hutsean'=%100), eta euskarazko saioen batez
bestekoa kalkulatu.

5.

Kanp
o harremanak
Galdetegia

5.1.
ADMINISTRAZIOA

Ebaluazio adierazlea
Emaitza (%)

Orokorra

Langileena

Oharrak

Kalkulurako prozedura
Euskaraz

Ele bietan Gaztelaniaz

Euskarri motak: Zein hizkuntzatan jasotzen diren beste herri
erakundeetatik (udalak, aldundia, Jaurlaritza…) bidalitako idatzizko
komunikazioak.
5.1.1.
Beste herri erakundeetatik jasotako
idatzietako hizkuntza

5.1.2.
Azken hamabi hilabeteetan EAEko
beste herri erakundeetatik jasotako

7.10

4.1.3.b

Adierazlea kalkulatzeko prozedura: Langileek hizkuntza aldagai
bakoitzari (gaztelania hutsean, euskara hutsean eta ele bietan)
emandako batez bestekoa. Beste herri erakundeetatik bidalitako
idatzizko komunikaziorik jasotzen ez duten langileek ez diote
erantzungo galdera honi.
Euskarri motak: Zein hizkuntzatan jasotzen diren beste herri
erakundeetatik (udalak, aldundia, Jaurlaritza…) bidalitako idatzizko
komunikazioak.
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idatzietako hizkuntza
Adierazlea kalkulatzeko prozedura: Zehaztu azken hamabi
hilabeteetan EAEko beste herri erakundeetatik jasotako agiri eta
dokumentuetan erabilitako hizkuntzaren ehunekoak. Item hau
erantzun behar dute prozedura administratiboak kudeatzeko hizkuntza
sistematikoki jasotzen duten erakundeek.
Euskarri motak: Komunikazioak zein hizkuntzatan bidaltzen diren beste
herri erakundeetara (udalak, aldundia, Jaurlaritza…); bai euskaraz
zuzenean sortutakoak, bai itzulitakoak.

5.1.3.
Erakundeak beste herri
erakundeetara bidalitako
idatzietako hizkuntza

7.12

Galdetegia

Adierazlea kalkulatzeko prozedura: Langileek hizkuntza aldagai
bakoitzari (gaztelania hutsean, euskara hutsean eta ele bietan)
emandako balioen batez bestekoa. Beste herri erakundeetara
bidalitako komunikaziorik idazten ez duten langileek ez diote
erantzungo galdera honi.

Ebaluazio adierazlea
Emaitza (%)

Orokorra

Langileena

Euskaraz

5.1.4.
Erakundeak EAEko beste herri
erakundeetarako bidalitako
idatzietako hizkuntza

5.1.5.
Beste herri erakundeekiko ahozko
harremanetako hizkuntza

Oharrak

Kalkulurako prozedura
Ele bietan Gaztelaniaz

Euskarri motak: Komunikazioak zein hizkuntzatan bidaltzen diren beste
herri erakundeetara (udalak, aldundia, Jaurlaritza…); bai euskaraz
zuzenean sortutakoak, bai itzulitakoak.
4.1.2

Adierazlea kalkulatzeko prozedura: Zehaztu azken hamabi
hilabeteetan EAEko beste herri erakundeetara bidalitako agiri eta
dokumentuetan erabilitako hizkuntzaren ehunekoak. Item hau
erantzun behar dute prozedura administratiboak kudeatzeko hizkuntza
sistematikoki jasotzen duten erakundeek.
Euskarri motak: Zein hizkuntza erabiltzen den beste herri
erakundeekiko (udalak, aldundia, Jaurlaritza…) ahozko komunikazioan.
5.4

Ehunekoak kalkulatzeko prozedura: 0-10 arteko balioetan jasotako
erantzunak baliatu behar dira portzentajea lortzeko. Honela: lehenbizi,
kalkulatu balio bakoitza hautatu duten langileen ehunekoa; bigarrenik,
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ehuneko hori biderkatu balioa/10-ekin; azkenik, biderketa guztien
emaitzak batu. Hala lortuko da adierazlearen ehunekoa. Beste herri
erakundeekiko ahozko harremanik ez duten langileek ez diote
erantzungo galdera honi.

Galdetegia
5.2.
ENPRESA PRIBATU HORNITZAILEAK

Ebaluazio adierazlea
Emaitza (%)

Orokorra

Langileena

Euskaraz

5.2.1.
Erakundearentzat lan egiten duten
edo erakundearen hornitzaile diren
enpresa pribatuek erakundera
bidalitako dokumentazioa

5.2.2.
Azken hamabi hilabeteetan
erakundearentzat lan egiten duten
edo erakundearen hornitzaile diren
enpresa pribatuetatik jasotako

7.14

4.2.3.b

Oharrak

Kalkulurako prozedura
Ele bietan Gaztelaniaz

Euskarri motak: Zein hizkuntzatan jasotzen diren erakundearentzat lan
egiten duten edo erakundearen hornitzaile diren enpresa pribatuetatik
(hornitzaileak, zerbitzu enpresak, finantza erakundeak….) bidalitako
idatzizko komunikazioak.
Adierazlea kalkulatzeko prozedura: Langileek hizkuntza aldagai
bakoitzari (gaztelania hutsean, euskara hutsean eta ele bietan)
emandako balioen batez bestekoa. Erakundeak kontratatutako edo
erakundearentzat lan egiten duten enpresa edo entitate pribatuek
bidalitako dokumentu edo agiririk jasotzen ez duten langileek ez diote
erantzungo galdera honi.
Euskarri motak: Zein hizkuntzatan jasotzen diren erakundearentzat lan
egiten duten edo erakundearen hornitzaile diren enpresa pribatuetatik
(hornitzaileak, zerbitzu enpresak, finantza erakundeak….) bidalitako
idatzizko komunikazioak.
Adierazlea kalkulatzeko prozedura: Azken hamabi hilabeteetan zein
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idatzietako hizkuntza

hizkuntzatan jaso diren erakundearentzat lan egiten duten edo
erakundearen hornitzaile diren enpresa pribatuen agiriak eta
dokumentuak. Item hau erantzun behar dute prozedura
administratiboak kudeatzeko hizkuntza sistematikoki jasotzen duten
erakundeek.

5.2.3.
Erakundeak, beretzat lan egiten
duten edo erakundearen hornitzaile
diren enpresa pribatuetara
bidalitako idatzietako hizkuntza

7.16

Galdetegia

Euskarri motak: Komunikazioak zein hizkuntzatan bidaltzen diren
erakundearentzat lan egiten duten edo erakundearen hornitzaile diren
enpresa pribatuetara (hornitzaileak, zerbitzu enpresak, finantza
erakundeak….), bai euskaraz sortutakoak, bai itzulitakoak.
Adierazlea kalkulatzeko prozedura: Hizkuntza aldagai bakoitzaren
(gaztelania hutsean, euskara hutsean eta ele bietan) batez besteko
balioa. Ez diote galdera honi erantzungo enpresa edo entitate
pribatuetara bidalitako komunikaziorik idazten ez duten langileek.

Ebaluazio adierazlea
Emaitza (%)

Orokorra

Langileena

Euskaraz

5.2.4.
Erakundeak, azken hamabi
hilabeteetan beretzat lan egiten
duten edo erakundearen hornitzaile
diren enpresa pribatuetara
bidalitako idatzietako hizkuntza

5.2.5.
Erakundearentzat lan egiten duten
edo erakundearen hornitzaile diren

Oharrak

Kalkulurako prozedura
Ele bietan Gaztelaniaz

Euskarri motak: Zein hizkuntzatan bidaltzen diren komunikazioak
(euskaraz sortuak nahiz itzuliak) erakundearentzat lan egiten duten edo
erakundearen hornitzaile diren enpresa pribatuetara (hornitzaileak,
zerbitzu enpresak, finantza erakundeak…).
4.2.2

Adierazlea kalkulatzeko prozedura: Azken hamabi hilabeteetan zein
hizkuntzatan bidali zaizkien agiriak eta dokumentuak erakundearentzat
lan egiten duten edo erakundearen hornitzaile diren enpresa pribatuei.
Item hau erantzun behar dute prozedura administratiboak kudeatzeko
hizkuntza sistematikoki jasotzen duten erakundeek.
5.5

Euskarri motak: Ahozko komunikazioan zein hizkuntza erabili den
erakundearentzat lan egiten duten edo erakundearen hornitzaile diren
enpresa pribatuekin (hornitzaileak, zerbitzu enpresak, finantza
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enpresa pribatuekiko ahozko
harremanetako hizkuntza

erakundeak...).
Ehunekoak kalkulatzeko prozedura: 0-10 arteko balioetan jasotako
erantzunak baliatu behar dira portzentajea lortzeko. Honela: lehenbizi,
kalkulatu balio bakoitza hautatu duten langileen ehunekoa; bigarrenik,
ehuneko hori biderkatu balioa/10-ekin; azkenik, biderketa guztien
emaitzak batu. Hala lortuko da adierazlearen ehunekoa. Ez diote
galdera honi erantzungo erakundeak kontratatutako edo
erakundearentzat lan egiten duten enpresa edo entitate pribatuekiko
ahozko harremanik ez duten langileek.

6.

Erak
undearen hizkuntza kudeaketa

Galdetegia
6.1.
SORTZE HIZKUNTZA

Ebaluazio adierazlea
Emaitza (%)

Orokorra

Langileena

Euskaraz

6.1.1.
Idatzizko lanaren sortze hizkuntza

7.2

Oharrak

Kalkulurako prozedura
Ele bietan Gaztelaniaz

Euskarri motak: Zein den jatorrizko edo sortze hizkuntza lanean,
barrurako zein kanporako idatzi behar diren dokumentuetan, bete
beharreko inprimakietan, bidali beharreko mezu elektronikoetan, eta
abar.
Ehunekoak kalkulatzeko prozedura: Langileek hizkuntza aldagai
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bakoitzari (gaztelania hutsean, euskara hutsean eta ele bietan)
emandako balioen batez bestekoa Lanean testurik idatzi behar ez
duten langileek ez diote erantzungo galdera honi.

6.2.
HIZKUNTZA IRIZPIDEAK
6.2.1.
Hizkuntza Ofizialen Erabilerarako
Irizpideen ezarpena

Galdetegia
Orokorra

Langileena

Ebaluazio adierazlea
Kalkulurako prozedura

Emaitza
Bai

Elementua: Erakundeak HOEIak onartuta dauzkan ala ez.

5.6

Adierazlea kalkulatzeko prozedura: Erantzuna baiezkoa ala ezezkoa
izango da: erakundeak HOEIak ezarrita dauzkan ala ez.

Emaitza (%)
6.2.2.
Erakundearen hizkuntza irizpideen
ezagutza

Oharrak
Ez

Oharrak

Elementua: Langileek zenbateraino ezagutzen dituzten erakundearen
hizkuntza irizpideak
9.1
Adierazlea kalkulatzeko prozedura: Langileen erantzunak, irizpideak
ezagutzen ote dituzten. Ehunekoa kalkulatu, 'asko' eta 'nahikoa'
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erantzunen baturarekin.
Elementua: Ordezkariak zer pertzepzio duen onartutako HOEIak
betetzearen inguruan
6.2.3.
Erakundearen HOEIren betetze
maila

6.2.4.
Lanpostuen HOEIren betetze maila

6.2.5.
Erakundeari dagokion derrigortasun
indizea (%)

Adierazlea kalkulatzeko prozedura: Erakundeko ordezkariak hizkuntza
irizpideen betetze mailari buruz emandako erantzuna ehunekotara
pasatu ('batere ez'=%0; 'maila baxuan'=%25; 'maila ertainean'=%50;
'maila altuan'=%75; eta 'erabat'=%100), eta horien batez bestekoa
kalkulatu. HOEIak onartuta dauzkaten erakundeei dagokie adierazlea
zehaztea.
Elementua: Lanean zenbateraino betetzen diren lanpostuari dagozkion
hizkuntza irizpideak.

5.7

9.2

Elementua: Erakundeari dagokion derrigorrez bete beharreko indizea.
5.1

Adierazlea: Erakundeari dagokion derrigorrez bete beharreko indizea,
ehunekotan.

Galdetegia
6.3.
HIZKUNTZA ESKAKIZUNAK

Adierazlea kalkulatzeko prozedura: Langileen erantzunak hizkuntza
irizpideak betetzeari buruz. 'Asko' eta 'nahikoa' adierazleen batura
kalkulatu ehunekotan.

Orokorra

Langileena

Ebaluazio adierazlea

Kalkulurako prozedura

HE

Dagokiona
Lanpostuak
edo altuagoa
HEri
egiaztatuta
jarraikiz (%)
(%)

Oharrak

1. HE

6.3.1.
Lanpostu kopurua hizkuntza
eskakizunari jarraikiz

5.2

6.3.2.
Dagokion HE edo altuagoa
egiaztatua duten lanpostuak

5.3

Elementua: Lanpostuak, dagokien hizkuntza eskakizunari jarraikiz.
2. HE

Adierazlea: Lanpostu horien ehunekoa, lanpostu guztiekiko.
3. HE

Elementua: Dagokien hizkuntza eskakizuna edo altuagoa egiaztatua
duten lanpostuak.
Adierazlea: Lanpostu horien ehunekoa, lanpostu guztiekiko.

4. HE
Guztira

100,0
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HE

Lanpostuari
Egiaztatutako
dagokion HE
HE (%)
(%)

Oharrak

Batere ez

6.3.3.
Lanpostuak hizkuntza eskakizunari
jarraikiz

Elementua: Langileei dagokien hizkuntza eskakizuna.
10.1

1. HE

Adierazlea: Erantzunen ehunekoa, hizkuntza eskakizunari jarraikiz.

6.3.4.
Lanpostuak egiaztatutako maila
altueneko hizkuntza eskakizunari
jarraikiz

10.2

Elementua: Langileek egiaztatutako maila altueneko hizkuntza
eskakizuna.
Adierazlea: Erantzunen ehunekoa, hizkuntza eskakizunari jarraikiz

Galdetegia

2. HE
3. HE
4. HE
Guztira

100,0

Ebaluazio adierazlea
Oharrak

Orokorra

6.3.5.
Derrigortasun data igarota eduki
eta hizkuntza eskakizuna egiaztatu
gabe duten lanpostuen ehunekoa

Langileena

Kalkulurako prozedura

Emaitza (%)

Elementua: Derrigortasun data igarota egon arren, dagokion hizkuntza
eskakizuna egiaztatu gabe duten lanpostuak.
5.4
Adierazlea: Derrigortasun data igarota hizkuntza eskakizuna egiaztatu
gabeko lanpostuen ehunekoa, lanpostu guztiekiko.
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Bai
(%)
6.3.6.
Derrigortasun data duten
lanpostuak

10.3

6.3.7.
Derrigortasun data igaroa dutenak

10.4

6.4.
LANGILEEN SOSLAI LINGUISTIKOA
ETA LANPOSTUEN FUNTZIO
LINGUISTIKOA
6.4.1.
Erakundeko langileen euskara
gaitasuna

Zehaztu
gabe
(%)

Ez
(%)

Oharrak

Elementua: Derrigortasun data duten lanpostuak.
Adierazlea: Lanpostu horien ehunekoa, lanpostu guztiekiko.
Elementua: Derrigortasun data igaroa duten lanpostuak.
Adierazlea: Lanpostu horien ehunekoa, lanpostu guztiekiko.

Galdetegia

Ebaluazio adierazlea
Emaitza (%)

Orokorra

Langileena
10.7.
Hitz egin /
10.7.
Idatzi

Kalkulurako prozedura

Hitz egiteko gai

Oharrak

Idazteko gai

Elementua: Erakundeko langileek euskaraz hitz egiteko eta idazteko
duten gaitasuna.
Adierazlea: Euskaraz 'nahiko ongi' eta 'ongi' hitz egiteko eta 'nahiko
ongi' eta 'ongi' idazteko gai diren langileen ehunekoa.
Emaitza (%)

Oharrak

117.

Jendaurrekoa
Elementua: Administrazio atalen funtzio linguistikoa.

6.4.2.
Lanpostuen funtzio linguistikoa
(lanpostuen hizkuntza izaera)

10.5

Gizarte mailakoa
Atal orokorra

Adierazlea: Lanpostuak, beren administrazio atalen funtzio
linguistikoaren arabera, ehunekotan.

Atal berezia
Zehaztu gabe
Guztira

100,0

Emaitza (%)
6.4.3.
Lanpostuen hizkuntza helburua
(administrazio atalen helburu
linguistikoa)

6.5.
ORDEZKARI POLITIKOEN SOSLAI
LINGUISTIKOA
6.5.1.
Erakundeko ordezkari politikoen
hizkuntza gaitasuna

Elementua: Administrazio atalen hizkuntza helburua
10.6

Galdetegia

Oharrak

Elebiduna
Euskarazkoa

Adierazlea: Lanpostuak, bere administrazio atalen helburu
linguistikoaren arabera banatuta, ehunekotan

Zehaztu gabe
Guztira

100,0

Ebaluazio adierazlea
Emaitza (%)

Orokorra

Langileena

Ulertzeko gai
5.5

Oharrak

Kalkulurako prozedura
Hitz egiteko gai

Elementua: Erakundeko ordezkari politikoen hizkuntza gaitasuna.
Adierazlea: Euskaraz ulertzeko eta hitz egiteko gai direnen ehunekoak.
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6.6.
LANGILEEN PARTAIDETZA

Galdetegia

Oharrak
Orokorra

6.6.1.
Erakundeak bultzatutako
euskararen normalizaziorako
ekimenen parte hartzea

6.7.
LANGILEEN BALORAZIOAK
EUSKARAREN BILAKAERARI BURUZ

6.7.1.
Erakundean euskararen erabilerak
duen bilakaerari buruzko balorazioa

Ebaluazio adierazlea

Langileena

Kalkulurako prozedura

9.3

Elementua: Azken hamabi hilabeteetan erakundeak bultzatutako
euskararen normalizaziorako ekimenetan izandako parte hartzea.
Adierazlea: Parte hartzeaz galdetuta 'asko' eta 'nahikoa' erantzun
duten langileak, ehunekotan.

Galdetegia

Emaitza (%)

Ebaluazio adierazlea
Emaitza (%)

Orokorra

Langileena

Positiboa

10.8

Oharrak

Kalkulurako prozedura
Negatiboa

Elementua: Langileen balorazioa euskararen erabilerak erakundean
duen bilakaerari buruz.
Adierazlea: Ehunekotan adierazita, 'oso positiboa' eta 'positiboa'
erantzun dutenak, eta 'oso negatiboa' eta 'negatiboa' erantzun
dutenak.

Emaitza (%)
Gero eta
gehiago
6.7.2.

9.4. Ahoz

Gero eta
gutxiago

Oharrak

Elementua: Langileek adierazita, duela bost urtetik hona laneko ahozko
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Duela bost urtetik hona, laneko
ahozko komunikazioetan euskarak
izan duen bilakaera

komunikazioetan euskarak izan duen bilakaera.
Adierazlea: 'Geroz eta gehiago' erantzun dutenen ehunekoa, eta 'geroz
eta gutxiago' erantzun dutenena.
Elementua: Langileek adierazita, duela bost urtetik hona laneko
idatzizko komunikazioetan euskarak izan duen bilakaera.

6.7.3.
Duela bost urtetik hona, laneko
idatzizko komunikazioetan euskarak
izan duen bilakaera

6.8.
ERABILERA PLANAREN EBALUAZIO
KUALITATIBOA

9.4. Idatziz
Adierazlea: 'Gero eta gehiago' erantzun dutenen ehunekoa, eta 'geroz
eta gutxiago' erantzun dutenena
Galdetegia
Azalpenak
Orokorra

6.8.1.
Plangintzaldiko lorpenik
garrantzitsuenak

5.8.1

6.8.2.
Plangintzaldiko hutsunerik
garrantzitsuenak

5.8.2

6.8.3.
Hurrengo plangintzaldirako
erronkak

5.8.3

Langileena

120.

Adierazleen taula: Emaitzak

1. Erakundearen irudia

1.1.
ERROTULAZIOA
ETA IKUS-ENTZUNEZKOAK
1.1.1.
Eraikinetako errotulazio orokorra

1.2.
ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA, ALBISTEAK
ETA JENDAURREKO EKITALDIAK
1.2.1.
Irudi korporatiboko elementuak
1.2.2.
Erakundearen beraren papereko
argitalpenak
1.2.3.
Iragarkiak eta publizitatea
1.2.4.
Erakundeari buruzko albisteak
1.2.5.
Jendaurreko ekitaldiak

1.3.
INGURUNE DIGITALA
1.3.1.
Webguneak eta zerbitzu telematikoak
1.3.2.
Sare sozialak eta aplikazio digitalak

Irungo Udala
Emaitza (%)
Ele
Orokorra Langileena Euskaraz
Gaztelaniaz
bietan
Galdetegia

1.1

-

-

-

Irungo Udala
Emaitza (%)
Ele
Orokorra Langileena Euskaraz
Gaztelaniaz
bietan
Galdetegia

Udalak eta mankom
Emaitza (%)
Ele
Euskaraz
Gaztelaniaz
bietan
15.8

80.7

3.5

Udalak eta mankom
Emaitza (%)
Ele
Euskaraz
Gaztelaniaz
bietan

Euskaraz
13,1

Euskaraz

Administrazio Publiko Orokorra
Emaitza (%)
Oharrak
Ele
Gaztelaniaz
bietan
84,5

2,4

Administrazio Publiko Orokorra
Emaitza (%)
Oharrak
Ele
Gaztelaniaz
bietan

1.2

-

-

-

19.9

77.1

3.0

15,0

82,0

3,0

1.3

-

-

-

11.2

84.0

4.8

12,8

78,4

8,8

-

-

21.7

65.7

12.6

16,9

72,7

10,3

1.4
1.5
4.4

32,1

50.6

Irungo Udala
Emaitza (%)
Ele
Orokorra Langileena Euskaraz
Gaztelaniaz
bietan
Galdetegia

44,5

Udalak eta mankom
Emaitza (%)
Ele
Euskaraz
Gaztelaniaz
bietan

Euskaraz

Administrazio Publiko Orokorra
Emaitza (%)
Oharrak
Ele
Gaztelaniaz
bietan

1.6
-

-

-

12.5

77.8

9.7

9,7

83,2

7,1

1.7
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2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) edo herritarrekiko harremanak

2.1.
BEZERO EDO HERRITARREKIKO IDATZIZKO
HARREMANAK
2.1.1.
Herritarrek erakundera bidalitako idatziak
eta aurkeztutako idatzizko eskaerak
2.1.2.
Erakundeak herritarrei bidalitako idatzizko
komunikazio ofizialak
2.1.3.
Azken hamabi hilabeteetan herritarrek
erakundean aurkeztutako eskaerak
2.1.4.
Herritarrek euskaraz egindako eskaerei
erantzuteko erabilitako hizkuntza
2.1.5.
Azken hamabi hilabeteetan herritarrek
erakundera euskaraz aurkeztutako
eskaerei erantzuteko erabilitako hizkuntza

2.2.
BEZERO EDO HERRITARREKIKO AHOZKO
HARREMANAK
2.2.1.
Telefono bidezko herritarren harrera
zerbitzurako langileek erabilitako
hasierako hizkuntza
2.2.2.
Herritarren aurrez aurreko harrera
zerbitzurako langileek erabilitako
hasierako hizkuntza
2.2.3.
Herritarrek erakundearekin
komunikatzerakoan telefonoz erabilitako
hasierako hizkuntza
2.2.4.
Herritarrekiko aurrez aurreko
harremanetan, herritarrak erabilitako
hasierako hizkuntza
2.2.5.
Elkarrizketa osotasunean hartuta, telefono
bidezko herritarrekiko komunikazioetako
hizkuntza
2.2.6.
Elkarrizketa osotasunean hartuta,
herritarrekiko aurrez aurreko
komunikazioetako hizkuntza
2.2.7.
Herritarren ahozko euskarazko eskaerei
erantzuteko erabilitako hizkuntza

Irungo Udala
Emaitza (%)
Ele
Orokorra Langileena Euskaraz
Gaztelaniaz
bietan
Galdetegia

Udalak eta mankom
Emaitza (%)
Ele
Euskaraz
Gaztelaniaz
bietan

Euskaraz

Administrazio Publiko Orokorra
Emaitza (%)
Oharrak
Ele
Gaztelaniaz
bietan

6.2

10.7

8.7

81.1

21.9

7.0

7.1

19,9

9,7

70,5

6.4

3.6

66.6

29.8

15.4

56.5

28.2

12,5

59,1

28,3

-

-

-

18.1

6.9

75.0

12,8

17,1

70,1

36.3

48.5

15.3

63.8

27.1

9.1

60,3

29,6

10,1

-

-

-

28.4

70.6

1.0

22,9

73,2

3,9

2.1.b

6.5

2.2.b

Galdetegia

Irungo Udala
Emaitza (%)

Udalak eta mankom
Emaitza (%)

Orokorra Langileena

Euskaraz

Euskaraz

1,2

51.5

60.8

58,1

3.2

44,4

50.9

49,2

1.3

24.8

35.2

34,1

3.3

26.9

36.3

35,4

2.1

28.0

36.2

34,7

4.1

28.1

37.8

36,6

4.2

66.4

71.9

72,4

Erakundeen %38,4k erantzun dute

Erakundeen %32,5ek erantzun dute

Administrazio Publiko Orokorra
Emaitza (%)
Oharrak
Euskaraz
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3. Barne komunikazioa eta lan tresnak

Galdetegia
3.1.
IDATZIZKO BARNE KOMUNIKAZIOA
3.1.1.
Lan bileretako dokumentu idatziak
3.1.2.
Barneko idazki ofizial eta prozedura
administratiboetarako erabilitako
hizkuntza
3.1.3.
Langile arteko idatzizko komunikazio ez
formaletako hizkuntza
3.1.4.
Erakunde barruko prozedura
administratiboetan azken hamabi
hilabeteetan erabilitako hizkuntza
3.1.5.
Herritarrek erakundera euskaraz
aurkeztutako prozedura administratiboak
kudeatzeko azken hamabi hilabeteetan
erabilitako hizkuntza

3.2.
AHOZKO BARNE KOMUNIKAZIOA
3.2.1.
Lan bileretako ahozko harremanetako
hizkuntza
3.2.2.
Langile arteko ahozko harremanetako
hizkuntza
3.2.3.
Langile eta ordezkari politikoen arteko
ahozko harremanetako hizkuntza

3.3.
BALIABIDE INFORMATIKOAK
3.3.1.
Euskarazko programa eta aplikazio
informatikoak instalatuta dauden
lanpostuak (%)
3.3.2.
Euskarazko programa eta aplikazio
informatikoen erabilera

Irungo Udala

Udalak eta mankom

Emaitza (%)

Emaitza (%)

Orokorra Langileena Euskaraz

Ele
bietan

Gaztelaniaz

7.8

7.3

21.1

7.4

5.4

7.6

3.1.b

3.2.b

Administrazio Publiko Orokorra
Emaitza (%)

Gaztelaniaz

Euskaraz

Ele
bietan

Gaztelaniaz

70.6

26.7

26.3

47.0

23,8

22,9

53,3

36.5

58.1

27.3

31.0

41.9

23,7

31,6

44,7

20.3

9.3

70.4

37.3

4.9

57.8

33,9

5,6

60,5

-

-

-

44.3

24.8

30.8

33,6

34,8

31,6

Erakundeen %23,6k erantzun dute

-

-

-

60.8

28.4

10.9

53,5

30,4

16,1

Erakundeen %24,6k erantzun dute

Irungo Udala
Emaitza (%)
Euskaraz

Udalak eta mankom
Emaitza (%)
Euskaraz

5.2

19.7

37.1

33,5

5.1

34.2

41.0

39,4

5.3

17.3

47.0

43,7

Irungo Udala

Udalak eta mankom

Emaitza (%)

Emaitza (%)

Emaitza (%)

-

48.8

45,7

18.1

32.5

34,1

Galdetegia
Orokorra Langileena

Galdetegia
Orokorra Langileena
3.3

8.1

Oharrak

Euskaraz

Ele
bietan

Administrazio Publiko Orokorra
Emaitza (%)
Oharrak
Euskaraz

Administrazio Publiko Orokorra
Oharrak
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4. Pertsonen kudeaketa
Irungo Udala

Udalak eta mankom

Emaitza (%)

Emaitza (%)

Emaitza (%)

Batez beste

Batez beste

Batez beste

8.2

1.0

0.9

1,2

8.3

20.3

44.1

46,1

8.4

16.1

28.7

27,8

Galdetegia
4.1.
LANEKO PRESTAKUNTZA
4.1.1.
Erakundeak bultzatuta azken hamabi
hilabeteetan langile bakoitzak parte
hartutako lan prestakuntzarako saio edo
ikastaro kopuruaren batez bestekoa
4.1.2.
Azken hamabi hilabeteetan euskaraz
egiteko aukera eskainitako lan
prestakuntzarako saio edo ikastaroen
ehunekoa
4.1.3.
Azken hamabi hilabeteetan langileek parte
hartutako erakunde beraren prestakuntza
ikastaroetako hizkuntza

Orokorra Langileena

Administrazio Publiko Orokorra
Oharrak

5. Kanpo harremanak
Irungo Udala
Emaitza (%)
Ele
Orokorra Langileena Euskaraz
Gaztelaniaz
bietan
Galdetegia

5.1.
ADMINISTRAZIOA
5.1.1.
Beste herri erakundeetatik jasotako
idatzietako hizkuntza
5.1.2.
Azken hamabi hilabeteetan EAEko beste
herri erakundeetatik jasotako idatzietako
hizkuntza
5.1.3.
Erakundeak beste herri erakundeetara
bidalitako idatzietako hizkuntza
5.1.4.
Erakundeak EAEko beste herri
erakundeetara bidalitako idatzietako
hizkuntza
5.1.5.
Beste herri erakundeekiko ahozko
harremanetako hizkuntza

7.10

4.1.3.b

7.12

4.1.2

5.4

8.2

76.3

15.5

-

-

-

11.8

57.8

-

-

44.9

Udalak eta mankom
Emaitza (%)
Ele
Euskaraz
Gaztelaniaz
bietan

Euskaraz

Administrazio Publiko Orokorra
Emaitza (%)
Oharrak
Ele
Gaztelaniaz
bietan

13.9

69.1

17.0

14,5

65,3

20,2

17.2

41.1

41.7

10,7

47,8

41,5

30.4

26.3

45.0

28.7

21,9

50,9

27,2

-

18.3

55.9

25.9

12,8

61,0

26,2

50.8

Erakundeen %31,5ek erantzun dute

Erakundeen %72,4k erantzun dute

48,1
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5.2.
ENPRESA PRIBATU HORNITZAILEAK
5.2.1.
Erakundearentzat lan egiten duten edo
erakundearen hornitzaile diren enpresa
pribatuek erakundera bidalitako
dokumentazioa
5.2.2.
Azken hamabi hilabeteetan
erakundearentzat lan egiten duten edo
erakundearen hornitzaile diren enpresa
pribatuetatik jasotako idatzietako
hizkuntza
5.2.3.
Erakundeak, beretzat lan egiten duten edo
erakundearen hornitzaile diren enpresa
pribatuetara bidalitako idatzietako
hizkuntza
5.2.4.
Erakundeak, azken hamabi hilabeteetan
beretzat lan egiten duten edo
erakundearen hornitzaile diren enpresa
pribatuetara bidalitako idatzietako
hizkuntza
5.2.5.
Erakundearentzat lan egiten duten edo
erakundearen hornitzaile diren enpresa
pribatuekiko ahozko harremanetako
hizkuntza

Irungo Udala
Galdetegia
Emaitza (%)
Ele
Orokorra Langileena Euskaraz
Gaztelaniaz
bietan

7.14

4.2.3.b

7.16

4.2.2

5.5

7.1

19.4

73.4

-

-

-

7.2

43.0

49.8

-

-

-

30.4

Udalak eta mankom
Emaitza (%)
Ele
Euskaraz
Gaztelaniaz
bietan

Euskaraz

Administrazio Publiko Orokorra
Emaitza (%)
Oharrak
Ele
Gaztelaniaz
bietan

15.1

16.9

68.0

13,8

15,1

71,1

19.1

18.8

4.2

8,7

26,4

62,7

21.5

30.2

48.3

16,6

30,2

53,2

20.1

40.2

39.7

8,9

58,4

32,7

35.4

Erakundeen %26,1ek erantzun dute

Erakundeen %51,2k erantzun dute

32,4

6. Erakundearen hizkuntza kudeaketa
Irungo Udala
Udalak eta mankom
Emaitza (%)
Emaitza (%)
Ele
Euskara
Ele
Orokorra Langileena Euskaraz
Gaztelaniaz
Gaztelaniaz
bietan
z
bietan
Galdetegia

6.1.
SORTZE HIZKUNTZA
6.1.1.
Idatzizko lanaren sortze hizkuntza

7.2

13.5

Galdetegia
6.2.
HIZKUNTZA IRIZPIDEAK
6.2.1.
Hizkuntza Ofizialen Erabilerarako
Irizpideen ezarpena

Orokorra

5.6

Langileena

20.5

66.1

26.9

16.3

56.8

Euskaraz
25,0

Administrazio Publiko Orokorra
Emaitza (%)
Oharrak
Ele
Gaztelaniaz
bietan
18,4

56,6

Irungo Udala

Udalak eta mankom

Administrazio Publiko Orokorra

Emaitza

Emaitza

Emaitza

Bai

Ez

Erantzun
gabe

Bai

-

-

-

100.0

Ez

Erantzun
gabe

Bai

Ez

Erantzun
gabe

73,4

24,1

2,5
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Irungo Udala

Udalak eta mankom

Administrazio Publiko Orokorra

Emaitza (%)

Emaitza (%)

Emaitza (%)

41.6

59.0

58,7

-

61.8

61,2

56.3

67.2

66,5

-

48.5

48,5

Galdetegia
Orokorra
6.2.2.
Erakundearen hizkuntza irizpideen
ezagutza
6.2.3.
Erakundearen HOEIren betetze maila
6.2.4.
Lanpostuen HOEIren betetze maila
6.2.5.
Erakundeari dagokion derrigorrez bete
beharreko indizea (%)

Orokorra
9.1

5.7
9.2
5.1

Irungo Udala
Dagokiona
Lanpostuak
edo
HEri
altuagoa
jarraikiz (%) egiaztatuta
(%)
7,2
38,7

Galdetegia
6.3.
HIZKUNTZA ESKAKIZUNAK
6.3.1.
Lanpostu kopurua Hizkuntza Eskakizunari
jarraiki
6.3.2.
Dagokion HE edo altuagoa egiaztatua
duten lanpostuak

Orokorra Langileena

HE

1. HE
5.2

5.3

6.4.1.
Erakundeko langileen euskara gaitasuna

1. HE

Administrazio Publiko Orokorra
Dagokiona
Lanpostuak
edo
HEri
altuagoa
jarraikiz (%) egiaztatuta
(%)
14,3
47,7

HE

2. HE

37,4

50,6

2. HE

49.0

56.2

2. HE

43,3

63,5

3. HE

45,7

70,3

3. HE

26.7

63.4

3. HE

34,3

69,3

4. HE

9,7

70,0

4. HE

8.3

63.5

4. HE

7,9

57,1

Guztira

100,0

60,6

Guztira

100.0

56.1

Guztira

100,0

62,7

Galdetegia
6.4.
LANGILEEN SOSLAI LINGUISTIKOA ETA
LANPOSTUEN FUNTZIO LINGUISTIKOA

Udalak eta mankom
Dagokiona
Lanpostuak
edo
HE
HEri
altuagoa
jarraikiz (%) egiaztatuta
(%)
1. HE
16.0
40.0

Irungo Udala

Udalak eta mankom

Emaitza (%)

Emaitza (%)

Iturria: Erakundekakoa,
HPS (maiatza). Orokorrak
HPS (azaroa)

Administrazio Publiko Orokorra
Emaitza (%)
Oharrak

Orokorra

Langileena
10.7. Hitz
egin
10.7.
Idatzi

Hitz egiteko gai

Idazteko gai

Hitz egiteko
gai

71.0

68.8

68.1

Idazteko gai

Hitz
egiteko gai

Idazteko
gai

63.6

67,4

64,8
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6.5.
ORDEZKARI POLITIKOEN SOSLAI
LINGUISTIKOA
6.5.1.
Erakundeko ordezkari politikoen hizkuntza
gaitasuna

Irungo Udala
Emaitza (%)

Galdetegia
Orokorra Langileena

5.5

Udalak eta mankom
Emaitza (%)

Ulertzeko gai

Hitz egiteko gai

Ulertzeko gai

Hitz egiteko
gai

Ulertzeko
gai

Hitz egiteko
gai

-

-

79.7

73.6

79,5

72,3

Irungo Udala
6.6.
LANGILEEN PARTAIDETZA
6.6.1.
Erakundeak bultzatutako euskararen
normalizaziorako ekimenen parte hartzea

6.7.
LANGILEEN BALORAZIOAK EUSKARAREN
BILAKAERAREKIKO
6.7.1.
Erakundean euskararen erabilerak duen
bilakaerari buruzko balorazioa

Galdetegia
Orokorra Langileena

Administrazio Publiko Orokorra
Emaitza (%)

Emaitza (%)

Udalak eta mankom
Oharrak

9.3

Emaitza (%)

Oharrak

26,6

Galdetegia

Oharrak

Administrazio Publiko Orokorra
Emaitza (%)

Oharrak

24,6

Irungo Udala

Udalak eta mankom

Emaitza (%)

Emaitza (%)

Administrazio Publiko Orokorra
Emaitza (%)
Oharrak

Orokorra

Orokorra
6.7.2.
Duela bost urtetik hona, laneko ahozko
komunikazioetan euskarak izan duen
bilakaera
6.7.3.
Duela bost urtetik hona, laneko idatzizko
komunikazioetan euskarak izan duen
bilakaera

Langileena

Positiboa

Negatiboa

Positiboa

Negatiboa

Positiboa

Negatiboa

10.8

40.3

12.1

55.2

9.4

52,3

10,7

Emaitza (%)
Gero eta
Gero eta
gehiago
gutxiago

Langileena

Emaitza (%)
Gero eta
Gero eta
gehiago
gutxiago

9.4. Ahoz

44.9

11.2

38.8

11.9

38,6

11,5

9.4. Idatziz

33.1

14.1

29.8

11.4

31,8

10,4

Irungo Udala
6.8.
ERABILERA PLANAREN EBALUAZIO KUALITATIBOA
6.8.1.
Plangintzaldiko lorpenik garrantzitsuenak
6.8.2.
Plangintzaldiko hutsunerik garrantzitsuenak
6.8.3
Hurrengo plangintzaldirako erronkak

Emaitza (%)
Gero eta
Gero eta
gehiago
gutxiago

Galdetegia
Orokorra

Oharrak

Udalak eta mankom

Administrazio Publiko Orokorra

Azalpenak

Langileena

5.8.1.

-

5.8.2.

-

5.8.3.

-

127.

128.

129.

