
I. Kapitulua – Hizkuntza Ofizialen Erabilera Arau Orokorrak 

1. ERAGIN-EREMUA  Irungo Udala eta bere menpeko erakunde publikoen harreman ofizial eta 
protokolozkoak 

2. ZERBITZU-, HARREMAN- ETA 

LAN-HIZKUNTZAK 
 Euskara eta gaztelania 

3. HARREMAN KOMUNIKATIBOAK 
 Lehen hitza: euskaraz 

 Elkarrizketa: solaskideak hautatzen duen hizkuntzan 
 HERRITARREKIN 

Lehen hitza: euskaraz 
Herritarrak hautatutako hizkuntzan bideratuko da zerbitzua 
Hartzaile jakinik gabeko mezuak: euskaraz eta gaztelaniaz 

 BESTE ADMINISTRAZIO BATZUEKIN 
Lehen hitza: euskaraz 

 IRUNGO UDALEAN ETA MENPEKO ERAKUNDE PUBLIKOETAN 

 
 
3.1. Ahozkoak 

Euskara zerbitzu-hizkuntza izateaz gain, lan-hizkuntza ere izateko bideak irekiko dira  

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 BERE MENPEKO ERAKUNDE PUBLIKOETAN 
Euskaraz eta gaztelaniaz 
Langileak euskarazko komunikazioa lehenetsi duenean: euskaraz 
Udaleko batzorde informatiboetan hizkuntza trataera zehatza definitu beharko du 
departamentu arduradunak 

UDALAK DOKUMENTUA JASO ETA ERANTZUN BEHAR DUENEAN 
 HERRITARREKIN 

Gaztelaniaz jasotakoari: euskaraz eta gaztelaniaz 
Elebietan jasotakoari: euskaraz eta gaztelaniaz 
Euskaraz jasotakoari: euskaraz 

 ADMINISTRAZIOEN ARTEAN 
Hizkuntza batean aritzeko nahia azaltzean: adierazitako hizkuntzan 
EAEko administrazioekin: euskaraz eta gaztelaniaz 

3.2. Idatzizkoak 

EAE kanpokoak baina euskara ofiziala denean: euskaraz eta gaztelaniaz 

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

 TIPOGRAFIA:  

4. KOMUNIKAZIO ELEBIDUNETAN 

EUSKARA LEHENESTEKO 

NEURRIAK 

Letraren neurria eta mota ere erabil daitezke euskara nabarmentzeko 

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 

II. Kapitulua – Hizkuntza Ofizialak Erabiltzeko Irizpideak  
beste zenbait jarduera esparruetan 

6. LANGILEEN ETENGABEKO 

PRESTAKUNTZA 
 Euskaraz eta gaztelaniaz 

 Gaztelaniaz jasotakoari: gaztelaniaz 
 Elebietan jasotakoari: euskaraz 
 Euskaraz jasotakoari: euskaraz 7. ERREGISTROA 
Herritarraren hizkuntza hautapena errespetatzeko, behar den guztietan inskripzioaren itzulpena 
ziurtatuko da 

8. DIRU-LAGUNTZAK 
 Irungo Udalaren eta bere menpeko erakunde publikoen diru laguntzaren bat jasotzen 

dutenek diruz lagundutako beren jardunaren bitartez sortutako agerpen publiko orotan 
euskara erabili beharko dute 

9. ARGITALPENAK  Gida, aldizkari, katalogo eta zabalkunderako argitalpenak: euskaraz eta gaztelaniaz 
 Arloetako programa informatiko komertzial eta orokorrak: euskaraz eta gaztelaniaz lan 

egiteko prestaturik egongo dira 10. TRESNA ETA APLIKAZIO 

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

11. INTERNET ETA INTRANET 

SAREAK 
 Euskaraz eta gaztelaniaz erabiltzeko moduan egongo dira 

 Euskaraz eta gaztelaniaz, oro har 
 Euskara hutsean:  

- Errotuluetako hitzek euskaraz eta gaztelaniaz antzeko grafia dutenean 

12. ERROTULAZIO FINKOA 

ETA NOIZBEHINKAKO 

OHARRAK - Mezuak piktograma batez lagundurik daudenean eta ulergarriak direnean 
 Euskaraz eta gaztelaniaz 13. IRAGARPENAK, 

PUBLIZITATEA ETA 
KANPAINAK 

 Euskarazko hedabideetan: iragarpenak euskara hutsez 

 Organo, programa, proiektu, jarduera edo ekintza guztiek izendapen baliokide bat izango 
dute bi hizkuntza ofizialetan 

 Irun udalerriko kale, bide, auzo, auzune, mendi, ibai eta erreken izendegi ofiziala eta 
toponimoak finkatzeko, Irungo mapa eta datu-base toponimiko ofizialak erabiliko dira (ikus 
www.irun.org/euskara Irungo leku-izenak atalean) 

 Trafiko seinale eta iragarpenak: bi hizkuntza ofizialetan, euskarazko testua lehenetsiz 

14. IZEN OFIZIALAK 

 Ulergarritasuna piktograma bidez bermatu ahal denean: euskaraz soilik 
 Hizkuntza trataera zehatza definituko da, alderdi hauek kontuan izanda: 

- Ekitaldiaren helburuak, gaiak, eragin soziala, hartzaile edo entzule potentzialak, hizlari 
edo irakasleak eta materiala 15. JENDE AURREKO 

EKITALDIAK 
- Aldi bereko interpretazioa behar denean: aldez aurretik zehaztuko dira hizkuntzak eta 

interpretazio materialez hornitutako areto bat hautatuko da 

 Kontratuen baldintza administratibo bereziak eta ezaugarri teknikoak: bi hizkuntza 
ofizialetan  

 Herritarrekiko harreman zuzena dutenean: 
- Herritarrek bi hizkuntza ofizialetan hartuak izateko duten eskubidea errespetatuko da 
- Herritarrentzako inprimaki, ohar eta jakinarazpenak euskaraz eta gaztelaniaz 

- Agerpen publiko orotan bi hizkuntza ofizialak erabili behar dira 

 Laguntza edo aholkularitza zerbitzuak direnean 

16. KONTRATAZIO 

ADMINISTRATIBOAK 

- Euskaraz eta gaztelaniaz aurkeztuko dira lanak (ikusi intraneten Erabilera Plana 30. or.) 

17. UDAL INSTALAZIOEN ETA 

MATERIALEN ERABILERA 

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

IRUNGO UDALEAN HIZKUNTZA OFIZIALAK ERABILTZEKO  
IRIZPIDEAK 


