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0.- Sarrera 

Euskararen Erabilera Normalizatzeko V. Plangintzaldiaren sarrera honetan komenigarria da 

gogoraraztea  Erabilera Plana lehendabizikoz 2011an onartu zela, Eta indarraldian egon dela 

2012ko urtarrilaren 1etik 2013ko abenduaren 31era. 

Izan ere, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politika Sailburuordetzak hala eskatu zigun IV. Plangin-

tzaldiaren epearen barruan sartu ahal izateko. 

Hona hemen, beraz, aurreko planari hainbat moldaketa eginda eta euskararen erabilera bultza-

tzea helburu nagusi dugula, bosgarren plangintzaldirako proposatzen den planaren ildo nagu-

siak.  

1.- Euskararen erabilera normalizatzeko arauak eta irizpideak ezartzea. 

2.- Udaletxeko langileei dagokien derrigortasun data ezartzea; horrela, epe motzera administra-

tuei kalitatezko zerbitzu elebidun jasotzeko aukera emateko. 

Ezin aipatu gabe utzi, azkenik, zeharkakotasunaren gaia. Euskararen erabilera bultzatzeari 

dagozkion kontuetan zeharkakotasuna lana hobetzeko bide gisa ez ezik, ezinbesteko tresna 

bihurtu beharko da Udalak herritarrei egiazko eta kalitatezko zerbitzu elebiduna eskainiko ba-

die. 

Lehenago aipatutako lehen eta bigarren puntuetako neurriekin bete-betean helduko diegu 

1997ko apirilaren dekretuak ezartzen dituen betekizunei. 

 

1.- Marko legala 

Euskararen ofizialtasunak eta hizkuntza-normalizazioaren politikak Espainiako Konstituzioan, 

Euskal Herriko Autonomia Estatutuan eta Euskararen Erabilera Arautzeko Legean dute legezko 

oinarria. 

Konstituzioak autonomia-erkidegoen berezko hizkuntzen ofizialtasuna aldarrikatzen du, eta 

aldarrikapen hori da, hain zuzen, hizkuntza batek goreneko aintzatespena lortzeko beharrezko 

duen oinarrizko tresna juridikoa. 

Konstituzioak jasotako ofizialtasun-adierazpenari helduta, Euskal Herriko Autonomia Estatutuak 

euskararen egoera juridikoaren oinarriak ezarri zituen bere seigarren artikuluan: euskara be-

rezko hizkuntza izateaz gain, ofiziala ere da —gaztelaniarekin batera—; herritar guztiek dute 



AYUNTAMIENTO DE 

CAMPEZO 

(ALAVA) 

 

KANPEZUKO 

UDALA 

(ARABA) 

 

2014/06/05  

 

 

4 

hizkuntza biak ezagutzeko eta erabiltzeko eskubidea, eta Autonomia Erkidegoko erakunde 

amankomunei dagozkie erabilera hori bermatzeko beharrezko eskumenak.  

Euskararen Erabilera Arautzeko 1982ko Legeak marko juridiko orokorra ezartzeko saioa egin 

zuen, elkarbizitza elebidunari bide emateko eta hizkuntza-plangintzako oinarriak ezartzeko as-

moz. Euskarak izan behar duen goreneko ofizialtasuna indartzeaz gain, hizkuntzaren normali-

zazioa ere du legeak helburu, hau da, euskara gizarte-funtzio guztiak betetzeko gauza izan da-

din beharrezko prozesua abian jartzea. 

Gerora, 1989an, Euskal Funtzio Publikoaren Legeak administrazio elebiduna eraikitzeko hiz-

kuntz plangintzarako oinarriak ezarri zituen. Horrela, funtzio publikoko sistema orokorrean hain-

bat neurri sartzen dira hizkuntza bietako edozeinetan jarduteko gai diren funtzionarioak lor-

tzeko. Normalizazio-helburu horrekin oinarrizko tresna bi ezarri ziren: hizkuntza-eskakizuna 

(euskararen ezagutza-maila) eta derrigortasun-data (euskara noiz eta zein lanpostutan izango 

den ezinbesteko baldintza). 24/1989 Dekretuak derrigorrez bete beharreko indizea arautu zuen, 

hots, derrigortasun-data izan beharreko langileen kopurua.  

Apirilaren 15eko 86/1997 dekretuak erakunde publikoen normalizazio-prozesuak garatzen ditu, 

eta bere ezarpen-eremua administrazioek eurek barne-erabilera arautzeko egiten dituzten plan-

gintzetara mugatzen du. Besteak beste, plan horiek garatu beharko dituzten egitura, gutxieneko 

edukiak eta arloak zehazten ditu. 

 

2.- Eragin eremua eta eragin esparruak 

1997ko apirilaren 15eko dekretuak bigarren atalean dio zein esparrutan ezarriko den hizkuntza 

normalizatzeko prozesua eta, besteak beste, foru-administrazioak, toki-administrazioak eta 

haien erakunde autonomoak aipatzen ditu. 

 

3.- Abiapuntua 

Lehenengoz, hizkuntza eskakizunen egoera aztertuko dugu, derrigortasun-datak: 

1997ko apirilaren 15eko dekretuak ezartzen zuenaren arabera, lanpostuen % 29.42 gutxienez 

eskatu behar zuen Udalak euskara jakitea. Plangintzaldiak arautzen dituen dekretuak arautu 

bezala kontuan hartu behar dira EUSTATek argitaratutako Etxebizitzen edo Biztanleriaren 

Estatistikaren datuak. Esaterako, 2013-2017ko plangintzan 2006ko datuak erabili behar dira. 

Arrazoia izanda, urte hasieran azken txostena oraindik ez zegoela argitaratura. 
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Euskararen erabiltzea 

Erakunde publikoetako sail eta zerbitzu guztiek bete behar dute Euskara zerbitzu hizkuntza 

izatea. Zerbitzu hizkuntza izatea, berriz, 86/97 Dekretuaren haritik dator, hainbat zerbitzu eta 

atal lehenetsi baititu. 

a) Erakundeak derrigorrez bete beharreko indizea %0tik %25era bitartekoa denean: 

Administratuari zerbitzua euskaraz eskaini beharko zaio bai ahoz, bai idatziz eta, horretarako, 

jendaurreko administrazio-atal elebidunak ezarriko dira. Era berean, administrazio-atal elebidu-

nak jarriko dira gazteriarekin harreman zuzena eta ohikoa duten ataletan eta, pixkanaka, era-

kundeak erabilera normalizatzeko duen planean horrela ezarrita badago, euskara erabiltzeko 

mikroplanak ere egingo dira gizarte-mailako  administrazio-ataletarako. 

b) Erakundeak derrigorrez bete beharreko indizea %25etik %45era bitartekoa denean: 

Aurreko atalerako azaldutako helburuaz gainera, administrazio-atal elebidunak jarriko dira gi-

zarte-izaerako ataletan eta, pixkanaka, erakundeak euskararen erabilera normalizatzeko duen 

planean horrela ezarrita badago, euskara erabiltzeko mikroplanak egingo dira maila orokorreko 

administrazio-ataletan ere. 

(…) 

 

4.- Helburuak 

Xede nagusia herritarren hizkuntza-aukera errespetatzea eta bermatzea da, beti ere ditugun 

baliabideen arabera. Erabilera bultzatzea giltzarri izanik, eta xede nagusia gogoan, honako 

helburu hauek dira helburu orokorrak: 

1.- Euskararen idatzizko erabilera areagotzea 

3.- Irudi korporatiboan euskararen erabilera gehitzea 

Bestalde, helburuak lortzeko lan ildo hauek jorratuko ditugu: 

1.- Euskararen erabilera normalizatzeko arauak eta irizpideak onartzea  

2.- Euskararen erabilera normalizatzeko arauak eta irizpideak zabaltzea. 

 

Zeharkakotasuna 

Euskara Zerbitzuak lana hobetzeko bide gisa ez ezik ezinbesteko tresnatzat jotzen du zeharka-

kotasuna, Udalak bizilagunei adostutako irizpideei jarraituz egiazko eta kalitatezko zerbitzu 

elebiduna eskainiko badie. 
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Batetik, euskararen erabilera normalizatzeko arau-irizpideak bere egin behar dituzte langileek, 

eguneroko lanean gogoan izan eta, behar denean, bete eta betearaztea. Gizarte elebiduna da 

gurea eta herritarren hizkuntza aukerak bermatzen saiatu behar du Udalak. Hori dela-eta, udal 

langileek herritarrengan eragina izango duten jarduera eta ekitaldietan ezin inoiz utzi bazterrean 

euskararen ikuspegia, ezin inoiz ahaztu hizkuntzaren gaineko aurreko gogoeta. 

 

Jarrera proaktiboa 

Aurrekoak islatzeko eta transmititzeko erakutsi eta izan nahi dugun jarrera proaktiboa izango 

da; hau da, ez gara mugatuko iniziatiba hartzera, baizik eta aurrea hartuz, positiboki eta eran-

tzukizun osoz, ekintzei ekin eta gauzak gertatzea ahalbidetuko dugu, etorkizunean gerta daitez-

keen egoerak irudikatuz.  

 

5.- Hizkuntza ofizialak normalizatzeko arauak eta neurriak 

5.1. Derrigortasun datak 

1997ko dekretuak ezartzen du zenbat lanpostuk izan behar duten derrigortasun-data. Euskal-

dunak + (Ia euskaldunak /2) batuketa aplikatu behar da. Plangintzaldi bakoitzerako indizea fin-

katzeko, plangintzaldia hasten denerako indarrean dagoen Erroldan edo Biztanleria eta Etxe-

bizitza Estatistikan jasotako azken datuak erabili behar dira. 

Hori dela-eta, 2013-2017 plangintzaldirako 2006ekoak erabili beharko dira. Horren arabera 

Kanpezuko Udalak bete beharko duen derrigortasun-indizea %29,42 da. Ondorioz, indarraldian 

dagoen plangiltzaldian lanpostu bati derrigortasun data jartzeko eskatzen digu Hizkuntza Poli-

tika Sailburuordetza.  

Egiten dugun iradokizuna da administrari laguntzailea (zenbait eginkizun) lanpostuari derrigor-

tasun data jartzea 85/97 Dekretuak xedatutakoaren arabera. 

LAUGARREN ATALBURUA 

Derrigortasun-daten zehaztea. 

20. atala.– Beti ere, derrigortasun-data behar duten lanpostuak zehazteko orduan, honako 

irizpide hauek hartuko dira aintzakotzat: 

a) Lehenengo, lanpostuari dagokion jarduera betetzerakoan jendearekin izaten den harre-

mana. Aztertu egingo da, beraz, lanpostu bakoitzetik eskainitako zerbitzua norentzat den 

eta harremanak nolakoak eta zenbaterainokoak diren. 
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b) Bigarren, administrazioaren barruan lanpostuaren harreman-sarea (harremanak norekin, 

nolakoak eta zenbaterokoak). 

c) Hirugarren, lanpostuari dagokion zerbitzua edo atala zein motatakoa den eta zein ezauga-

rri dituen. 

Une honetan esandako lanpostua, administrari laguntzailea (zenbait eginkizun), Blanca Muñoz 

Morentinek, 1967ko azaroaren 15ean jaioa eta euskara ezagutzarik ez duen langileak betetzen 

du. 

2014ko ekainaren 5ean egindako udalbatzan Lanpostu Zerrenda aldatzea erabaki zuek udalak, 

eta Kanpezuko Udaleko administrari laguntzailea (zenbait eginkizun) lanpostuari 2014ko ekai-

naren 6ko derrigortasun data ezarri zion. 

 

 

5.2. Hizkuntza prestakuntza arrunta 

Prestakuntza plana 

Udal lanpostuei buruz proposatzen dugu langileek hasitako euskara ikasteko prestakuntzan 

jarraitzea. Prestakuntza hau Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearekin(HAEE) sinatutako 

Hitzarmenari esker jasotzen du. 

Administrari laguntzaile lanpostuari dagokionez, aspaldi hasi zen euskara ikasten baina orain 

oinarrizko ezagutza du. Euskara teknikariaren laguntzarekin eta on line dauden baliabideei 

esker astean tarte bat (ordu bat) euskarari eskaintzea proposatzen dugu ezagutza minimoa 

lortzeko. 

 

5.3.- Aplikazio informatikoak, Internet 

Udalaren eskumenekoak diren Internet sareetako edukiak euskaraz eta gaztelaniaz kontsulta-

tzeko moduan egongo dira. Izenaz edo izenburuez gain, euskarazko edukia ere, zaindu be-

harko da. Horretarako, edukien kudeatzaileek kontuan hartu beharko dute zein eduki argitaratu 

nahi duten eta atal guztiak Euskara Zerbitzuarekin harremanetan jarri ahal izango dira ziurta-

tzeko egokiak diren euskararen aldetik.  

 

5.4.- Itzulpenak egiteko eta eskatzeko irizpideak 

Administrazio zereginetan herritarrei zuzentzen zaizkien inprimaki, idazki, ohar, iragarki, etab. 

euskara teknikariaren laguntza izango du elebidun atera daitezen. 
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5.5.- Irudi korporatiboa eta jendaurreko ekitaldiak 

Erakundearen irudi korporatiboa osatzen duen elementu oro ele bietan egongo da. 

Udaleko sailek edo zerbitzu guztiek antolatzen dituzten ekintza instituzional, hitzaldi, mahai-

inguru, jardunaldi tekniko, ikastaro, erakusketa eta abarren antolamendu-fasean hizkuntzak 

nola erabiliko diren zehaztu beharko da alderdi hauek kontuan izanda: ekitaldiaren helburuak, 

gaiak, eragin soziala, hartzaile edo entzulegaiak, hizlari edo irakasleak eta erabili edo banatuko 

den materiala. 

Bi hizkuntzetan egingo dira sail edo zerbitzuetako iragarpen ofizialak eta gainerako publizitate-

ekintzak. 

Esandako agirietan bi hizkuntzen erabilerarako irizpidea adostuko da. Edozein kasutan ere, 

lehendik ekoitzita dagoen material idatzia (armarridun orriak, gutun-azalak…) agortu arte erabi-

liko dira eta berria sortu ahala irizpide hau erabiliko da. 

 

5.6.- Hizkuntza-paisaia 

Instalazioetan jendearen aurrean ikusgai egoten diren informazio-euskarriek osatzen dute hiz-

kuntza-paisaia: errotuluak, norabidezkoak, eraikinetako plakak zein bulegoak eta aretoak izen-

datzekoak, edukinontzi higienikoak, aldi baterako jartzen diren informazio-oharrak, edota itxa-

rongelan egoten diren aldizkariak eta liburuxkak. Bada, informazio horiek guztiek ele bietan 

egon beharko dute. 

Esandako euskarrietan bi hizkuntzen erabilerarako irizpideak adostuko dira. 

6.- Jarraipena eta ebaluazioa 

Kanpezuko Udalaren Erabilera Planak eskema hau jarraitzen du: 

 

 

 

 

 

Eskema horretan ageri denez, garrantzi handia du jarraipena ondo egituratzeak, izan ere jarrai-

penak bide eman behar du, katea eten gabe, helburuak berrikusteko eta estrategia eta ekintza 

berriak planteatzeko. 

Planaren

definizioa

Planaren

ezarpena

Jarraipena, 

berrikuspena

eta hobekuntza

Planaren

definizioa

Planaren

ezarpena

Jarraipena, 

berrikuspena

eta hobekuntza
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(a) Proiektuaren jarraipena egiteko urratsak 

 Ebaluazioa egitea 

IV. plangintzaldian (2008-2012) epean adostutako 2012ko Planari erreparatuko zaio eta pla-

nean hasi aurretik non geunden eta gaur egun non gauden ikusiko dugu.  

Prozesua nolakoa izan den ere baloratuko dugu (parte hartzea eragin duen, langilearen inplika-

zio maila, oztopoak, indarguneak, egindako inbertsio eta lortutako emaitzaren arteko oreka…); 

bestetik, aztertuko dugu erabilera planaren garapenean landutakoa udalean txertatuta gelditu 

ote den edota erabilera plana udaleko antolamenduan txertatzeko pausoak ziurtatuta ote dau-

den.  

 Helburuak zehaztea 

2014ra begirako helburuak, adierazleak, estrategiak eta ekintzak zehaztuko dira. 

 Ekintza-plana kudeatzea urtez urte 

Urtero-urtero zein komunikazio landu behar den berrikusiko da. Ildo horretatik, abian jarritako 

ekintzak egokitu eta ekintza berriak proposatuko dira. Horretarako, urte bakoitzaren amaieran 

Urteko balorazio txostena idatzi eta udaleko langile eta agintariekin kontrastatuko da. Horren 

arabera urtez urte beharrezko egokitzapenak eta dagozkion neurri zuzentzaileak erabakiko dira. 

Azterketa honek batez ere alderdi kualitatiboak hartuko ditu kontuan eta urteko planaren ahule-

ziak eta indarguneak arakatu eta jasoko dira esparruka. Hala ere, datu kuantitatiboak ere kon-

tuan hartuko dira beharrezkoa ikusten denean eta neurketa era sistematikoan egitea posible 

ikusten denean. 

 

 Ebaluazioa egitea 

2017. urtean plangintzaldi osoaren ebaluazio txostena osatuko da, epealdiko azterketa sakona 

egingo duena eta hurrengo faseari ekiteko balioko diguna. Oraingoan datu kualitatiboak zein 

kuantitatiboak hartuko dira kontuan eta adierazle guzti-guztien neurketari ekingo zaio. Horrekin 

beste ziklo bati emango genioke hasiera. 

(b) Euskara Zerbitzuaren eginkizunak 

Euskara Zerbitzuaren ardura izango da euskararen erabilerak aurrera egitea modu homoge-

neoan eta era bateratuan. Berak proposatuko ditu proiektuaren norabideak, abiadurak eta hel-

mugak, eragileen arteko koordinazioa ziurtatuko du eta behar diren baliabideak jarriko.  
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(c) Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzarekin lankidetza 

Planaren ebaluazioa egiteko, orain arte bezala, harremanetan jardungo dugu Eusko Jaurlari-

tzako Hizkuntz Politikako Sailburuordetzarekin. Era berean, plangintzaldiaren erdian eta amaie-

ran euskararen erabilerari buruzko datuak jasoko dira HPSren eskaerari erantzuteko. 
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(d) Adierazleak 

Hurrengo taulan azaltzen dira arloz arlo ebaluazioa egiteko lagungarriak izango diren adierazleak: 

HELBURU OROKORRA HELBURU ZEHATZAK Adierazleak 

1. EUSKARAREN 

IDATZIZKO ERA-

BILERA GEHITU 

1. Idatzizko kanpo harremanetan euskararen erabilera gehitu. 1. Idatzizko harreman ofizialak ele bietan (%) 

2. Idatzizko harremanetan euskarazko dokumentuen kalitatea 

bermatu. 

2. Euskarazko dokumentuen kalitate maila 

2. IRUDI KORPO-

RATIBOAN EUS-

KARAREN ERA-

BILERA GEHITU 

3. Hizkuntza paisaian euskararen presentzia gehitu 3. Errotulazioak ele bietan (%) 

4. Papeleria ele bietan (%) 

5. Tresneria ele bietan (%) 

4. Webguneko edukietan euskararen presentzia gehitu. 6. Ele bietan edukien % 

5. Iragarpenetan legea betetzen dela bermatu. 7. Prentsa oharretan euskararen presentzia (%) 

8. Iragarkietan euskararen presentzia (%) 

9. Megafonian euskararen presentzia(%) 

10. Entzungailuetan euskararen presentzia (%) 

11. Iragarki tauletan euskararen presentzia(%) 
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7.- Komunikazioa 

Helburuetara heltzeko ezinbestean landu behar dira komunikazioa, motibazioa eta sentsibi-

lizazioa. Hori dela eta, lehenengo eta behin epealdirako (2013-2017) komunikazio-egitasmoa 

diseinatuko da ikuspegi globala zaintzeko, eta urtez urte zehaztuz joango da. 

Mezu nagusia honako hau izango da: 

Hizkuntza biak ofizialak diren neurrian, herritarrek eskubidea dute bata zein bestea era-

biltzeko. Administrazioari dagokio, beraz, eskubide hori errespetatzen dela bermatzea. 

Horiei ekiteko, Euskara Zerbitzuak proposatuko ditu proiektuaren norabideak, abiadurak 

eta helmugak, eragileen arteko koordinazioa ziurtatuko du eta behar diren baliabideak 

jarriko, beti ere ahaztu gabe euskararen idatzizko erabilera areagotzea dugula helburu 

nagusia. 

Komunikazio egitasmoaren asmo nagusien artean honako hauek egon daitezke: 

 V. Plangintzaldian atxikimendu maila altuagoa lortzea langilearengandik 

 Hizkuntza portaeretan euskararen aldeko aldaketak sustatzea 

8.- Giza baliabideak 

Planaren 4 urteko bidea konpromisozko giza baliabideen bidez lotzea litzateke bidezkoena, 

horrek bermatuko bailuke hemen proposatzen diren egitasmoen bideratzea. Hala jokatuko da 

2014. urtean, urte horretan onartu behar baita EBPN berria Kanpezuko-Arabako Mendialdea 

Kuadrillan. Hau izanda, eskualde mailan EBPN propioa ez dutenen erreferentzialtasuna duen 

plana. Azken batean, administrazio barruko plana plan nagusi horren atal bat besterik ez da.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 


