
Hizkuntza irizpideak 

administrazioan

Baiona, 2008ko uztaila



Lege-oinarriak

Zer da hizkuntza irizpidea?

-erabakia-araua = jokabidea

-hizkuntzaren erabilera/ezagutza



Lege-oinarriak

-Eta administrazioko langileen
adierazpen askatasuna?
•Espainiako Konstituzioa

20. 1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los

pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de 

reproducción. (...) 

20. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningun tipo de censura

previa. 



Lege-oinarriak

-Eta administrazioko langileen
hizkuntza eskubideak?
•

Gernikako Estatutuaren 6. artikulua:

6. 1. Euskarak, Euskal Herriaren berezko hizkuntza denez, hizkuntza ofizialaren maila izango du 

Euskal Herrian eta herritar guztiek dute bi hizkuntzak ezagutzeko eta erabiltzeko eskubidea. 

6. 2. Komunitate Autonomoko Erakunde amankomunek Euskal Herriko egoera 

soziolinguistikoaren ñabardurak kontuan izanik, bi hizkuntzen erabilpena bermatuko dute, 

beroien ofizialtasuna erregulatuz, eta beroien ezagutza segurtatzeko behar diren neurriak erabaki 

eta baliaraziko dituzte. 



Urola-Kosta
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Kokapena: Azpeitia

Hizkuntza-gaitasuna (%)

Azpeitia 1991-2001

Iturria: EAS

88,3

3,9

7,8

88,6

4,3

7,1

Elebidunak Elebidun hartzaileak Erdaldun elebakarrak

1991 2001



Kokapena: Azpeitia

Etxeko hizkuntza adin taldearen arabera
Azpeitia 2001

Azpeitia 2001

Iturria: EAS

>64 45/64 25/44 5/24
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Kokapena: Azpeitia

-Kale Erabilera 2001

Euskal Herria %13

-Gipuzkoa % 30

-Urola-Kosta % 61

-Azpeitia % 81



Hizkuntza irizpideak: Azpeitia



Hizkuntza irizpideak: Azpeitia

Euskararen udal-ordenantza

Bigarren atala: pertsonala
- 12. Hizkuntza eskakizunak, 13. menpeko sozietateak eta erakundeak, 14. zerbitzuen

emakidadunak, 15. hizkuntza-plangintza, 16. pertsonala izendatzea eta kontratatzea, 17. 

hizkuntza-obligazioak

Hirugarren atala: erabilera
18. lan-hizkuntza, 19. aktak, 20. udal-liburuak, 21.txostenak eta proiektu teknikoak, 22. 

Inprimakiak eta agiriak, 23. Administrazioen arteko harremanak, 24. arauzko xedapenen

argitalpena, 25. Administrazio-egintzen jakinarazpena, 26. Udal-bulegoen errotulazioa.



Hizkuntza irizpideak: Azpeitia



Hizkuntza irizpideak: Azpeitia

Azpeitiko Udalaren Hizkuntza
irizpideak

Zerbitzuen kontratazioa
- 7.1 ziurtatu beharreko hizkuntza irizpideak, 7.2 Espedientea eta kalte ordainak, 7.3 

kontratu esleipena egiteko hizkuntza klausulak, 

Baimen edo kontzesio administratiboak
Zerbitzu kontrataziorako irizpide berberak

Diru-laguntzak
Euskara erabiltzea ezinbesteko baldintza: aho-idatzizko komunikazioak euskaraz

(argitalpenak, inprimakika, dokumentazioa, lokalaren errotulazioa…)



Hizkuntza irizpideak: Azpeitia

Azpeitiko Udalaren Hizkuntza
irizpideak

Menpeko sozietate eta erakundeak
lan-hizkuntza eta zerbitzu hizkuntza euskara: lehen hitza, jakinarazpen eta

argitalpenetan. Udal langileei aplikatzek zaien hizkuntza araudi berbera.

Irudia, argitalpenak eta ekitaldi publikoak
Argitalpenak, identifikaziorako izena (Azpeitiko Udala), internet bidezko komunikazioak

(webgunea, on-line zerbitzuak…), Udal-bulegoetako errotulazioa, izendegi eta

toponimia, Ekitaldi publikoak

Ekonomi garapenerako jarduerak
Udaletik sustatzen diren proiektu eta ekimenetan (turismo, merkataritza, industria…), 

Interes orokorreko zerbitzuak (garraio, energia, telekomunikabide zerbitzuak, osasun

arloa, justizia, polizia, jabego erregistroa, notario-jardueran)



Hizkuntza irizpideak: Azpeitia

Azpeitiko Udalaren Hizkuntza
irizpideak

Giza-baliabideen kudeaketa
Pertsonalaren kontratazioan (HE), pertsonalaren prestakuntzan

Informazio eta komunikaziorako teknologia

berriak
Programa informatikoak, hiztegi elektroniko, zuzentzaile ortografikoak…



Hizkuntza irizpideak: Azpeitia

Eskerrik asko


