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1.- SARRERA. Testuingurua eta aurrekariak.  

 

Euskararen Erabilpena Arauzkotzezko azaroaren 24ko 10/1982  Oinarrizko Legeak, herritarren 
hizkuntza eskubideak aitortu eta herri-aginteek hizkuntzaren alorrean dituzten betebeharrak ezartzen 
ditu.  

Legearen 14. atalak herritarrei administrazioarekiko harremanetan aitortutako hizkuntz eskubideak 
bermatzeko, administrazioaren zerbitzupeko pertsonala arian-arian euskalduntzea aurreikusten du; 
baita administrazioetako plantilletan bi hizkuntza ofizialen ezagutza derrigorrezkoa duten lanpostuak 
finkatu beharra ere.  

Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 legearen V. titulua eta hau garatzeko Eusko 
Jaurlaritzak herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko onartutako 
erregelamenduzko arauak euskararen ofizialtasunak funtzio publikoaren eremuan izan beharreko isla 
ez ezik, herri-administrazioetako euskararen erabileraren normalkuntza-prozesuaren oinarri ere 
badira.  

Honi loturiko lehen plangintzaldian (1990-1995) euskal herri-administrazioetako euskararen 
erabileraren normalkuntza-prozesuaren helburu nagusia izan da administrazioaren giza bitartekoak 
arian-arian euskaraz ere jarduteko gaitzea.  

Bigarren plangintzaldia araupetzen duen Euskal Autonomia Erkidegoko 86/1997 Dekretuak, apirilaren 
15ekoak, aurreko plangintzan egindako ibilbideari jarraitu eta ezagutzarik erabilerarako jauzia 
emateko oinarriak ezarri zituen. 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.  

Horiek horrela, Ordiziako Udalak 2000ko urriaren 26ko osoko bilkuran Ordiziako Euskararen Udal 
Ordenantza onartu zuen.  

2013ko azaroaren 28an onartu zuen Ordiziako Udalak osoko bilkuran V. Plangintzaldiko plana (2013-
17 epealdirako) ordura arte emandako urratsak egonkortu eta sendotze aldera.  

V. Plangintzaldiko helburuak lortzeko, batez ere ezagutzatik erabilerara jauzi egiteko helburuari 
erreparatuta, 2017ko martxoaren 9ko osoko bilkuran Ordiziako Udaleko Hizkuntza Irizpide 
Orokorrak onartu ziren.  
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VI. Plangintzaldia, Ordiziako Udalaren kasuan, 2019an hasiko da eta 2022ko abenduaren 31n 
amaituko da. VI. Plangintzaldirako Eusko Jaurlaritzak hainbat gidalerro zehaztu ditu, arlo hauetan jauzi 
kualitatiboak emateko:  

1. Hizkuntza-eskakizunak  
2. Borondatetik haragoko hizkuntza politika 
3. Berariazko hizkuntza-prestakuntzaren eta trebakuntzaren garrantzia 
4. Euskarazko komunikazioak areagotzea 
5. Ahozkotasuna 
6. Itzulpen kopurua gutxitzea 
7. Dokumentuen estandarizazioa 
8. Kalitatezko Komunikazioa 
9. Komunikazio digitala 
10. Hizkuntza Ofizialak Erabiltzeko Irizpideak 

Ordiziako Udalarentzat gida-lerro hauek lehentasunezkoak izango dira VI. Plangintzaldirako.  
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2.- ORDIZIAKO UDAL BARNEKO EGOERAREN DIAGNOSTIKOA 

 

2.1. Erabilitako metodologia  
 
Diagnostikoa egiteko, Siadecok udal barruan egindako diagnostikoa (eranskinean erantsita 

dagoena) eta erabilera plana kudeatu izan duen teknikariak jasotako datuak eta estimazioak izan dira 
kontuan.   

Ordiziako Udaleko lanpostu zerrendako langile guztiek osatu dute azterketa honetarako lan 

unibertsoa. Guztira 71 langilek.  

Siadecok, “Euskararen erabilera normalizatzeko V. Plangintzaldiaren amaiera ebaluaziorako” 

espezifikoki diseinaturiko  galde-sorta egituratua erabili du, Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Politika 

Sailburuordetzarentzat diseinatutako galdetegia hain zuzen ere. 56 langileren datuekin osatu du 

Siadecok diagnostikoa. Honela, errore-marjina estatistikoa orokorra, %7,5 da, %95eko konfiantza 

tarterako. Erantzun bilketarako landa-lana 2019ko urtarrilaren 23tik otsailaren 8ra bitartean garatu da.  

Honetaz gain, bai txostenean zehar, baita adierazle taulan ere,  txertatu egin dira EAEko V. 

Plangintzaldiaren amaiera ebaluaziorako, Ordiziako Udaleko erabilera planaren ardura duen euskara 

teknikariak emandako erantzunak eta datuak. 

Udalaren egoera horretatik abiatuta, plangintzaldi amaierarako lortu nahi diren helburu 
estrategikoak eta aurrerantzean Udalak bere egingo dituen neurri orokorrak zehaztu ditugu Hizketa 
aplikazioaren bidez. 
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2.2.DIAGNOSTIKOA 

 

1.- LEHEN ARDATZA: ZERBITZU HIZKUNTZA__________________________________________ 

1. Erakundearen irudia 
1.1. Erakundearen irudia 

1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak 
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak 

1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa oharrak eta paper gauzak 
1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak 

1.3. Ingurune digitala 
1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia 
 
 
Ordiziako udaletxeko eta Udalaren gainerako eraikinetako kanpo errotulazioa ele bitan dago 

orokorrean, baina aukera dagoenean, hau da,  euskarazko eta gaztelerazko hitzak antzekoak direnean 
eta euskarazko hitza oso zabaldua dagoenean euskara hutsean ipintzen dira errotuluak. Ordenantzan 
hori jasotzen da eta bete egiten da. Jendaurreko ekitaldiak, normalean, bi hizkuntzetan izan ohi dira 
baina euskarari lehentasuna ematen zaio denbora  eta ordenari dagokionez eta zenbait ekitaldi 
euskara hutsean eskaintzen da, haur edo gazteentzako ekitaldiak esaterako. Udalak ateratzen dituen 
argitalpenak ere ele bitan izan ohi dira (Santa Ana aldizkaria, udal aldizkaria), nahiz eta hemen ere 
kokapen eta espazioari dagokionez euskarari lehentasuna eman. Urtetik urtera euskara hutsezko 
atalari espazio handiagoa eskaintzeko saiakera egiten da eta testu osoa  ondoan gazteleraz ipini 
beharrean, laburpenak egiten dira. Webgune eta sare sozialetako ( Facebook, Twitter…) edukia ele 
bitan argitaratzen da, baina hartzaileak haurrak edo gazteak direnean euskara hutsean  argitaratzen 
dira normalean. Bestalde, Ordiziako Udalak “.eus” domeinua dauka, baita bertako helbide-
elektronikoek ere.   

 
 
 

ERAKUNDEAREN IRUDIA HEDADURA 
 Euskaraz Ele bitan 

1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak (E) %40 %60 
2. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa oharrak eta paper 

gauzak (E) 
2.1. Irudi korporatiboko elementuak 
2.2. Erakundearen beraren papereko argitalpenak 
2.3. Iragarkiak, publizitatea eta erakundeari buruzko albisteak 

 

%30 
 
            %70 
            %0 
           %30 

%70 
 
       %30 
       %100 
       %70 

3. Jendaurreko ekitaldiak (S) %71  
4. Herritarrei begira antolatutako ikastaro eta jarduerak (E) %60  
5. Webgune eta sare sozialen edukiak (E) %30 %70 

(E) Estimazioa 
(S) Siadecoren galdetegiarekin jasotako datua 
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EMAITZA NAGUSIAK:  
 
-Udalaren irudiari dagokionez, euskararen presentzia ziurtatuta dago aztertutako aldagai guztietan: 
errotulazioan, irudi korporatiboan, erakundearen papereko argitalpenetan, publizitatean eta esparru 
digitaleko euskarrietan. Euskarri horietan ele bitan egitea da ohikoena, salbuespen batekin: 
errotulazioan, erabat euskarazkoak dira gehienak.  
 

2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) edo herritarrekiko harremanak 
 
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota 
produktua eskaintzeko orduan 

2.1.1. Idatzizko harremanak 
2.1.2.Euskarazko eskaerei euskaraz emandako erantzunak  
 

Idatziei dagokienez, herritarrentzako diren agiri eta inprimaki gehienak (ohar, bando, gutun…) ele bitan 
irteten dira Udaletik. Nolanahi ere zenbait herritarrek euskara hutsezko hautuaren alde egin dute, eta 
horrekin batera, euskara ofizial den lurraldeetako erakundeei ere idatziak euskara hutsean bidaltzeko 
irizpidea finkatuta dago. Gaur egun hautu eta irizpide hori bermatzeko zailtasunak ditugu. Zailtasun 
hauei aurre egitea izango da erronka.  
 
2.2. Herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua emateko orduan 
           2.2.1. Harrera 
           2.2.2.Telefonoz, on line eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak 
           2.2.3.Euskarazko eskaerei euskaraz emandako erantzunak   
 
Ahozkoari dagokionez, lehen hitza euskaraz egiten da, batez ere telefono bidezko harreran. Aurrez 
aurrekoan lehen hitza euskaraz izatea ez dago guztiz bermatua, plangintzaldian zehar landu beharreko 
puntua izango da.  
 
 

HERRITARREKIKO HARREMANAK HEDADURA 
    HERRITARREKIKO HARREMAN IDATZIAK Euskaraz Ele bitan 

1. Idatzizko harremanak (S) %25,4 %72,6 
2. Euskarazko eskaerei euskaraz emandako erantzunak (batez bestekoa S/N) %50 %50 

HERRITARREKIKO AHOZKO HARREMANAK   
3. Harrera (S) 

      3.1.Telefonoz 
      3.1.Aurrez aurre 

%92 
      %96 
      %88 

 

4. Telefonoz, on line eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak (S) 
       4.1.Elkarrizketak telefonoz 
       4.2.Elkarrizketak aurrez aurre   

%66 
      %66 
      %65 

 

5. Euskarazko eskaerei euskaraz emandako erantzunak (S) %90,2  
 (S) Siadecoren galdetegiarekin jasotako datua 
 (N) Neurketa 
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 EMAITZA NAGUSIAK  
 
-Herritarrekin idatziz dituzten harremanei dagokienez, agirietan ia erabat bermatuta dago euskararen 
presentzia -erabat euskaraz eginda, edo ele bitan- . Hala ere, euskarazko presentzia hori bermatuta 
badago ere, agiriak euskaraz aurkezten dituztenei kasuen erdietan baino ez zaie erantzuten euskara 
hutsean, besteetan ele bitan.   
 
-Herritarrek eurek zer hautu egiten duten, ia erdiek erdara hutsez jotzen dute Udalera idatziz; 
euskararen erabilerari dagokionez, %33k. Nabarmena da herritarrek udalarekiko harremanetan 
euskara gehiago erabiltzen dutela ahoz, idatziz baino.  
 
-Herritarrekiko ahozko harremanetan, langileen artean zabaldua dago lehen hitza euskaraz egiteko 
ohitura, langileek eurek emandako informazioaren arabera. Badaude ñabardura batzuk, hala ere. 
Batetik, esparruaren arabera: telefonoan, hamar langiletik ia bederatzi hasi ohi dira beti euskaraz 
(%88), baina aurrez aurre, lautik hiru eskas (%72). Kontuan izatekoa da, gainera, langileen arabera, 
aurrez aurreko solasaldietan euskara zertxobait gehiago erabiltzen dutela telefonoz baino. Bestetik, 
harremana euskaraz izatea eskatu duten herritarrei beti ez diete hori bermatzen: lautik hiru pasatxok 
beti egiten diete euskaraz herritar horiei (%77), baina ia laurdenek erdaraz ere erantzuten dute (%23) 
langileek aitortutakoaren arabera.   
 

 

2.- BIGARREN ARDATZA: LAN HIZKUNTZA__________________________________________ 

3. Barne komunikazioa eta lan tresnak 
3.1. Lanari lotutako hizkuntza paisaia 
 
Barneko hizkuntza paisaian, euskararen presentzia handia bada ere (egutegiak, horma-irudiak, 
igogailua…) eta erosi diren azkeneko makinei dagokienez (fotokopiagailu edo inprimagailuek) 
euskarazko softwarea badute ere, oraindik gazteleraren presentzia nabarmena da, esaterako: ageriko 
karpetetan, bestelako makinen interfazeetan (kafe-makinak…).  
 
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala  
 3.2.1. Informaziorako edota komunikaziorako tresna 
 3.2.2. Lan bileretako idatziak 
 3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak  
 
Langileek elkarri bidaltzen dizkioten mezu elektroniko gehienak euskarazkoak badira ere, oraindik 
gazteleraren presentzia handia da, hizkuntza ohiturek eraginda. Bestalde, lan-bileretako idatzi edo akta 
ugari  ele bitan egiten da, euskara bermatua dago agiri horietan, baina itzultzeko joera handia dago 
oraindik ere, askotan beharra ez dagoenean, barruko dokumentua izanik. Langile batzuek gazteleraz 
sortzen dituzte agiri hauek eta itzultzera bidaltzen dituzte. Datorren plangintzaldiko helburu izan behar 
luke dokumentu hauek euskara hutsean uztea, sortze hizkuntza euskara izanda.  
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3.3. Ahozko Komunikazio bertikala eta horizontala 
 3.3.1. Erakundearen barruko lan bileretako ahozkoak 
 3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak 
 3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak 
 
Erakundean egiten diren lan bileretako hizkuntza orokorrean euskara bada ere, aurrez aurreko 
harremanetan, eta batez ere bulegoetan entzuten diren elkarrizketa informaletan, gaztelerak toki 
zabala du oraindik.  Langileek orokorrean uste dute egiten dutena baino gehiago egiten dela euskaraz, 
izan ere, badakite euskara dela lan-hizkuntza, baina praktikan, hizkuntza –ohiturek eraginda, gazteleraz 
egiteko joera nahiko zabaldua dago sail batzuetan.  
 
 
 
3.4. Baliabide informatikoak 
 3.4.1. Euskarazko bertsioen instalazio kopurua 
 3.4.2. Euskarazko bertsioen erabilera.  
 
Udaleko ordenagailu gutxik dituzte euskarazko bertsioak instalatuta. Arazo teknikoak ematen zituztela 
eta, orain arte ez dira askotan instalatu euskarazko bertsioak. Une honetan Udalak baliabide gehiago 
ditu informatikako arazoei irtenbidea emateko eta puntu honi heldu beharko litzaioke euskarazko 
bertsioak instalatuz.  
Bestalde, euskaraz nahiz gaztelaniaz, hizkuntza hautatzeko aukera ematen duten euskarri 
informatikoetan, langile ugarik du oraindik gaztelerazko bertsioa jartzeko ohitura, lehendik erabiltzen 
zuten terminologiara ohituta daudelako.  

 
BARNE KOMUNIKAZIOA ETA LAN TRESNAK HEDADURA 
    LANARI LOTUTAKO HIZKUNTZA PAISAIA Euskaraz Ele bitan 

1.   Lanari lotutako hizkuntza-paisaia (E) %50 %20 
   BARNE HARREMANAK IDATZIZ   

2. Informaziorako edota komunikaziorako tresnak  (S) %72 %13 
3. Lan bileretako idatziak (S) %54 %32 
4. Erakundearen barne harremanetarako idatziak (batez beste S/N) %55 %33 

BARNE HARREMANAK AHOZ   
5. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak (S) %71  
6. Erakundearen barruko telefonozko harremanak (S) %74  
7. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak (S) %74  

BALIABIDE INFORMATIKOAK   
8. Euskarazko bertsioen instalazio kopurua (S) %30  
9. Euskarazko bertsioen erabilera (E) %50  

        (S) Siadecoren galdetegiarekin jasotako datua 
        (N) Neurketa 
        (E) Estimazioa   
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4.  Pertsonen kudeaketa 
4.1. Pertsonen kudeaketa 
4.2. Laneko prestakuntza 
 

PERTSONEN KUDEAKETA HEDADURA 
    PERTSONEN KUDEAKETA Euskaraz Ele bitan 

1. Pertsonen kudeaketa (E) %65 %35 
   LANEKO PRESTAKUNTZA   

2. Laneko prestakuntza (S) %54,3  
3. Ikastaroen kudeaketa (S) %72,7  

        (S) Siadecoren galdetegiarekin jasotako datua 
        (N) Neurketa 
        (E) Estimazioa 
 

Pertsonaletik bideratzen diren mezu gehienak euskara hutsean bidaltzen dira 
(egutegiari eta asistentziari buruzkoak…). Nomina aldiz, ele bitan bidaltzen da (mezuaren gaia) 
eta nomina bera ere ele bitan bidaltzen dute.  

 
Udalak langileentzat antolatzen dituen ikastaro gehienak euskaraz dira, salbuespenak 

salbuespen. Ikastaro berezi bakan batzuetan edo hizlari espezializaturen bat ekartzen 
dutenean, euskara sailari jakinarazi izan zaio eta kasuren batean gazteleraz antolatu izan da 
salbuespen gisa, euskarazko antzeko eskaintzarik ez dagoelako. Hala ere, horrelako kasuetan 
dokumentazioa euskaraz banatzen da. Bestalde, kanpoan eskaintzen diren ikastaro asko 
gaztelaniaz da, IVAPek antolatutakoak edo Arkauten egindakoak batez ere.  

 
 

5. Kanpo harremanak 
5.1. Administrazioa 
 5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak 
 5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak 

 
Beste administrazioetatik iristen diren dokumentuekin alderatuta, Ordiziako Udalak euskara hutsezko 
dokumentu gehiago bidaltzen ditu beste administrazioetara. Nolanahi ere oraindik dokumentu asko  
ele bitan bidaltzen dira euskara ofiziala den lurraldeetako administrazioetara, inertziaz. Irizpideak 
gogorarazi behar izaten dira tartean.  
 
Ahozkoan, berriz, euskarazko ahozko komunikazioa da nagusi beste administrazioetako solaskideekin.  
 

5.2. Erakunde pribatuak: finantza-entitateak, produktu- eta zerbitzu hornitzaileak, eta abar.  
 5.2.1. Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak 
 5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak  
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Enpresa hornitzaileei Udalak bidaltzen dizkien idatzietan euskararen erabilera bermatua dago, baina 
haiengandik jasotako dokumentu asko oraindik gaztelaniaz dago. Hala ere, gero eta gehiago dira 
euskara gehiago erabiltzen duten enpresak, eta hori da Udalak sustatu behar duena.  
Udalak egiten dituen kontratuetan, hizkuntza irizpideak txertatzen dira, eta enpresek ematen duten 
zerbitzuan euskararen erabilera zehazteaz gai, udalarekiko harremanek ere nolakoak izan behar duten 
zehazten da. Irizpide hauen betetze-maila ziurtatzeko jarraipen lana hobetu beharko litzateke. Ahozko 
harremanetan, berriz, euskararen erabilerak gora egiten du.   
 
 

5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, erakunde kolaboratzaileak eta abar.  
 5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak 
 5.3.2. Beste entitateekiko harremanak  
 

Multzo honetan bestelako  erakundeekiko harremanak aztertu dira (mankomunitateak, Goieki…) eta 
arloetako elkarte eta erakundeekiko harremanak (kirol elkarteak, gizarte arlokoak…).  Gehienekin 
euskaraz egiten dute langileek.  

 
 

KANPO HARREMANAK HEDADURA 
    ADMINISTRAZIOA Euskaraz Ele bitan 

1. Administrazioekiko idatzizko harremanak (bidalitako dokumentuak bb S/N) 
                  -Administrazioetatik jasotako idatziak (bidalitako dokumentuak bb S/N) 

%58,25 
     %29,8 

%39,7 
      %63,9 

2. Administrazioekiko ahozko harremanak (S) %86,4  
   ERAKUNDE PRIBATUAK:  finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu-
hornitzaileak, eta abar 

  

3. Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak (S) (bidalitako dokumentuak) 
    -Erakundeetatik jasotako idatziak (S) 

%53,9 
     %39,8 

%35,5 
    %30 

4. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak (S) %75,3  
BESTELAKO HARREMANAK: aliatuak, erakunde kolaboratzaileak etab.    

5. Beste entitateekiko idatzizko harremanak (E) %65 %35 
6. Beste entitateekiko ahozko harremanak (E) %88  

                   (S) Siadecoren galdetegiarekin jasotako datua 
            (N) Neurketa 
    (E) Estimazioa 
 
 
EMAITZA NAGUSIAK 

-Ahozko erabilerari dagokionez, badaude ñabardura batzuk solaskidearen arabera. Ordiziako Udaleko 
langileek udaletik kanpokoekin egiten dute euskaraz gehien: bai beste erakunde batzuetako kideekin 
(%86, batez beste), bai kontratatutako enpresetako kideekin (%75). Udalean bertan, %70-75ekoa da 
erabilera maila.  

-Idatzizko harremanetan euskararen presentzia bermatzen da kasu gehienetan. Erakunde barneko 
agiriei dagokienez, langileek diote euskaraz egoten direla dokumentu ofizialak (%72) eta bileretako 
agiriak (%54), edo ele bietan. Gaztelera hutsez hamar dokumentutik bat egoten da, langileen arabera. 
Udaleko euskara teknikariak Munigex bidez egindako neurketaren arabera, berriz, ele bietan egotea da 
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ohikoena (%54), edo euskaraz (%39); gaztelaniazkoak gutxiengo handia dira, kasu guztietan. Kanpora 
bidalitako agirietan badago aldea: erakundeetara ia agiri guztiak joaten dira euskaraz edo ele bietan 
(%96 edo gehiago); enpresetara ere bai gehienak, baina hamarretik bat gaztelera hutsez bidaltzen du 
Udalak (%11). Iritsi, berriz, erdaraz gehiago egiten dira, batik bat enpresen kasuan: ia hiru agiritik bat 
heltzen da erdara hutsez (%30). Kasu guztietan, hala ere, euskararen presentzia dute agiri gehienek, 
izan erabat euskaraz eginda, izan ele bietan.  

-Udaleko langileek sortutako agiri gehienak euskarazkoak dira, langileek eurek azaldu dutenez. Bi 
ñabardura dituzte datu horiek. Batetik, euskaraz sortutakoak gehienak izan arren, agiri ofizialen %16 
erdaraz sortzen dituzte; hortaz, itzulpen zerbitzura bideratzen dituzte horietako batzuk, bidalitako 
agirien datuetan askoz ehuneko txikiagoa baitute gaztelera hutsezko dokumentuek. Bestetik, 
adierazgarria da dokumentuaren izaeraren arabera zer alde dagoen: agiri ez-formaletan, %88 egiten 
dituzte euskaraz, eta %8 gaztelaniaz; ofizialetan, %63 euskaraz, eta %16 gaztelaniaz. 

-Prestakuntzari dagokionez, bost lagunetik bik jaso dute prestakuntza (%41). Eskaintzari dagokionez, 
adierazi dute euskarazkoa handiagoa dela gaztelaniazkoa baino: langileen %11k esan dute eskainitako 
prestakuntza gehiena gaztelaniazkoa izan dela, eta %27k diote euskarazkoa izan dela ugariagoa. 
Egindako ikastaroetan ere euskara ageri da gailen: langileen %18k egin dituzte euskaraz, eta %13k 
gazteleraz; %11k, bietara paretsu.   

 

6. KUDEAKETA SISTEMA.  
6.1. ESTRATEGIA: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratzea.  

6.1.1. Kudeaketa planaren jarraipena zuzendaritza batzordeak egitea  
6.1.2. Erakundearen kudeaketan euskararen kudeaketak duen txertatze-maila 
6.1.3. Euskara sortze-hizkuntza 
6.1.4. Dokumentuen estandarizazioa. 

6.2. HERRITARRAK ETA ZERBITZUA: Hizkuntzen kudeaketa herritarrekiko harremanen kudeaketan 
eta zerbitzuen garapenaren kudeaketan integratzea.         
6.2.1. Hizkuntza Ofizialak Erabiltzeko Irizpideen betetze maila. 
 
 

Oraindik asko dira gaztelaniaz sortutako idatziak, eta ondorioz, maiz jotzen da itzulpenetara. Hala 
ere, Euskara Sailean lan handia egin zen aurreko planean Munigexen idatzien euskarazko eta ele 
bitako eredua prestatzen.  
 
Ordiziako Udalak 2013-2017 epealdirako erabilera plana indarrean izan du.  2017an zehaztu zuen 
udal barruko  hizkuntza politika, osoko bilkuran hizkuntza irizpideak onartuz. Udalean ENBA 
Batzordea (Erabilera Normalizatzeko Batzordea) dago, alderdi guztietako zinegotziek eta langile 
batzordeko kideek eratzen dute euskara teknikariarekin batera. Batzordeak jarraipena egiten dio 
Planari, baina ez da oso maiz elkartu aurreko plangintzaldian.  

   
6.3. PERTSONAK: Hizkuntzen kudeaketa langileen kudeaketan integratzea.  
 6.3.1. Guztira egiaztatutako langileen hizkuntza eskakizunak.  
 6.3.2. Erakunde ordezkarien hizkuntza gaitasuna.  
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 6.3.3. Langileen eta erakunde-ordezkarien balorazioa erabilera planarekiko.  
 6.3.4. Langile eta erakunde ordezkarien parte hartze aktiboa erabilera planeko ekimenetan.  

 
 Langile berriak hasten direnean Euskara Saileko langileak harrera egiten die eta Udaleko 
hizkuntza irizpideen berri ematen die, eta hasieratik euskaraz egitearen garrantzia gogoratzen die.  
Bestalde, ia lanpostu gehienek derrigortasun-data finkatuta dute, eta beraz, lanpostu horietara 
sartzeko derrigorrezko eskakizuna da dagokion hizkuntza-maila frogatua izatea. Bestalde, Lanpostu 
Zerrendan ez dauden aldi baterako lanpostuak betetzean ere Lanpostu Zerrendako antzeko irizpideak 
hartzen dira kontuan eta dagozkien deialdietan txertatzen dira hizkuntzari dagozkion betekizunak.  
Erakunde ordezkarien hizkuntza gaitasunari dagokionez, esan beharra dago, 2019ko hauteskundeen 
ondorioz, zenbait aldaketa izan direla eta zinegotzi kopuruak ere gora egin duela, eta 13 izatetik 17 
izatera igaro direla. Hala ere, esan beharra dago, bi zinegotzik euskaraz hitz egiten ez duten arren, 
guztiek ulertzen dutela euskara eta horrek asko laguntzen diola euskaraz lan egiteko funtzionamendu-
ereduari. 
   

 
KUDEAKETA SISTEMA   
ESTRATEGIA: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema 
orokorrean integratzea 

Datua Oharrak 

1.    Kudeaketa planaren jarraipena aginte organoan egitea. (E) %50  
2.    Erakundearen kudeaketan euskararen kudeaketak duen 

txertatze-maila (E)  
%60  

3. Euskara sortze-hizkuntza (S) %63  
4. Dokumentuen estandarizazioa (E) %80  

HERRITARRAK ETA ZERBITZUA: Hizkuntzen kudeaketa 
herritarrekiko harremanen kudeaketan eta zerbitzuen 
garapenaren kudeaketan integratzea.         

  

5. Hizkuntza Ofizialak Erabiltzeko Irizpideen betetze maila (E)  %50 Langileek Siadecoren galdetegian 
aitortutako betetze-maila altuagoa da 
(%87,3), baina euskara hutsean 
oraindik ez dira horrela finkatutako 
prozedura guztiak egiten eta oraindik 
zenbait sailetan gazteleraz sortzeko 
joera dago.  

PERTSONAK: Hizkuntzen kudeaketa langileen kudeaketan 
integratzea. 

  

6. Guztira egiaztatutako langileen hizkuntza eskakizunak. (N) %60,56 Lanpostu Zerrendako lanpostu guztiak 
kontuan izanik, %60,56 postutan 
egiaztatuta dago ezarritako hizkuntza 
eskakizuna, derrigortasun-data izan 
edo ez izan. Hutsik dauden lanpostuak 
kenduta, betetze-maila igo egiten da, 
%70,49 izanik dagokien HE 
egiaztatutakoen kopurua.  

7. Erakunde ordezkarien hizkuntza gaitasuna (N) %88,24 2019ko legealdi berriko datuak dira. 
Euskaraz hitz egiteko gai direnen 
datuak dira. Ulertu, guztiak dira 
euskaraz ulertzeko gai, nahiz eta maila 
teknikoagoan muga batzuk izan.  

8. Langileen eta erakunde-ordezkarien balorazioa erabilera 
planarekiko.(S) 

%67,3 
 

Langileek egindako balorazioa jaso da, 
ehuneko horrek planarekiko  balorazio 
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           8.1.Duela bost urtetik hona, laneko ahozko 
komunikazioetan euskarak izan duen bilakaera. Geroz eta 
gehiago (S) 
           8.2.Duela bost urtetik hona, laneko idatzizko 
komunikazioetan euskarak izan duen bilakaera. Geroz eta 
gehiago (S) 

 

 
  %38 
 
 
 %49 

positiboa egiten du. 
-Ahozkoan gero eta euskara gutxiago 
egiten dela diotenak %3,6 dira. Beste 
guztiek diote egoera bertsuan gaudela.  
 
-Idatzizkoan gero eta euskara gutxiago 
egiten dela diotenak %1,8 dira. Beste 
guztiek diote egoera bertsuan gaudela. 

9. Langile eta erakunde ordezkarien parte hartze aktiboa 
erabilera planeko ekimenetan (S) 

%29 Datu baxua da. Hala ere, erabilera 
planaren ezagutza faltak 
(komunikazioa landu beharra), dakar 
ez jakitea bertako zenbait neurriren 
parte izan direla.  

    (S) Siadecoren galdetegiarekin jasotako datua 
            (N) Neurketa 
    (E) Estimazioa 
 

EMAITZA NAGUSIAK:  

-Udalean ezarritako hizkuntza irizpideak ezagutzen dituzte langile gehienek, lautik hiruk (%74); bostetik 
batek, berriz, ezagutza txikia du (%22). Irizpide horiek betetzeari dagokionez, ikuspegi baikorragoa 
dute langileek: zazpitik seik diote (%86) irizpideak asko edo nahikoa betetzen direla- hau da, irizpideen 
ezagutza baino handiagoa da betetze maila, Siadecok jasotako datuen arabera.  

-Udalak euskararen normalizazioari begira antolatutako ekimenetan langile gehienek diote ez dutela 
parte hartu. Laurdenek pasatxo diote (%27) ez dutela aukerarik izan edo Udalak ez duela halakorik 
proposatu, eta bostetik bik erantzun dute parte txikia izan dutela, edo bat ere ez (%43). Ekimen 
horietan asko edo nahikoa parte hartu dutela diotenak %29 langile dira.  

-Euskararen erabilerak nolako bilakaera izan duen, baikorrak nabarmen gehiago dira (%66), ezkorrak 
baino (%9) . Badira aldeak, hala ere. Idatzizkoan aurrerapauso handiagoa nabaritu dute langileek 
(%48), ahozkoan baino (%38). Atzeraka ari direla dioten langileak ez dira %4ra iristen.  Balorazio ona 
egin duten langileek nabarmendu dute erabilera handitzen ari dela Ordiziako Udalean, eta pausoak 
ematen ari direla, nahiz eta oraindik zer egina egon. Ezkorrek ohartarazi dute Udalak ez diola behar 
adinako garrantzirik ematen euskarari, ea elebitasunerako joera handia dagoela.  
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3.- 2018-22 EPEALDIRAKO PLANGINTZA ESTRATEGIKOA.  

 3.1.Administrazio atalen sailkapena 

86/1997 Dekretuan (apirilaren 15ekoa euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena) 
administrazio-atalen izaeraren araberako hurrengo sailkapena jasotzen da:  

-Jendaurreko atala: beren zeregin nagusia, ahoz zein idatziz, administratuarekiko harremanetan 
oinarritzen denean.  

-Gizarte izaerako atala: herri administrazioaren harreman sareak oso nabarmenak eta bereiziki gizarte 
mailakoak direnean. 

-Atal orokorra: beren zeregin nagusia batez ere administrazio barruko alorrean gertatzen denean.  

-Atal berezia: atal berezitzat joko da bitarteko eta baliabideak eskaintzen dituzten atal zein zerbitzuak. 
Gehienetan, eskuz egindako lanak burutzen dituzte, besteak beste, eraikinen mantentze eta 
kontserbazio lanetan, obra, garbiketa eta abarretan, edo, bestela, lan teknikoak burutzen dituzte 
instalakuntza zein ekipoen, laborategi eta antzekoen kontserbazio zereginetan.  

86/1997 Dekretuak dioenari jarraituz, Ordiziako Udaleko administrazio atalak era honetan sailkatuko 
lirateke:  

 

  -Jendaurreko atalak: (Udalaren kasuan, lanpostu zehatzak) 

-Gizarte-izaerako atalak: Kultura-Hezkuntza-Gazteria, Euskara, Udaltzaingoa, Majori 
Kiroldegia, Gizarte Zerbitzuak-Berdintasuna, Herri Antzokia.  

  -Atal orokorrak: Idazkaritza, Hirigintza eta Kontu-hartzailetza.  

-Atal bereziak: Udal Zerbitzuak (zerbitzu orokorrak, argiteria, parke eta lorategiak, 
obrak, atezainak, eginkizun anitzak).    

 

Apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren bederatzigarren xedapen gehigarriak eta 5. artikuluak 
ezarritakoaren ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioetan euskararen erabilera 
normalizatzeko prozesua, dagoeneko 6. plangintzaldian dago, 2018ko urtarrilean hasi eta 2022ko 
abenduaren 31n amaituko dena.  

Derrigor bete beharreko indizea 2016ko Biztanleriaren eta Etxebizitza Estatistikan euskararen ezagutza 
mailari buruz jasotako datuetatik aterako da, beraz, indarrean dagoen araudia betez, Ordiziako Udalari 
dagokion derrigortasun-indizea “euskaldunak + (ia euskaldunak/2) % 68,62koa da; hortaz, apirilaren 
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15eko 86/1997 Dekretuaren arabera, 3. helburu mailakatua betetzea dagokio VI. Plangintzaldi 
honetarako(17. Artikulua): “ c) Erakundeak derrigorrez bete beharreko indizea %45etik %70era 
bitartekoa denean, administrazio-atal elebidun izendatuko dira:  

 -Jendaurreko administrazio-atalak (Udalaren kasuan, lanpostuak). 

 -Gazteriarekin harreman zuzena eta ohikoa duten atalak.  

 -Gizarte izaerako atalak. 

 -Izaera orokorreko atalak.  

 

Administrazio atal elebidunak 

VI. plangintzaldirako hizkuntza irizpide orokorren arabera, atal elebidunak dira beren berezko 
eginkizunak bai euskaraz, bai gaztelaniaz, bietan betetzen dituzten atalak eta atal elebidun izendatuko 
dira honako baldintza hauek betetzen dituzten atalak: 

1. Atala osatzen duten lanpostuen %60tik gorakoek derrigortasun data ezarria izatea.  
2. Atalburu den langileak dagokion hizkuntza eskakizuna edo bat baxuago egiaztatuta izatea, eta 

atala osatzen duten gainerako langileen %60tik gorakoek dagokien hizkuntza eskakizuna 
egiaztatuta izatea. Laugarren hizkuntza eskakizuna duten lanpostuetan, kontuan izango da 
langileak hirugarren hizkuntza eskakizuna egiaztatuta izatea. 
 

Euskarazko administrazio atalak 

VI. plangintzaldirako hizkuntza irizpide orokorren arabera, euskarazko atalak dira beren eginkizunak 
batez ere euskaraz betetzen dituztenak eta euskarazko atal izendatuko dira honako baldintza hauek 
betetzen dituzten atalak:  

1. Atalburuak eta atala osatzen duten lanpostu guztien edo ia guztien lanpostu guztietan 
derrigortasun data ezarrita izatea.  

2. Atalburu den langileak eta gainerako langile guztiek edo ia guztiek diharduten lanpostuaren 
hizkuntza eskakizuna egiaztatuta izatea. Laugarren hizkuntza eskakizuna duten lanpostuetan, 
kontuan izango da langileak hirugarren hizkuntza eskakizuna egiaztatuta izatea.  

3. Zeregin gehienak euskaraz betetzea, betiere herritarrek zerbitzu hizkuntza hautatzeko duten 
eskubidea urratu gabe.  

Horrenbestez, Ordiziako Udalari, legeak ezarritakoaren arabera, gutxienez jendaurreko administrazio-
atalak (Udalaren kasuan lanpostu zehatzak), gazteriarekin harreman zuzena eta ohikoa duten atalak, 
gizarte izaerako atalak eta izaera orokorreko atalak elebidun izendatzea dagokio gutxienez. Hala ere, 
kontuan izanda Ordiziako Udalaren portzentaiak helburu mailakatuen muga ukitzen duela, pixkanaka 
euskarazko atalak izendatuko ditu pausu bat haratago emanez. Ondorioz, baldintzak betetzen diren 
atal horietan, euskara zerbitzu hizkuntza izateaz gain, lan hizkuntza ere izango da: hau da, agirien 
sorburu hizkuntza euskara izango da, baita lehen hizkuntza ere jendaurreko harremanetan eta atalaren 
gainerako zereginetan ere.   
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ADMINISTRAZIO ATALA SAILKAPENA 

KULTURA-HEZKUNTZA-GAZTERIA Euskarazko administrazio atala 

EUSKARA Euskarazko administrazio atala 

UDALTZAINGOA Euskarazko administrazio atala 

MAJORI KIROLDEGIA EA Euskarazko administrazio atala 

GIZARTE ZERBITZUAK-BERDINTASUNA Euskarazko administrazio atala 

HERRI ANTZOKIA EA  

IDAZKARITZA Atal elebiduna 

HIRIGINTZA  

KONTU-HARTZAILETZA Atal elebiduna  

UDAL ZERBITZUAK Atal elebiduna 

 

Bi atalek ez dituzte atal elebidun bilakatzeko baldintzak betetzen, Herri Antzokia Erakunde 
Autonomoak eta Hirigintza sailak. Bi atal hauek atal elebidun bilaka daitezen neurriak bultzatuko dira, 
elebidun izateko bete beharreko baldintzak betez. 
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3.2. VI. PLANGINTZALDIRAKO HELBURU ESTRATEGIKOAK 

 HASIERAN AURREIKUSITAKOA 

ARDATZAK, ELEMENTUAK ETA ADIERAZLEAK EUSKARAZ ELEBITAN EUSKARAZ ELEBITAN 

ZERBITZU HIZKUNTZA 

Euskararen presentzia eta erabilera 
indartzea herritarrekiko ahozko eta 
idatzizko harremanetan, herritarren 
hizkuntza eskubideak bermatzeko. 

ERAKUNDEAREN IRUDIA 

Udal instalazioetan eta jendaurreko 
guneetan jarrera proaktiboa erakustea 
herritarrei euskara erabiltzera gonbidatzeko 
(Identifikagarriak erabilita…) 

Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak 
Jendaurreko errotulazioan eta ikus-
entzunezkoetan euskararen ehunekoak gora 
egitea. 

Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak 40 60 50 50 

Marketina, publizitatea eta jendaurreko 
ekitaldiak 

Marketinean, publizitatean eta jendaurreko 
ekitaldi guztietan euskararen presentziaren eta 
erabileraren ehunekoak gora egitea. 

Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, 
prentsa oharrak eta paper gauzak. 

30 70 50 50 

Jendaurreko ekitaldiak 71  75  

Herritarrei begira antolatutako ikastaro eta jarduerak 60  70  

Ingurune digitala Webgunean eta sare sozialetan euskarazko 
edukien ehunekoak gora egitea. 

Webgune eta sare sozialen edukia 30 70 40 60 

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

Herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman 
edota produktua eskaintzeko orduan. 

Herritarrekiko harremanetarako idazkietan 
euskararen ehunekoak gora egitea. 

Idatzizko harremanak 25,4 72,6 40 60 

Euskarazko eskaerei euskaraz emandako erantzunak. 50 50 100  

Herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua 
emateko orduan. 

Herritarrekiko harremanetan euskarazko 
ahozko arretaren ehunekoak gora egitea. 

Harrera 92  100  

Ahozko harremanak telefonoz, online eta aurrez 
aurre 

66  70  

Euskarazko eskaerei euskaraz emandako erantzunak 90,2  100  
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LAN HIZKUNTZA Euskararen erabilera areagotzea lan 
harremanetan. 

BARNE HARREMANAK 
Komunikazioan eta lan-tresnetan 
euskararen erabileraren ehunekoak gora 
egitea. 

Lanari lotutako hizkuntza paisaia Bulegoko materialak, paper gauzak, kafe 
makinak etab. euskaraz egotea. 

Lanari lotutako hizkuntza paisaia 50 20 65 35 

Barne harremanak idatziz Idatzizko komunikazioetan euskararen 
erabilera areagotzea. 

Informaziorako edota komunikaziorako tresnak 72 13 85 15 

Lan bileretako idatziak 54 32 70 30 

Erakundearen barne harremanetarako idatziak 55 33 70 30 

Barne harremanak ahoz Ahozko komunikazioetan euskararen 
erabilera areagotzea. 

Erakundearen barruko lan bileretako ahozkoak 71  80  

Erakundearen barruko telefonozko harremanak 74  85  

Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak 74  85  

Baliabide informatikoak 
Euskarri informatikoen euskarazko bertsioa 
edukitzea eta horiek erabiltzen direla 
sustatzea 

Euskarazko bertsioen instalazio kopurua 30  50  

Euskarazko bertsioen erabilera 50  75  

PERTSONEN KUDEAKETA Pertsonen kudeaketan eta prestakuntzan 
euskararen erabilera indartzea. 

Pertsonen kudeaketa Euskararen ahozko eta idatzizko erabilera 
areagotzea giza baliabideen kudeaketan. 

Pertsonen kudeaketa 65 35 70 30 

Laneko prestakuntza Euskarazko prestakuntzaren eskaintza 
areagotzea eta eskaera sustatzea. 

Laneko prestakuntza 54,3  60  

Ikastaroen kudeaketa 72,7  78  
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KANPO HARREMANAK Euskararen erabilera areagotzea kanpoko 
erakundeekiko harremanetan. 

Administrazioa Euskararen erabilera areagotzea herri 
administrazioekiko harremanetan. 

Administrazioekiko idatzizko harremanak 58,25 39,7 65 35 

Administrazioekiko ahozko harremanak 86,4  90  

Erakunde pribatuak: finantza entitateak, erakunde 
kolaboratzaileak, etab. 

Euskararen erabilera areagotzea 
hornitzaileekiko harremanetan. 

Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak 53,9 35,5 60 40 

Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak 75,3  80  

Bestelako harremanak: aliatuak, erakunde 
kolaboratzaileak, etab. 

Euskararen erabilera areagotzea gainerako 
harremanetan. 

Beste entitateekiko idatzizko harremanak 65 35 70 30 

Beste entitateekiko ahozko harremanak 88  92  

KUDEAKETA SISTEMA Euskararen kudeaketa aurreratua 
bermatzea. 

PERTSONAK: Hizkuntzen kudeaketa langileen 
kudeaketan integratzea 

Hizkuntzen kudeaketa langileen kudeaketan 
integratzea. 

Guztira egiaztatutako langileen hizkuntza eskakizunak 60,56  90  

Erakunde ordezkarien hizkuntza gaitasuna 88,24  94  

Langileen eta erakunde ordezkarien balorazioa 
erabilera planarekiko 67,3  80  

Langile eta erakunde ordezkarien parte-hartze aktiboa 
erabilera planeko ekimenetan 

29  60  

ESTRATEGIA: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa 
sistema orokorrean integratzea 

Euskararen kudeaketa erakundearen 
kudeaketa orokorrean txertatzea. 

Kudeaketa planaren jarraipena zuzendaritza 
batzordeak egitea (0 - % 100) 50  75  

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

60  80  

Euskara sortze hizkuntza (0 - % 100) 63  85  

Dokumentuen estandarizazioa (0 - % 100) 80  100  

HERRITARRAK ETA ZERBITZUA: Hizkuntzen 
kudeaketa herritarrekiko harremanen kudeaketan 
eta zerbitzuen garapenaren kudeaketan 
integratzea 

Erakundeko zerbitzuen prozesuetan 
hizkuntza txertatzea. 

Hizkuntza Ofizialak Erabiltzeko Irizpideen betetze maila 
( 0- % 100) 

50  100  



 
 20 

 

 

3.3. NEURRIAK ETA EKINTZA NAGUSIAK:  

 Langileen euskara gaitasuna etengabe hobetzeko neurriak:  

- Derrigortasun-data izan eta dagokien hizkuntza eskakizuna egiaztatu ez duten langileen 
egoeraren jarraipena egitea eta horien euskalduntzea bideratzeko proposamenak egitea ENBA 
Batzordean.  

- Hautaketa-probetan, hautagaiek lanposturako dagokion hizkuntza eskakizuna egiaztatzeaz 
gain,  hautagaiek zenbait proba euskaraz egin ditzaten eskatzea Ordiziako Udalak, dagokion 
lanpostuko funtzioak euskaraz burutzeko gaitasuna duela egiaztatzeko.  

- Erabilerara zuzendutako trebakuntza edo prestakuntza saioak eskaintzea langileei.  

 

Ahozko komunikazioetan euskara sustatzeko neurriak:  

-Udalak ahozko jardunetan (ekitaldietan, aurkezpenetan, barne-harremanetan, bileretan…) 
dituen Hizkuntza Irizpideak gogoraraztea sailez sail eta betearaztea.  

-Langileentzako sentsibilizazio eta motibazio-tailerrak eta kanpainak antolatzea eta euskararen 
ahozko erabilera sustatzeko ekimenak martxan jartzea: lehen hitza euskaraz egiteak duen 
garrantzia erakustea, Euskaraldiarekin bat egitea…  

-Langile etorri berriekin egiten den harrera protokoloan hasierako harremanetan erabiltzen 
den hizkuntzaren garrantzia azpimarratzea, eta lan-hizkuntza euskara dela gogoraraztea.  

-Legealdi hasieran ordezkari politikoekin bilerak egin eta hizkuntza irizpideen berri ematea, 
bileretako hizkuntza definitu eta bileretan euskaraz ulertzeko gai ez direnentzako protokoloa 
definitzeko.  

 -EAEko gainerako administrazioekiko harremanetan ahozko harremana sustatu.  

  

Idatzizko komunikazioetan euskara sustatzeko neurriak:  

-Lan hizkuntza euskara dela bermatzeko, langileen autonomia sustatu, eta idatzietan sortze 
hizkuntza euskara izan dadin baliabideak eskaini: hiztegi eta zuzentzaile ortografikoak, 
itzultzaile automatikoak, trebakuntza-saioak eta aholkularitza… eta batez ere txosten 
teknikoak egin behar dituztenen kasuan laguntza eskaini kasu bakoitza aztertuz.  

-Hizkuntza Irizpideetan atal honetan finkatuta dagoena betetzen dela ziurtatzeko jarraipen-
lanak egin, Munigex aplikazioaren bidez.  

-Udaleko organo informatibo eta exekutiboen bilkuretako dokumentazioa euskara hutsezkoa 
izateko aukerak aztertu udal gobernu berria osatzen denean.  
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-Udalarekiko euskara hutsezko harremanak  nahi dituzten herritarren eta herri administrazioen 
hautua errespetatu eta bete. Arlo honetan komunikazio eta sentsibilizazio lanak burutu 
langileen artean.  

-Herritarren hizkuntza eskubideei kalterik egin gabe, langileek euskara hutsean aritzeko izan 
dezaketen beldurra edo ziurtasun eza  uxatu komunikazio edo sentsibilizazio kanpainen bidez.  

-Itzulpenak beharrezkoak direnean egitea soilik, eta gaztelera itzultzeko norabidean izatea. 
Zuzenketa-lanei eta aholkularitzari eman lehentasuna.  

-Udal espedienteen kudeaketarako aplikazioa eta gainerako programak (MUNIGEX, Sareko, 
IZFE…) euskaraz erabili eta elikatzeko neurriak hartzea.  

 

Hizkuntzaren kudeaketa hobetzeko bestelako neurriak:  

-Dirulaguntzetan eta kontratazio administratiboetan hizkuntza-irizpideen jarraipen lan 
estuagoa egitea. Euskara zeharkako gaia dela eta sail bakoitzak dagokion jarraipena egin behar 
diola kontuan izanik, irizpideak betetzen direla bermatzeko mekanismoak martxan ipini. 

-Herri lanetako seinale eta errotuluetan, azoka, merkatu eta barraketako kartel eta oharretan 
eta udal azpiegituretan enpresa pribatuek jartzen dituzten iragarkietan euskararen erabilera 
bermatzea, ekimen horiek aurrera eramateko baimen edo lizentzietan euskararen eskakizuna 
behar bezala jasota dagoen berraztertuz eta baldintzak betetzen ez diren kasuetan neurri 
zuzentzaileak proposatuz.  

-Euskaraz jarri daitezkeen programa eta aplikazio informatikoak identifikatu udal 
informatikariarekin batera, instalatu eta horien erabilera bultzatu.  

-Hizkuntza Irizpide Orokorretan jasotzen diren atalak betetzen direla ikusteko, jarraipen 
sistema bat diseinatu, eta irizpideak betetzeko garaian hutsuneak identifikatzen direnean 
komunikazio lanak egin langileei horien berri eman eta zuzentzeko.  

-Bikain euskararen kalitate ziurtagiria eskuratzeko ekimenera aurkeztu, eta horretarako udal 
langileen eta ordezkarien inplikazioa sustatu.  

-Lidergoa duten ordezkari politikoak zein langileak identifikatu eta pertsona horiek inplikatu 
Erabilera Planaren helburuak betetze aldera. Euskararen normalizazioaren kudeaketa, 
erakunde-ordezkari eta zerbitzuburuengana zabaldu behar bada, komeniko litzateke 
soziolinguistikan edota hizkuntza plangintzan oinarrizko maila batean prestatzea pertsona 
hauek.  

-Udal langileei nahiz ordezkari politikoei Euskaraldia ariketa sozialean parte hartzeko  
gonbidapena egin.  

 

 



 
 22 

 

3.4. BALIABIDEAK: 
 

1.-Zerbitzu-atal bakoitzaren ardura izango da euskararen erabilera normalizatzeko plangintza 
honek xedatutako helburu eta ekintzen jarraipena egin eta neurri zuzentzaileak ezartzea. 
Horretarako Euskara Zerbitzuaren erabateko laguntza izango du.  

 2.Hizkuntza normalizaziorako teknikaria/ itzultzailea: 

 -Hizkuntza eskakizunen eta derrigortasun daten kudeaketa eta jarraipen lanak egingo ditu. 

-Egitasmoen diseinua proposatuko du, hizkuntzari lotutako aholkularitza-lanak burutuko ditu 
(trebakuntza, zuzenketak, hizkuntza irizpideei buruzko informazioa eman…) , erabilera 
planaren adierazleak jasoko ditu.  

-Erabakitako itzulpenen ardura, ereduen egokitzapenak, itzulpen eta zuzenketen kudeaketa… 

 -Hizkuntza Irizpideen jarraipena, zerbitzu-atal bakoitzarekin batera.  

 3. Euskara Delegazioa 

Arloko zinegotziak eta bi euskara teknikariek osatuko dute eta honako egitekoak izango ditu:  

 -Euskara planaren garapenaren jarraipena egitea. 

-Lehentasunak zehaztea eta aurrera eramango diren normalizazio-ekintzak adostea, ENBAri 
proposatzeko 

-Hizkuntza Irizpideen jarraipen lanetan atzemandako hutsuneak identifikatzean, neurri 
zuzentzaileak proposatzea.  

 4.-ENBA Batzordea 

Alkateak, udalean ordezkaritza duen alderdi bakoitzeko zinegotzi batek, langileen batzordeko 
bi ordezkarik, pertsonal buruak, euskara delegazioko zinegotziak eta euskara teknikariak 
hartuko dute parte. Ondorengo funtzioak izango ditu:  

- Ordiziako Udalaren Euskararen Erabilera Normalizatzeko planaren jarraipena eta ebaluazioa 
egitea. 

- Beharrezko egokitzapenak proposatzea urteko helburu orokorretan, zehatzetan, 
estrategietan eta ekintza planean. 

- Hizkuntza Ofizialak Erabiltzeko Irizpideak betetzeko izan litezkeen oztopoak detektatzea eta 
aztertzea. 

- Udal langileek euskara ikastaroetan edo trebakuntza ikastaroetan parte hartzeko bete behar 
dituzten baldintzak aztertzea eta bere inplementazioaren jarraipena egitea. 

- Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari derrigortasun-data berriak jartzeko proposamena 
egitea. 
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I.ERANSKINA.   ORDIZIAKO UDALEKO HIZKUNTZA IRIZPIDE OROKORRAK 

 
1.-HIZKUNTZA GAITASUNA.  
 
1.1 Udal langileak  
 
Lanpostu zerrendako lanpostuak  
 
-Lanpostu bat sortu aurretik HPSri txostena eskatuko zaio lanpostuari zein HE jarri erabaki 
aurretik. Derrigortasun data plenoa onartzen den egunekoa izango da.  
-Lanpostu zerrendako lanpostu bat betetzerako orduan, langile horrek lanpostuak ezarrita duen 
HE egiaztatua izan beharko du.  
-Lanpostu bat betetzerako orduan, lanpostuari dagokion HE-eko azterketa egiteko aukera eman 
dezake Ordiziako Udalak, IVAPekin prozedura adostu ondoren.  
 
Langileen aldi baterako kontratazioak 
 
-Ordiziako Udalak kontratatzen duen edozein pertsonak egin behar duen lanaren araberako HE 
edo pareko maila frogatu beharko du. 
-Aldi baterako kontratazio bat egin aurretik, langile horrek egin behar dituen lanak aintzat hartuta 
zein HE dagokion galdetuz Euskara Zerbitzuari txostena eskatuko zaio eta ENBA Batzordeak 
dagokion erabakia hartuko du.  
-Aldi baterako kontratazioetarako hizkuntza maila frogatzeko azterketak egin ahal izango ditu 
Euskara Zerbitzuak.  
 
Udal langileen hizkuntza prestakuntza eta trebakuntza 
 
-Udal langileek gai izan behar dute dagokien lanpostuko zeregin guztiak euskaraz egin ahal 
izateko.  
-Ordiziako Udalak langile bat bere lanari dagokion hizkuntza trebakuntza jasotzera sustatu edo 
bultzatu ahal izango du, hala behar duela baloratzen bada.  
-Ordiziako Udalak langileak trebatuta izateko behar diren trebakuntza baliabideak eskainiko 
dizkio langileari.  
-Ordiziako Udalak bere gain hartuko ditu Udalak bere borondatez antolatutako hizkuntza 
prestakuntza zein trebakuntza ikastaroen kostuak.  
 
1.2. Udal ordezkariak  
 
Udalak, legealdi bakoitzaren amaieran, herrian zerrendak aurkezten dituzten alderdi politikoei 
jakinaraziko die Udalak euskaraz lan egiten duela eta konpromisoa eskatuko die hautes-
zerrendetan aurkezten dituzten hautagaiak euskaldunak izateko.  
  
 
2.- AHOZKO KOMUNIKAZIOA 
 
2.1. Ahozko kanpo harremanak 
 
-Harrera, lehenengo hitza: Ahozko harreman-mota guztietan (hartzailea aurrez aurre edo 
telefonoaren beste aldean dagoenean), Udalaren izenean hizketan ari denak euskaraz egingo du 
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lehenengo hitza, eta gero, solaskideak hautatzen duen hizkuntzan emango dizkio argibideak.  
-Hartzaile jakinik ez duten ahozko mezuak (erantzungailu automatikoz, telefono bidez edota 
bozgorailuz emandakoak) euskaraz eta gaztelaniaz emango dira, hurrenkera horretan.  
-Jendaurreko ekitaldi publikoak: prentsaurrekoak, aurkezpenak, sari-banaketak…  orokorrean 
euskaraz izango dira. Lehen agurra eta amaierakoa beti euskaraz, eta azalpenak gazteleraz ere 
eman behar direla erabakitzen denean, euskaraz esan denaren laburpena egingo da gazteleraz.  
-Udalak antolatutako ikastaroak, hitzaldiak, jardunaldiak: ezagutzera ematen den ekintzaren 
izaerak eta hartzaileen berezitasunek eskatzen dutenean euskaraz egingo dira, adibidez, haur eta 
gazteei zuzendutako ikastaroak. Bestela, ahaleginak egingo dira emaile elebidunak kontratatzeko 
eta izena emandakoek duten hizkuntza tipologiaren arabera, batean edo bestean emango da 
ikastaroa. Dena delakoagatik bi talde egin behar badira, hizkuntza irizpidea aintzat hartuko da; 
beraz, talde batek euskaraz eta besteak gaztelaniaz jasoko du ikastaroa.  
-Herritarrekin batera egiten diren bilerak: iraunkorrak (Aholku batzordeak), zehatzak eta 
auzoetakoak.  

-Bilerara deituak direnetatik gehiengo nabarmena euskalduna denean, bilera euskaraz 
egitea. 
-Bileran euskara ulertzeko gai ez diren herritarrak daudenean, bilera euskaraz egingo da 
eta gaztelerazko laburpenak egingo dira, beti ere aurkezpen-agurrak, azalpen nagusiak 
eta amaierako laburpena euskaraz direla.  
-Gai zehatz baten inguruko bilera bat baino gehiago antolatzen duenean Udalak bilera 
batzuk euskaraz eta beste batzuk gaztelaniaz egingo dira.  

 
Udalak jarraipena egingo du irizpide hau betetzen dela bermatzeko. Bestalde, Udalak dagokion 
sailaren eskura ipiniko du Euskara Zerbitzuaren ardurapean dagoen itzulpenetarako tresneria.  
 
2.2. Ahozko barne harremanak 
 
-Udalbatzaren osoko bilkuran. Euskaraz egingo dute euskaraz dakiten ordezkariek, eta euskaraz 
ulertzen ez duten kideen eskura interpretaritza zerbitzua jarriko du Euskara Sailak. 
-Gobernu batzordeetan eta Administrazio Kontseiluetan ordezkariek euskaraz egingo dute 
bertako kide guztiek euskaraz ulertzen badute. Bileran euskaraz ulertzeko gaitasunik ez duen 
norbait balego, bileran dagoen arduradun politikoren bat arduratuko da pertsona horri euskaraz 
esan denaren itzulpena egiteaz.   
-Delegazio bilerak. Arduradun politikoak euskaraz badaki euskaraz egingo dira bilerak eta aktetan 
datu hori jasoko da.   
-Langileen arteko harremanak lanlekuan. Udalean entzuten den hizkuntza euskara izango da. 
Garrantzia handikoa da lan-ordutegiaren barruan jendaurrean dauden langileek beraien artean 
euskaraz hitz egitea, lanlekuan entzuten den hizkuntza, nolabait esateko, Udalaren irudia ere 
badelako.  
 
 
3.-IDATZIZKO KOMUNIKAZIOA 
 
3.1. Idatzizko kanpo harremanak 
 
3.1.1. HERRITARREI BEGIRA 
 
-Hartzaile jakinik gabeko ohar, bando, jakinarazpen, gutun eta antzeko agiriak ele bietan jarriko 
dira oro har, euskarari nabarmen lehentasuna emanez. (I. eranskina) 
-Inprimakiak, euskaraz nahiz ele bitan izango ditu eskura herritarrak, eta euskara hutsezko 
inprimakien erabilera bultzatuko da ahal den guztietan. Ele bietako inprimaki bat prestatu behar 
denean, euskarazko testuaren aldeko diskriminazioa egingo da eta nabarmendu egingo da, letra-
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tamaina handiagoa emanda edota beltzez idatzita.  
-Kartelak, gidak, aldizkariak, katalogoak eta zabalkunderako argitalpenak: Herritar multzo 
euskaldunari (gazteak, haurrak, ikastetxeak…) zuzendutako argitalpenak euskaraz izango dira. 
Gainontzekoetan ele bietan, euskarari lehentasuna emanda.  
 
-Euskara hutsean izango dira:  
    a) Eskaera euskaraz egiten duen herritarrari.  
    b) Udalarekin harremanak euskaraz nahi dituzten erroldako herritarrei. Udalarekin 
 harremana euskara hutsean eduki nahi duten herritarren errolda biztanleen udal erroldako 
eguneroko egokitzapen bidez sistematikoki eguneratuko da, eta gutxienez bi urtez behin 18 urte 
bete berriei zuzendutako eguneraketa egingo da.   
 
 
3.1.2. BESTE ERAKUNDE PUBLIKOEKIN 
 
-Euskara ofiziala den lurraldeetan kokatuta dauden beste administrazio publiko nahiz erakunde 
ofizialekin, euskara hutsezko harremanak bultzatuko dira, eta horretarako beharrezko neurriak 
bultzatuko dira. 
 
 
3.1.3. FINANTZA-ERAKUNDE ETA HORNITZAILEEKIN 
 
-Finantza-erakunde eta hornitzaileekiko harremanetan, euskarazko idatziak erabiltzera joko du 
Udalak hartzailea euskara ofiziala den lurraldeetakoa denean; eta idatzi elebidunak egingo dira 
aipatutako lurraldeetatik kanpokoa denean.  
-Euskara ofiziala den lurraldeetako finantza-erakunde eta hornitzaileei gutuna bidaliko die 
Ordiziako Udalak euskaraz funtzionatuko duela jakinarazteko eta idatziak (fakturak, 
aurrekontuak/eskaintzak, emate-agiriak, gordailuak…) euskaraz edo gutxienez ele bitan 
bidaltzeko eskatuko zaie. Elkarlanerako borondatea izanez gero, laguntza eskainiko zaie.  
-Hornitzaileei dagokienez, Udala hornitzaileekin harremanetan jartzen denean eta horniketa 
eskatzeko baldintzak adosten direnean euskararen baldintza zehaztuko da. 
 
 
3.2. Idatzizko barne-harremanak 
 
3.2.1. Langileen lan-hizkuntza (sortze-hizkuntza) 
 
Euskara eta gaztelania zerbitzu-hizkuntza dira herritarrekin eta euskara lan-hizkuntza Ordiziako 
Udalean. Hori betetzeko, derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta daukaten udal langileei 
bi hizkuntza ofizialetan jarduteko gaitasuna aitortzen zaie.  
- Barne-funtzionamendurako dokumentazioa (txostenak, egitasmoak, plan estrategikoak, urteko 
kudeaketa planak…) euskaraz sortuko dira. 
-    Dekretuak euskaraz egingo dira, eta dekretuen jakinarazpenak ele bietan egin behar diren 
kasuetarako (ikus idatzizko kanpo harremanen puntua) itzuliko da bakarrik.  
 
Irizpide orokor moduan, Ordiziako Udaleko dokumentazioa euskaraz sortuko dute horretarako 
gaitasuna duten langileek. Euskarazko testu argiak, zuzenak eta egokiak sortzen dituztela 
egiaztatzeko, Itzulpen Zerbitzura bidali ahal izango dituzte gainbegiratzeko, eta beharrezkoa 
balitz, orrazteko.  
 
Langileren baten barruko dokumentu horiek euskaraz egiteko zailtasunen bat balu, Euskara 
zerbitzuarekin euskaraz sortzen hasteko bidea eta epeak adostu beharko ditu. Bitartean, 
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gaztelaniaz sortutako dokumentu horiek euskarara itzulita hedatuko dira.   
 
3.2.2. Lanpostuetako eta barne-funtzionamendurako dokumentazioa.  
 
-Langileen kudeaketari dagozkion idatzi estandarizatuak: izendapenak, lan-kontratuak, nominak, 
egiaztagiriak, telefono zerrendak eta antzekoak euskaraz sortu eta zabalduko dira; jasotzaileak 
hala eskatuz gero, ele bitan.  
-Langileari (banaka) dagozkion inprimakiak:euskaraz egingo dira; jasotzaileak hala eskatuz gero, 
ele bitan.  
-Udal langileei orokorrean zuzendutako komunikazio administratiboak: barne-zirkularrak, e-
jakinarazpenak (langile berriak, bajak…), lan-ordutegi eta egutegiak, oharrak eta antzekoak 
euskaraz sortu eta bidaliko dira, jasotzaileak hala eskatuz gero, ele bitan.  
 
3.2.3. Aginte organoetarako dokumentazioa.  
 
-Bileretako dei guztiak euskaraz egingo zaizkie euskaraz badakiten hautetsiei eta ele bietako 
bertsioa euskaraz ulertzen ez dutenei baino ez zaie emango.  
-Euskaraz sortuko dira:  
            ● Osoko bilkurako aktak eta  dokumentazioa.  
             ● Tokiko Gobernu Batzarreko aktak eta dokumentazioa.  
             ● Delegazio bileretako eta Aholku Batzordeetako aktak.  
             ● Akordio proposamenak euskaraz sortuko dira.  
 
Zinegotziren batek aginte organoetako eta gainontzeko aktak edo dokumentazioa gazteleraz 
izan nahi badu itzulpen zerbitzua arduratuko da itzulpenaz. Hala ere, legealdi bakoitzaren 
hasieran dagozkion neurriak hartuko dira gaztelerara jo behar ez izateko. 
 
4. ITZULPEN POLITIKA 
 
Ordiziako Udalean martxan dugu udal barruko erabilera plana, eta horrek esan nahi du, besteak 
beste, gure helburua dela euskaraz lan egitea. Ondorioz, beharrezkoak diren itzulpenetara jo 
aurretik langileek dokumentua euskaraz sortzea lehenetsiko da (ikus idatzizko komunikazioa 
puntua). Hori oinarri hartuta, ondorengo irizpideak izango ditugu itzulpenetarako:  

3.1. Euskaratik gaztelaniara itzultzeko, itzulpen zerbitzua erabili ahal izango da, 
dokumentu hori gaztelerara itzultzea beharrezkoa denean eta ahozko edo idatzizko 
laburpena egitea ezinezkoa denean.  Hortik aurrera Euskara Zerbitzua arduratuko da 
itzulpenak kanpora bidaltzeaz edo Zerbitzuan bertan egiteaz.  
3.2. Testu laburrak departamentuan bertan moldatu edo itzuli behar dira. 
3.3. Helburua langileok euskaraz egitea denez, arrazoituak egon beharko dute gaztelaniaz 
sortutako edo pasatutako testuak. 
3.4. Txosten, jakinarazpen, baldintzen agiri eta antzekoak egiterakoan txantiloiak edo 
zuzeneko bertsioak erabiliko ditugu langileok.  

 
Itzulpen Zerbitzua erabili behar denean, honako jarraibideak jarraitu behar dira:  
 
-Lana jasotzeko epea zein den adieraztea, betiere gutxieneko epeak errespetatuz (48 ordu). 
- Dokumentuak  behin betikoa izan behar du, aurrez egin beharreko aldaketak eginda. 
- Itzulgaiari lotutako material, erreferentzia eta informazio iturriak, behar diren guztietan, 
itzultzailearen esku jartzea. 
- Itzulpen zerbitzuak ez du dokumentuaren kalitatearen gaineko erantzukizunik.  
 
Edozein unetan Euskara Zerbitzuak aholkularitza lanak egingo ditu, zalantzak argitzen eta 
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sortutako testuak gainbegiratzen edo zuzentzen.  
 
 
 
5.-LANGILEEN PRESTAKUNTZA OROKORRA 
 
-Udalak langileentzat antolatzen duen prestakuntza oro euskaraz izango da, eta hala adieraziko 
dio Udalak prestakuntza emateko kontratatuko duen norbanako, elkarte, erakunde edo 
enpresari.   
-Ikastaroa eskainiko duten hizlariez gain, bertan banatuko den idatzizko materiala (aurkezpenak, 
laguntza gidaliburua, asetasun-inkesta…) euskaraz izan dadin eskaera egingo du beti Udalak.  
-Eman nahi den prestakuntza euskaraz emateko inor aurkitzeko arazorik badago, Euskara 
Zerbitzuari jakinaraziko zaio, eta azken horrek euskarazko emailerik ez dagoela konfirmatu 
beharko du ikastaroa gaztelaniaz ematea onartu aurretik.  
-Kanpotik Udalera datozen prestakuntza eskaintzen artean, hizkuntzaren xehetasunak 
ezagutzeko bidea jarriko du Udalak. Euskaraz edo gaztelaniaz egiteko aukera eskaintzen duten 
prestakuntza ikastaroak euskaraz egingo ditu beti langileak.  
 
6.- TRESNA ETA APLIKAZIO INFORMATIKOAK 
 
-Euskaraz erabilgarri dagoen software estandarra (programa eta aplikazio orokorrak) -sistema 
eragilea (Windows), ofimatika (Microsoft Office eta Open Office), euskarri diren erremintak 
(antibirusa)-, bai eta berariaz sortutako programa edo tresna informatikoak ere – fakturazioa, 
kontabilitatea, langile-kudeaketa, eta abarretarako aplikazioak- euskaraz instalatuko zaizkie 
langileei beti, kasuan kasuko euskarazko bertsiorik egonez gero.  
-Udal dokumentuak kudeatzeko aplikazio informatikoan dokumentuen eta espedienteen izenak 
euskaraz inskribatuko dira. Bestalde, orain artean bezala langileek esku artean duten 
dokumentuaren hizkuntza-datua bete beharko dute aplikazioan, hau da, euskaraz, ele bietan 
edota gazteleraz dagoen dokumentua.  
 
7.- INTERNET, SARE SOZIALAK ETA INTRANET SAREAK 
 
   ▪ Ordiziako Udaleko web orrialdea ele bietan egongo da, baina hasieran euskarazko bertsioa 
irekiko da beti. Udalaren menpeko erakundeen web orrialdeek ere Ordiziako Udalarena berarenak 
bezalako hizkuntza irizpideei jarraitu beharko diote. 
   ▪ Intranet sareen bidez izapideak egiteko aukera ematen denean, izapide horiek euskaraz eta ele 
bietan egiteko moduan egongo dira.  
   ▪  Udalak sare sozialetako edukiak gutxienez ele bietan ipiniko ditu eta hartzaile jakinak direnean 
(gazteak…) euskara hutsean.  
 
8.-ARGITALPENAK 
 
Ordiziako Udalaren argitalpenak (aldizkariak, liburuak, kultur egitarauak, gidak, DVDak eta 
zabalkunderako argitalpenak) euskaraz edo bi hizkuntza ofizialetan plazaratuko dira, eta ele bitan 
argitaratuz gero, euskarari emango zaio lehentasuna.  
 
Ele bitan egingo diren argitalpenen ezaugarriak aldez aurretik zehaztuko dira Euskara 
zerbitzuarekin.  
 
Euskara hutsean argitaratuko dira ezagutzera ematen den ekintzaren izaerak eta xede-taldeen 
berezitasunek hala eskatzen dutenean (bereziki sektore ezberdinak euskalduntzeko prozesuak 
bultzatzeko egitasmoetan eta haur eta gazte kultur eta aisialdi ospakizunetan). 
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9.-HIZKUNTZA PAISAIA 
 
9.1. Erakunde barruko hizkuntza-paisaia:  
   ▪ Udal egoitzetako barrualdeko inskripzio eta errotulu finko –solairuak, gelak, irekita/itxita, 
tira/bultza, ongi-etorrizkoak, norabidezkoak (irteera, sarrera…), zerbitzuak (igogailua…), 
identifikaziozkoak (karguak, atalak, etab.) eta antzekoak-  nahiz aldakorrak  -arreta ordutegia, 
txanden itxarotea, debekua, zerbitzuen tarifak, administratuari zuzendutako oharrak…-euskara 
hutsean idatziko dira, ondorengo kasu hauetan:  

-hitzek euskaraz eta gaztelaniaz antzeko grafia dutenean (adib.: artxiboa, 
aparejadorea…). 
-mezuak piktograma bidez lagundurik direnean eta horien bitartez ulergarriak direnean.  
-oso zabalduta daudenean (adib.: udaletxea, kultur etxea…) 

 
Komunikazioa bermatzeko beharrezkoa dela ikusten denean bakarrik erabiliko dira testu 
elebidunak, beti ere euskarari lehentasuna emanda.  
 
▪ Errotulazio txikia (armairu, apal, artxibo nahiz karpetetako etiketak, horma-irudiak, etab.) 
euskara hutsean egongo da. 
▪ Ekipamendu orokorraren funtzionamendu mezuak eta errotulazioa (fitxaketa-makina, 
fotokopiagailua, inprimagailua, faxa, janari-edarien makinak…) euskaraz egongo dira. 
▪ Zigiluak eta papeleria osatzen duten dokumentu-ereduak (aurkezpen-txartelak, orri-buruak, 
gutun-azalak, fax-orriak, poltsak…) euskara hutsean egongo dira.   
▪ Merchaindisina eta marketina: euskarriak (txiskeroak, boligrafoak…) euskaraz izango dira, ahal 
den guztietan. 
 
9.2. Administrazioaren eraginpeko bide-seinale, toponimia eta gainerako noizbehinkako 
oharrak.  
▪ Ordiziako udalerriko kale, bide, auzo ibai eta abarren izen-ofizialak euskaraz izango dira.  
▪  Kanpo-errotulazio fInkoa. Udal egoitzetako kanpoko aldean –eraikinetako direktorioa (biltegia, 
bisitariak, zamalanak…), norabidezkoak (irteera, sarrera…), segurtasun errotuluak (ingurumen 
planari buruzkoak)…- eta gainerako udal ondasunetan jarriko diren inskripzioak (bide-seinaleak, 
ibilgailuak, zaborrontziak…) euskaraz egongo dira euskarazko eta gaztelaniazko grafia antzekoa 
den kasu guztietan. 
 
Komunikazioa bermatzeko beharrezkoa dela ikusten denean bakarrik jarriko da mezua euskaraz 
eta piktogramaz (biak batera). 
Piktogramarik ez dagoenean, edota egonda ere behar bezain argia ez denean bakarrik jarriko da 
testua ele bitan, beti ere euskarari lehentasuna emanda.  
▪ Errotulazio finkoa osagai higikorretan. Autoen errotulazioa, lan arroparen errotulazioa eta 
bestelakoak euskaraz egongo dira.  
▪  Kanpo errotulazio aldakorra. Obretako seinaleei dagokienean, Udalaren obrak direnean edo 
Udalaren enkarguz beste enpresa batzuek egiten dituzten obra eta bestelako lanetan ere, aurrez 
baldintza pleguetan eta ondoren kontratuan ongi zehaztuko da herritarrei begira jarritako 
errotulu, kartel eta oharrak euskaraz edota gutxienez euskarari lehentasuna emanez idatzita egon 
behar dutela.  
 
9.3. Udal baimenak 
 
▪ Hirigintza eta obra baimenak. Ondorengo baldintzapean emango dira baimen hauek: ageriko 
hizkuntza erabileran bederen -iragarpen, errotulu, ohar, seinale eta abarretan, alegia- euskara 
erabil dezatela. Horren jarraipenaren ardura baimena eman duen Udal sailarena izango da. 
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Udaltzainek hizkuntza irizpidea betetzen ez duen errotulu edo seinalerik ikusiz gero, honako 
prozedura jarraituko dute: argazkia atera, txostena egin eta Euskara Zerbitzura eta baimena 
eman dion sailera bidali, honek errotulua aldatzeko eskaera egin dezan.  
▪ Merkatalgo-establezimenduak irekitzeko baimena emateko espedientean, errotulazioa 
euskaraz jar dezala gomendatuko dio Udalak eskatzaileari.  
Merkatalgo-establezimenduetako errotuluak nahiz irudi korporatiboa osatzen duten elementuak 
euskaraz izateko diru-laguntzak ematen ditu Udalak eta, irekitze-baimenarekin batera horren 
berri emango zaie merkatalgo-establezimendu berrietako arduradunei.  
▪  Herrian ekitaldiren bat antolatzeko lizentzia eske datorrenari, Udalaren jabegoko instalazioak 
erabiltzeko baimena behar den kasuetan, euskara erabiliko dela ziurtatzea exijituko dio Udalak, 
jendaurreko ekitaldietan batipat.  
▪ Jaietan barrakak edo postuak jarri ahal izateko derrigorrezkoa izango da prezioak, errotuluak eta 
oharrak euskaraz ere egotea. Gainera, girotzeko erabiliko den musika euskarazkoa izango da. 
Udal-baimenarekin batera horren berri emango zaie, horren jarraipena baimena eman dion sailak 
egingo du eta Euskara Zerbitzuak aholkularitza eta laguntza teknikoa eskainiko die hala eskatzen 
dutenei.  
▪ Baldintzak zehazterakoan Euskara Zerbitzuaren aholkua eta laguntza izango dute dagokien 
sailek eta antolatzaileek. Baimena ematen duen sailari dagokio hizkuntza-baldintzak betetzen 
dituztela egiaztatzeko jarraipena egitea. Pertsona edo erakunderen batek baimena jaso eta 
Udalaren hizkuntza-baldintzei jaramonik egiten ez badie, Udalak bere esku dituen kasuan kasuko 
neurriak hartuko ditu (baimen-ukapena, isuna…) hizkuntz araudia bete ez dutenen aurka.  
 
10.- IRAGARKIAK, PUBLIZITATEA ETA KANPAINAK 
 
▪ Iragarkiak: (lan-eskaintzak, diru-laguntzen oinarrien argitalpena edo aldaketa, batzarretara 
deiak…) euskarazko komunikabideetan euskaraz argitaratuko dira eta ele bitako edo 
gaztelaniazko komunikabideetan euskaraz edo ele bitan. Hala ere, ele bitako nahiz gaztelerazko 
komunikabideetan euskaraz egingo dira hartzailearen ezaugarriak kontuan izanda (18 urtetik 
beherako haur eta gazteei zuzendutakoak adibidez).  
▪ Prentsa oharrak: Euskarazko prentsara euskara hutsean bidaliko dira. Prentsa oharrak ele bietan 
bidaliko dira gaztelaniazko eta ele bietako prentsara. 
 ▪ Publizitate-kanpainak: euskaraz edo bi hizkuntza ofizialetan egingo dira. Ele bitan egingo diren 
kanpainen ezaugarriak aldez aurretik zehaztuko dira Euskara Zerbitzuarekin.  
 
 
 
11.- DIRULAGUNTZAK  
 
Ordiziako Udalak zainduko du dirulaguntzak banatzeko garaian Ordiziako Udalean eta udalerrian 
euskararen erabilera sustatu eta normalizatzeko Ordenantzak 20. artikuluan dioena.  
 
Horren arabera, kultura, kirol, aisialdi zein bestelako elkarteei dirulaguntzak emateko 
hizkuntzaren irizpidea ere kontuan izango da. Elkarte hauetako ahozko jardunak (bozgorailuak…) 
eta idatziz sortzen denak (kartel, ohar…) euskaraz edo ele bietan izan behar du, azken kasu 
horretan euskarari lehentasuna emanda. Ekintzaren izaerak eta hartzaileen berezitasunek 
eskatzen dutenean euskaraz.   
 
Diru-laguntza eskuratzeko baldintzetariko bat da eta subentzio hartzaileek derrigorrez bete 
beharko dute, bestela, ez da diru-laguntzarik emango.  
 
 
12.-KONTRATAZIO ADMINISTRATIBOAK 
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Kontratazio-arloan erabiliko diren neurriek udalak berak bete behar lituzkeen antzeko hizkuntz 
baldintzak bermatzeko helburua izango dute: oro har, hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren 
araubidea betearaziko da, baina, Kontratuaren xede den prestazioaren berezko ezaugarriek hala 
eskatzen badute, hainbat kontratu euskaraz gauzatzeko neurriak ezarriko dira (berezko 
ezaugarriak hauek izan daitezke: zerbitzuaren jardueraren gaia; xede taldea; Administrazioaren 
hizkuntza-araudia, Zuzenbide araudiarekin bat datorrena). 

 
Hizkuntza baldintzak kontratazio modu eta mota guztietan jasoko dira: kontratu irekietan, 
prozedura negoziatuetan eta kontratu txikietan, bai obra kontratuetan, herri-lanen emakidetan, 
zerbitzu-kontratuetan, zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratuetan eta hornidura kontratuetan. 
Halaber, baldintza agiri guztietan; baldintza agiri administratiboetan eta teknikoetan.  
 
Edozein kontratazio egin aurretik eta ondoren, ziurtatu egin beharko da delako enpresa edo 
norbanakoa gai dela eman behar duen zerbitzua euskaraz emateko.  
 
 
XEDAPEN GEHIGARRIA 
 
Lehenengoa.  
 
Ordiziako Udalak sortu edota bultzatzen dituen programa guztietan hizkuntza normalizazioaren 
ikuspegia kontuan hartuko da, araudi honek Udala bere osotasunean ukitzen baitu. Ondorioz, 
ezinbestekoa da Udalak eta bere organo guztiek (osoko bilkurak, Alkatetzak, Tokiko Gobernu 
Batzordeak, zinegotziek, batzorde informatzaileek, departamentuek eta langileek) Udalaren 
hizkuntza irizpideak beren eginbehartzat hartzea.  
 
Erabakiak hartzen diren gune guztietan egon behar du euskararen erreferentziak.  
 
Bigarrena 
 
ENBA Batzordea eta Euskara Zerbitzua izango dira araudi honen ildotik Udaleko zerbitzu eta 
departamentu guztien egitekoa orientatu eta planifikatuko dutenak, baina hizkuntza 
normalkuntza guztion eta bakoitzaren ekimena eta betebeharra izango da.  
 
Hirugarrena 
 
Hizkuntza irizpide hauek malguak eta biziak izango dira, hau da, behar berriak sortzen diren 
heinean, egokitzapenak izango dituztenak. Behar horiek antzemateko, Udalak jarraipen zuzena 
egingo die.  
 
 
     ERANSKINAK 
Idatzizko nahiz ahozko kanporako komunikazio elebidunetan euskara nabarmentzeko neurriak 
 
Ahozko nahiz idatzizko testuetan, honela emango diogu euskarazko mezuari lehentasuna, modu 
orokorrean :  
 
Testu idatziak:  
 
▪ Euskarazkoa nabarmendu, letra handiagoa eta lodia erabiliz.  
▪ Euskarazko testua goiko aldean edo ezkerraldean idatziz.  
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▪ Beste modu batzuk:  
 -Osagai batzuk euskara hutsean emanez: kopuruak, toki-izenak, datak… 
 -Testua osorik euskaraz eta laburpena gaztelaniaz emanez.  
 -… 
 
Ahozko azalpenak: 
 
▪ Lehenengo euskaraz emanez. 
▪ Azalpenak osorik euskaraz eta laburpena gaztelaniaz eginez.  
▪ Beste modu batzuk:  

-Azalpena osorik euskaraz eta idatzizko euskarri informatikoan informazioa gaztelaniaz 
emanez. 

 -… 
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II. ERANSKINA. 2019KO LANPOSTU ZERRENDA.  
 
     
ATALA LANPOSTUAREN IZENA TALDEA HE DER. DATA LAN 

HARREM 
LANPOSTUA 
BETETZEN DUEN 
LANGILEAREN 
EUSKARA MAILA 

Idazkaritza Idazkaria A1 4 1994/12/31 2 3HE 
 

Idazkaritza Admzio.Orokorr.Teknikar
ia 

A1 4 2009/2/5    HUTSIK 

Idazkaritza Langile-Ondasun 
Administraria 

C1 3 2002/12/31 2 3HE 

Idazkaritza Alkat.-
Idazk.Administraria 

C1 3 1995/11/30 2 3HE 

Idazkaritza Artxibo-
Idazk.Administraria 

C1 3 1995/11/30 1 3HE 

Idazkaritza Organo Erabakitzaile-
Idazk.Adm 

C1 3 1998/5/28 1 3HE 

Idazkaritza Udal Arreta 
Buleg.Administraria 

C1 3 2006/6/29 1 3HE 

  Euskara Arduradun 
Teknikaria 

A1     9 4HE 

Euskara Itzultzaile-Dinamizatzaile C1 4TG       

Euskara Euskara Teknikaria A1 4TG   2 4HE 
Kontuhartzailetza Kontuhartzailea A1 4 1994/12/31 2 3HE 
Kontuhartzailetza Kontabil.-

Informat.Administra. 
C1 3 2005/7/21 1 2HE  

adinagatik 
salbuetsia 

Kontuhartzailetza Diruzaina C1 3 2005/7/21 9 3HE 
Kontuhartzailetza Kontuhartzailetza 

Administraria 
C1 3 2005/7/21    HUTSIK 

Kontuhartzailetza Udal Arreta 
Buleg.Administraria 

C1 3 2006/6/29 1 3HE 

Udaltzaingoa Udaltzainburua C1 3 2017/6/29 9 3HE 
Udaltzaingoa Lehen Udaltzaina C1 3 1997/2/27    HUTSIK 
Udaltzaingoa Lehen Udaltzaina C1 3 2017/6/29    HUTSIK 
          6 2HE 
Udaltzaingoa Udaltzaina C1 2 2009/2/5 2 1HE 
Udaltzaingoa Udaltzaina C1 2 1990/5/9 1 3HE 
Udaltzaingoa Udaltzaina C1 2 1990/5/9 1 3HE 
Udaltzaingoa Udaltzaina C1 2 1990/5/9 1 2HE 
Udaltzaingoa Udaltzaina C1 2 1990/5/9 1 2HE 
Udaltzaingoa Udaltzaina C1 2 1995/11/30 1 3HE 
Udaltzaingoa Udaltzaina C1 2 1990/5/9 1 3HE 
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Udaltzaingoa Udaltzaina C1 2 1997/2/27    HUTSIK 
Udaltzaingoa Udaltzaina C1 2 1999/1/28 1 2HE 
Udaltzaingoa Udaltzaina C1 2 2002/12/31    HUTSIK 
Udaltzaingoa Udaltzaina C1 2 2018/5/31    HUTSIK 
Gizarte Ongizatea Gizarte Zerbitz. Osasun 

eta Berdintasun 
Koordinadore 

A2 4 1994/12/31 1 3HE 

Gizarte Ongizatea Gizarte Langilea A2 3 1999/1/28 1 3HE 
Gizarte Ongizatea Gizarte Langilea A2 3 2010/1/14 2 3HE 
Gizarte Ongizatea Gizarte Langilea A2 3 2018/5/31 2 3HE 
  Giz.Hezitz./Berdint. Tek A2 3 36/05/2016 9 3HE 

Gizarte Ongizatea Giz.Hezitz./Berdint. Tek C1 3 1993/5/1    HUTSIK 
Gizarte Ongizatea Berdintasun Teknikaria A2 3 2013/3/7     
Gizarte Ongizatea Gizarte 

Ongiz.Administraria 
C1 3 2005/7/21 1 3HE 

Gizarte Ongizatea Gizarte 
Ongiz.Administraria 

C1 3 2010/1/14 1 3HE 

  Kultura, gaztedia, 
hezkuntza eta jaiak 
arduraduna  

A1   2016/5/26 9 3HE  
adinagatik 
salbuetsia 

Hezkuntza-Kultura Kultur Arduraduna C1 4 2009/2/5     
Hezkuntza-Kultura Gazte Informatzailea C1 3 1995/11/30 1 3HE 
Hezkuntza-Kultura Liburuzaina C1 3 1995/11/30 1 3HE 
  Kultura administraria C1   2016/5/26 9 4HE 
Hezkuntza-Kultura Kultur Laguntzailea C2 3 2001/6/28     
Atezainak Urdaneta Ikastetxeko 

Atezaina 
E 2 2009/2/5 2 3HE 

Atezainak Jakintza Ikastolako 
Atezaina 

E 2 1997/2/27 1 3HE 

Hirigintza Hirig.-Arkitektura 
Arduraduna 

A1 4 1994/7/6 2 2HE 

Hirigintza Aparejadore-
Zerbitz.Arduraduna 

A2 3 1997/2/27 2 4HE 

Hirigintza Teknikari Laguntzailea C1 3 2009/2/5 1 3HE 
Hirigintza Hirigintza-Obra 

Administraria 
C1 3 1990/5/9 1 3HE 

Parke eta 
Lorategiak 

Lorazain Arduraduna C2 2 1997/2/27 9 2HE 

Parke eta 
Lorategiak 

Lorazain Peoia E 1 2012/3/28 2 0 

Parke eta 
Lorategiak 

Lorazain Peoia E 1   2 ALF0 

Zerbitzu 
Orokorrak 

Txoferra-Zer.Orok. Peoia E 1 2012/3/28    HUTSIK 

Zerbitzu Txoferra-Zer.Orok. Peoia E 1 2016/5/26 2 0 
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Orokorrak 
    C2 2 2016/5/26 9 2HE 
Zerbitzu 
Orokorrak 

Udal Biltegi-Manten. 
Arduraduna 

E 1       

Zerbitzu 
Orokorrak 

Zerbitzu Orok. Eginkizun 
Anitza 

C2 2 2001/12/31 2 0 

Zerbitzu 
Orokorrak 

Zerbitzu Arduraduna C2 2 1997/2/27 2 2HE 

Zerbitzu 
Orokorrak 

Kalegarbitzailea E 1   2 0 

Zerbitzu 
Orokorrak 

Kalegarbitzailea E 1 2012/3/28 2 2HE 

Zerbitzu 
Orokorrak 

Kalegarbitzailea E 1   2 0 

Zerbitzu 
Orokorrak 

Kalegarbitzailea E 1 2012/3/28 2 2HE 

Zerbitzu 
Orokorrak 

Kalegarbitzailea E 1   2 0 

Zerbitzu 
Orokorrak 

Kalegarbitzailea E 1 2012/3/28 2 1HE 

Zerbitzu 
Orokorrak 

Kalegarbitzailea E 1 2016/5/26 1 0 

Kale Argiteria Elektrikari Arduraduna C2 2 1997/2/27 9 2HE 
Kale Argiteria Ofizial Elektrikaria C2 2 2012/3/28   HUTSIK 
Kaleak Kale Arduraduna C2 2 2012/3/28 1 3HE 
Kaleak Ofizial Igeltseroa C2 1 2012/3/28 1 0  

adinagatik 
salbuetsia 

Kaleak Kale Peoia E 1 2012/3/28 2 2HE 
Kaleak Eginkizun Anitzak C2 2 1995/11/30 2 3HE 
Ordiziako Majori 
Kiroldegia 

Administraria C1 3 2002/12/31 3 3HE 

Ordiziako Herri 
Antzokia 

Zine Emailea-
Mantenitzailea 

C2 2 2009/2/5 3 ALF0  
adinagatik 
salbuetsia 

Ordiziako Herri 
Antzokia 

Sarrera Saltz.-
Administraria 

C1 3 2002/12/31 3 2HE 

Ordiziako Herri 
Antzokia 

Atezain-Aulkizaina E 2 2009/2/5 3 1HE 

(Lan Harremanetako kodeak: (1) Funtzionarioa, (2) Bitarteko Funtzionarioa, (6) Praktikaldian, (9) 
Zerbitzu-eginkizunetan) 
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