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 Basauriko Udalbatzak, 2000ko ekainaren 27an egin duen Ohiko Bileran, 

beste erabaki batzuren artean, Euskararen erabilerari buruzko Araudia behin 

behinean onartzeko erabakia hartu du. 

 

 Toki Erregimeneko Oinarriak arautzen dituen 7/85 Legearen 49. 

artikuluak xedatutakoaren arabera, Araudiaren testua Bizkaiko Aldizkari 

Ofizialean argitaratu egiten da, jendaurreko aurkezpenaren eta audientziaren 

izapidea betetzeko eta interesdunek 30 eguneko epea izango dute, testua 

argitaratzen den egunetik bertatik hasita, erreklamazioak eta iradokizunak 

aurkezteko. 

 

 Aurrean adierazitako epea beteko balitz erreklamaziorik ez iradokizunik 

aurkeztu gabe ordurarte behin behinean hartutako erabakia behin betikotzat 

hartua dela ulertuko litzateke. 

 
 

EUSKARAREN ERABILERARI BURUZKO ARAUDIA 
 
 
 

OINARRI OROKORRAK 

 

1. artikulua.- Euskara, Euskal Herriko berezko hizkuntza izanik, Basauriko 

Udaleko, horren Erakunde Autonomoetako eta udalerriko hizkuntza ofiziala da, 

gaztelaniarekin batera. 
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 2. artikulua.- Basauriko Udalak, eta horren Erakunde Autonomoek, oro har, 

euskara eta gaztelania erabili beharko dituzte, beren iharduera eta harremanetan; hain 

zuzen, Ordenantza honetan erabakitakoari jarraiki. Azken helburu gisa, hala ere, 

euskararen erabilera normalizatzea izango dute. 

 

 3. artikulua.- Euskara eta gaztelania ofizialak badira ere, hainbat eta hainbat 

urtez euskarak jasan duen zokoratze prozesuaren ondorioz benetako berdintasunetik 

urruti gaude. Hortaz, eta bi hizkuntza hauen benetako berdintasuna lortzeko xedez, 

lehentasunezko tratamendua emango dio Basauriko Udalak euskarari. 

 

 4. artikulua.- Euskal Heriko herritar guztiek dute euskara, gaztelaniarekin 

batera, hitzez nahiz idatziz ezagutu eta erabiltzeko eskubidea. Ondorioz, Basauriko 

Udalak indarrean dagoen legeriak oro har onartutakoaren ildotik, honako hizkuntza 

eskubideak aitortzen dizkie espreski herritarrei: 

a) Udalarekin eta bere menpeko Erakunde Aurtonomoekin ahozko edota 

idatzizko harremana euskaraz edo gaztelaniaz izateko eskubidea. 

b) Udalak antolatu edo kudeatu ikasketa oro, bi hizkuntza ofizialetan jasotzeko 

eskubidea. 

c) Udalaren argitalpen zein informazioa eta Udalak egunkari, irrati eta 

bestelako hedabideetan jakitera ematen dituen berri eta xedapen oro 

euskaraz zein gaztelaniaz hartzeko eskubidea. 

d) Udaleko edozein batzarretan euskaraz nahiz gaztelaniaz jarduteko 

eskubidea. 

 

EUSKARAREN ERABILERA UDALAREN ESPARRUAN 
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 5. artikulua: 

1. Herritarrek zein giza-taldeek udalarekin eurek aukeratutako hizkuntza 

ofizialean jardun dezaketenez, udalarekiko harremana euskara hutsean 

eduki nahi dutenen aukera bermatzeko neurri egokiak hartuko ditu Udalak. 

Neurri horien artean, Udalak berez edota beste batek eskariz hasitako 

espedienteetan egiten diren komunikazio eta jakinerazpenak interesdunak 

aukeratutako hizkuntzan egingo direla bermatuko du. Horretarako Udaleko 

Euskara Zerbitzuak datu-basea sortuko du, euskara hutsezko harremana 

nahi luketen herritarrekin osatua, hala izateko eskaria egin dutenekin. 

2. Arestian aitortu eskubideak benetakoak eta eraginkorrak izan daitezen 

beharrezko neurriak hartuko ditu Udalak, hortaz, herritarren zerbitzurako 

hizkuntza ez ezik, laneko hizkuntza ere izango da euskara Basauriko 

udalean. 

3. Udalaren barneko administrazio iharduna euskaraz eta gaztelaniaz egin 

ahal izango da. 

 

6. artikulua.- Aurreko artikuluetan jasotakoa betezeko asmoz, Udalak udal 

langileen ordezkariekin batera langilegoaren euskalduntze plana onartuko du urtero-

urtero, indarrean dagoen legeriari jarraituz, hala nola, lehentasunezko administrazio 

atalak finkatuz, derrigorrezko indizeak eta baita datak ere. 

 

7. artikulua.- Lanpostuak betetzeko prozeduretan, bai funtzionarioenak bai 

mugagabeko langileenak, baldin eta deialdiaren unean derrigorrrezko hizkuntza-

eskakizuna ezarria badute, eskakizuna betetzea modu hauetako batean eska daiteke, 
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beti ere, deialdiko oinarrien arabera: hautapen-prozesua egitekoan, edo funtzionario 

izaera hartzeko baldintza gisa, edo funtzionario izaera lortu aurreko prestakuntza-

ikastaroa eta praktikaldia egin ondoren; edo, mugagabeko kontratuen kasuan, 

kontratua egiterakoan. 

Prestakuntza-ikastaroak eta praktikaldiak, batera, ezin dute inoiz 18 hilabete 

baino gehiago iraun. 

Hizkuntza-eskakizuna betetzen dela, prestakuntza-ikastaro eta praktikaldi baten 

ondoren egiaztatu behar denean, beharrezkoa izango da lehenago, hain zuzen, 

hautapen-probetan, hautagiak lanposturako eskatzen den eskakizuna baino bi maila 

gutxiagoko hizkuntza-eskakizuna duela egiaztatzea. Hizkuntza-eskakizuna 1.a edo 2.a 

denean, euskara meritutzat hartuko da. 

Deialdiaren unean hizkuntza-eskakizuna derrigorrezkoa ez duten lanpostuak 

betetzeko prozeduretan euskara meritua izango da. Meritua baloratzerakoan, 

hautapen-prozesu osoko puntuaketa hartu eta portzentaia hauen araberako puntuak 

izango ditu euskarak: 

Hizkuntza-eskakizuna 1.a edo 2.a bada, puntuen %5etik %10era bitartean. 

Hizkuntza-eskakizuna 3.a  edo 4.a bada, puntuen %11tik 20ra bitartean. 

Barne promozio bidez bete beharreko lanpostuen kasuetan ere, aplikagarri 

izango da aurreko pasarteetan esandako guztia. 

Aldibaterako lan-legepeko langileak kontratatzeko prozesuetan, ezinbesteko 

baldintza gisa jarriko da euskararen ezagutza egiaztatu beharra, baldin eta euskara, 

lanerako edo herritarren hizkuntz eskubideak bermatzeko beharrezkoa dela joko balitz. 

Gainontzeko kasu guztietan, euskararen ezagutza meritutzat hartuko da. 

Deialdia egin aurretik, apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuan ezarritako izapideak 

egingo dira. 
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8. artikulua.- Udalak eta horren menpeko organoek erabil ditzaketen inprimaki 

guztiak, euskaraz eta gaztelaniaz idatzita inprimatuko dira, modu horretan, hizkuntza 

horietako edozeinetan beteak izateko aukera egon dadin. 

 

9. artikulua.- Udaleko eta horren menpeko organoetako zigiluak, bai barne-

dokumentuetan, bai proiekzio publikoa duten dokumentuetan jartzekoak, bi hizkuntza 

ofizialetan idatziak egongo dira. 

 

10. artikulua.- Erregistro orokorrean, agiriak, zein hizkuntza ofizialetan aurkeztu 

diren kontuan izanik, hizkuntza horretan edo horietan inskribatuko dira, hain zuzen, 

azaoraren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 7. artikuluan ezarrita bezala. 

 

11. artikulua: 

1. Udalaren bai propaganda –kartelak, iragarkiak etab. –, bai ordenantzak eta 

erregelamenduak, bai bandoak, euskaraz eta gaztelaniaz argitaratuko dira, artikulu 

honetako 3. artikuluan ezarritakoaren kalterik gabe. Aldizkarietan, eta oro har, udal 

argitalpen guztietan, eta hedabideetan testu osotik gutxienez %50a, euskaraz izan 

behar du. 

2. Era berean, Gobernu Batzordearen eta Udalbatzaren aktak, bai eta Aldizkari 

Ofizialetan, Probitziakoan edota Euskal Autonomi Erkidegokoan, argitaratu beharreko 

iragarkiak euskaraz eta gaztelaniaz argitaratuko dira. 

Komunikabideetan argitara daitezkeen iragarkiak, bi hizkuntza ofizialetan 

argitaratuko dira, nahiz eta lehentasuna, euskaraz idatzitako mezuari, emango zaion. 

Modu berean, komunikabideei bidali lezaizkiekeen oharrak, abisuak eta informazioa, 
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euskaraz eta gaztelaniaz bidaliko zaizkie. Euskara hutsezko komunikabideak diren 

kasutan, euskara hutsean bidaliko dira. 

3. Euskara bakarrik erabiliko da, ondorengo kasu hauetan: 

1. Hiritarren eskariz irekitzen diren dosierretan, aukeratutako hizkuntza euskara izan 

denean. 

2. Euskararen erabilera normalizatzeko 10/1982 Oinarrrizko Legea betetzea dagokien 

Herri Administrazioei bidaltzen zaizkien idatzietan, harremanak euskara hutsez 

mantentzeko adostasuna agertu badute. 

3. Eskatu duten erakunde, instituzio, ikastetxe, elkarte eta abarretara bidaliko diren 

idazkietan. 

4. Errotulu, seinale eta antzekoetan, horko grafia, bai euskaraz bai gaztelaniaz, oso 

antzekoa denean, eta ulergarritasuna bermatua geratzen bada. 

5. Mezua piktograma bidez lagunduta doanean. 

6. Adierazi behar den ihardunak berak, eta hartzailearen berezitasunak, horrela 

eskatzen dutenean. 

 Edozein modutara, baldin eta, artikulu honetako 1., 2., 3. eta 6. ataletan 

adierazitako idatziak, zinegotziren batek edo Alkate Udalburuak berak sinatu behako 

balitu, eta baldin eta, horiek horrela eskatuko balute, gaztelaniazko itzulpena emango 

zaie, zeina, geroan, euskara hutsean igorriko den. 

 

12. artikulua.- Udaleko organo guztiek, bai informatiboek bai exekutiboek, ohiko 

lana euskaraz garatzeko eskubidea dute. Horrela egitea erabakitzen duten organoen 

bileretan euskaraz egingo da, eta euskara ulertzen ez dutenei interpretaria eskainiko 

zaie. 
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Batzorde Informatiboen, Gobernu Batzordearen, Udalbatzaren eta Erakunde 

Autonomoetako antzeko organoen bileretarako akten jatorrizko testuak, bileran 

erabilitako hizkuntza ofizialean idatziko dira. Dena den, 11.2 artikuluan xedatutakoaren 

arabera Gobernu Batzordearen eta Udalbatzaren aktak itzuli egingo dira argitaratzeko. 

Aldi berean, beste organuen bileretarko aktak itzulita emango zaizkio eskatzen 

duenari. 

 

13. artikulua.- Pertsona anitzez osatutako udal organoen bileretako deialdiak bi 

hizkuntza ofizialetan egin behar dira. 

 

14. artikulua: 

Basauriko Udalak, Euskadin dauden Administrazio guztiei, jakinaraziko die, 

bidaltzen zaizkion idatzi guztiak euskaraz ere egotea nahi lukeela. 

 

15. artikulua.- Udalak egiten dituen kontratuak, euskaraz eta gaztelaniaz, 

idatziko dira. 

 

16. artikulua.- Bulegoak, zerbitzuak etab. seinalatzen dituzten errotuluak 

euskaraz eta gaztelaniaz egon beahr dute. Dena den, herritarrek ulertuko dutela 

bermatzen bada, euskara hutsean idatziko dira. 

 

BASAURI UDALERRIAN, EUSKARA INDARTZEKO HARTU BEHARREKO 

NEURRIAK 
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 17. artikulua.- Udalak, hurrengo helburuak lortze aldera, horretarako 

beharrezkoak izan daitezkeen neurriak hartuko ditu: 

- Euskaraz jakin lezaketen herritarren kopurua handitzea. 

- Euskararen erabilera bultzatzea eta sustatzea, euskaldunak, eta hizkuntza 

hori ikasten ari direnek, euskaraz egin dezaten. 

- Euskaldun komunitatea egituratzea, aipatu erabilera ahalbideratu eta 

normalizatzeko helburuz. 

 

18. artikulua.- Udalak Hizkuntza Normalizatzeko Egitasmoa prestatu eta abian 

jarriko du, aurreko artikuluko helburuak lortzeko xedez, horretarako, beharrezko jo 

ditzakeen prozesuak bultzatuko ditu. 

 

19. artikulua.- Udalerriko kale, bide, auzo, mendi, ibai eta erreken izenak 

zehazterakoan, izenen euskal jatorria errespetatuko da. 

 

20. artikulua.- Udalak bide publikoan jartzen dituen trafiko-seinaleak eta 

iragarkiak, bi hizkuntza ofizialetan, idatziko ditu; nolanahi ere, nazioarteko arauak eta 

erabiltzaileekiko ulergarritasun eta segurantza betebeharrak errespetatuko dira. 

Hala ere, ulergarritasuna bermatua geratuko litzatekee kasuetan, bai 

piktogramen bidez, bai bi grafiak duten antzekotasuna dela eta, iragarkien testuak 

euskara hutsean idatziko dira. 

 

21. artikulua.- Dirulaguntzak emateko orduan, kontuan hartuko da, baita, 

hizkuntza irizpidea. Beraz, Basauriko Udalak emandako dirulaguntzen bat jaso 

lezakeen edozein pertsona edo elkartek, baldin eta dirulaguntza, kultura, kirol edo 
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aisialdiko iharduerak garatzearren jasoko balu, bere iharduerari buruz argitara 

ditzaketen idatzi, iragarki, abisu eta edozein komunikazio euskaraz idatzia egon 

beharko du, edo bestela, bi hizkuntza ofizialetan, eta modu berean jokatu beharko du 

propaganda egiten duen kasu guztietan, bai ahozkoan bai idatzizkoan. Halaber, 

megafonia bidez eman daitezkeen mezuak, ekitaldi zehatzetan, euskaraz eman 

beharko dira, edo bestela, bi hizkuntzetan. 

Era berean, diru-laguntzak banatzeko baremoetan puntuak gehituko zaizkio 

eskatzaileari ekintza bera euskaraz burutzekoa bada. Puntu hauek kasuan kasuko 

zehaztuko dira ezarriko diren baldintzetan. 

Guzti hori bete beharrezko baldintza izango da, dirulaguntzak jaso ahal izateko, 

eta beraz, dirulaguntzaren jasotzaileak derrigorrez bete beharko du aipatu baldintza 

(argitarapenak bi hizkuntzetan), baldin eta, dirulaguntza jaso nahi badu. 

Era berean, udal instalazioak edo udalaren bitartekoak erabili ahal izateko, 

aurretik aipatu diren baldintzak bete daitezela gomendatuko da. Udalak beraz, 

pilotalekua, hesiak, eskenatokia eta beste edozein instalazio edo baliabide erabiltzeko 

baimena ematekoan, interesatuei aipatu hizkuntzaren erabilerari dagokion baldintza 

jakinaraziko die. 

 

22. artikulua.- Udal zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresek, beren funtzioak 

betetzeko hiritarrekin harreman zuzena eta egunerokoa dutenean, hurrengo baldintzok 

bete beharko dituzte: 

a) Hiritarrari, berak aukera dezakeen hizkuntza ofizialean harrera egiteko 

eskubidea bermatu beharko zaio. 

b) Hiritarrei zuzendutako inprimakiak, abisuak eta gaztiguak, euskaraz eta 

gaztelaniaz, idatzi beharko dira. 
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c) Euskaraz jakin behar duen langile kopurua, gutxienez, indarrean dagoen 

indizea aplikatzearen ondorioz, Udalari legokion proportzioa berekoa izan behar du. 

d) Horren iharduera, herritarrekin harreman zuzenean, garatzen bada –

begiraleak, informazioa...–, ezinbesteko baldintza izango da euskara jakitea. 

 

Betebehar horiek, Baldintza Pleguan eta kontratuko dokumentuetan, esanbidez, 

jasoko dira. 

 

23. artikulua: Udalerriko merkatal enpresei, haien barne-errotulazioan eta 

propagandan, euskararen presentzia kontuan har dezatela gomendatuko zaie. 

 

24. artikulua.- Zirko, azoka, kiosko eta, orokorrean, udalaren jabari publikoko 

lurretan, denbora baterako jartzen diren instalazioetakoek, euskaraz edo bi hizkuntza 

ofizialetan, idatzi behar dituzte haien kartelak, iragarkiak eta ihardueraren berri 

emateko idatziak. Betebehar hori, instalazioa baimentzeko baldintzen artean jaso 

behar da. 

 

25. artikulua.- Herrian geldialdiren bat egiten duten garraio publikoen 

arduradunei, udalak eskatuko die, inprimaki, ohar eta, orokorrean, garraio horiei 

buruzko edozein komunikazio bi hizkuntza ofizialetan egin ditzatela. 

 

EUSKARA INDARTZEKO NEURRIAK 
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26. artikulua.- Basauriko Udalak hirian dauden estatuko erakundeei 

euskaldunon hizkuntza eskubideak errespetatuak izan daitezen beharrezko neurriak 

hartzearen beharra gograraziko die 

 

27. artikulua.- Udalerriko gizarte-bizitza euskalduntzearren, Udalak zein 

Udaleko Erakunde Autonomoek giza-talde ezberdinei begirako ekintzak antolatuko ditu 

euskaraz, hala nola, haur eta gazteei nahiz helduei zuzenduriko kultur eta aisirako 

ekintzak. 

 

EUSKARA IRAKASKUNTZAN 

 

28. artikulua: 

1. Udala, sistematikoki, eskolan hastekotan diren umeen gurasoei zuzenduko 

zaie, D ereduak, euskara ikasteko orduan, dituen abantailei buruz informazioa 

emateko. 

 2. Horretaz gain, euskalduntzea ondoen bermatzen duen hizkuntz eredua, 

unibertsitatez kanpoko hezkuntzan, piskanaka zabaltzen joan dadin, udalak iharduerak 

egin behar ditu, batez ere matrikulatzeko epeak hasten direnean. Halaber, D eredua 

hautatu eta, antolaketa dela eta, ikasleak eredu horretan jarraitu ezinik geratuko balira, 

udalak bere eskumenaren araberako neurriak hartuko lituzke hori konpontzeko xedez. 

 3. Udalak Ikastetxe Publikoen ingurunea euskalduntzeko iharduerak bultzatuko 

ditu. 

 

 29. artikulua.-  Hizkuntza normalkuntza esparruan Udal honen helburuen artean 

euskaldun kopurua handitzea eta dakitenen ezagupena hobetzea daudenez, helduen 
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euskalduntze eta alfabetatzerako eskaintza publiko indartuko du Udalak, baita beka eta 

diru-laguntza bitartez gainerako irakaskuntza bultzatu. 

 

EUSKARA ZERBITZUA 

 

 30. artikulua.- Udaleko Euskara Zerbitzua arduratuko da, Ordenantza hau ezarri 

eta garatzeko xedez, etorkizunean, hartuko diren neurriak zuzentzeaz eta garatzeaz. 

 Hezkuntza, Kultura eta Euskara Batzordeari, eta bereziki Euskara 

Departamenduari, eta udaleko beste organo politikoei dagokie udalerrian hizkuntza 

normalizatzeko egokitzat dituzten erabakiak eztabaidatzea eta hartzea, eta programak 

onartzea. Euskara Zerbitzua da erabaki eta programa horiek garatu eta betearazteko 

arduraduna. 

 

XEDAPEN GEHIGARRIAK 

 

 Lehenengo.- Ordenantza honetan erabakitakoaren aplikazioa, hori indarrean 

jartzen denetik aurrera egingo da. 

 

 Bigarren.- Ordenantza honetan erabakitakoa betetzeko helburuz, hain zuzen, 

hurrengo gaien gainean –erabaki, jakinarazpen, xedapen, egiaztapen eta 

kontratazioak– Udalak beharrezko bitartekoak jarriko ditu, kasu batzuetan, udalak 

dituen giza baliabideak eta baliabide materialak erabili eta hobetuz, eta beste 

kasuetan, berriak sortuz, horrelakorik ez legokeen kasuan. 
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 Hirugarren.- Udala, egoki iritzitako bitartekoak erabilita, gaztelaniazko testuak 

euskarara itzultzeko zerbitzua eskaintzeaz arduratuko da; modu horretan, elkarte, 

denda, azoketari etabarrek ordenantza honetan ezarritakoa bete dezaten, baldin eta, 

bere garaian eta behar den bezela, Udal Erregistroan eskatzen badute, eta giza 

baliabideak eta baliabide materialak ahalbidetzen badute. 

 

 Laugarren.- Euskararen aldeko bereizketa positiboa egin dadin, kartelak, 

inprimakiak etabar, bi hizkuntzetan egiteko arau hauek ezartzen dira: 

 

 Karteletan, letraren tamainari buruz, proportzioa %60a eta %40a izango da 

euskarazko testuaren alde. Bi letra-tamaina erabiltzea ezinezkoa bada, indar 

handiagoa emango zaio euskaraz idatzitakoari. 

Tokiari dagokionez, testua goitik behera, bertikalki idatzita badago, euskarazko 

zatia ezkerrean agertuko da; testua horizontalki badago, berriz, euskarazko zatia goian 

agertuko da. 

Euskaraz eta gaztelaniaz egiten diren ahozko komunikazioetan, euskarari 

emango zaio lehentasuna, zeren eta, komunikazioa euskaraz uler dezaketen 

pertsonak elebidunak baitira. 

 

Basauri, 2000ko uztailak 13. – Alkatea - 

 

 

 


