
Erabilitako bidea: E-mail

Erabilitako hizkuntza: Euskara

Urraketa gertatu den hizkuntza: Euskara

Zioa: UPV-EHUko Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak eta zehazki, Hezkuntzaren teoria eta 
Historia Sailak antolatutako “Hizkuntza Eskubideak Euskararen Herrian” mintegirako informazioa 
jaso du, eta triptikoa ele bietan egon arren, honekin batera doan mezu edo testua gaztelania 
hutsean dago.

Inzidentzia mota: Kexa

Urraketa mota: Harremana

Urraketa-harreman mota: Idatzizkoa

Eremua: Publikoa - Beste herri administrazioak

Erakundea: UPV-EHU

Izapidetza: Bideratuta

Egoera: Itxita

Emaitza: Bestelakoak

Erantzuna: Gure mintegirako oharrak bidaltzean, ez dakit idazkariak egindako mezua gazteleraz iritsi 
zitzaizun. Ez da gure ohitura, baina oraingoan horrela izan da. Barkamena eskatzea besterik ez 
zait irudikatzen eta hurrengoan kontu gehiago izango dugulakoan arazorik gabe gure informazioa 
jaso dezazula.

Eskabidearen Datuak

Ebazpenaren Datuak

Fitxa
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Erabilitako bidea: E-mail

Erabilitako hizkuntza: Euskara

Urraketa gertatu den hizkuntza: Euskara

Zioa: Irakasleen Errektoreordetzatik agiri bat gaztelania hutsean jaso du eta ez da lehendabiziko aldia.

Inzidentzia mota: Kexa

Urraketa mota: Harremana

Urraketa-harreman mota: Idatzizkoa

Eremua: Publikoa - Beste herri administrazioak

Erakundea: UPV-EHU

Izapidetza: Bideratuta

Egoera: Irekita

Erantzuna: Erantzunaren zain.

Eskabidearen Datuak

Ebazpenaren Datuak

Fitxa
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Erabilitako bidea: 012, Zuzenenan

Erabilitako hizkuntza: Euskara

Urraketa gertatu den hizkuntza: Euskara

Zioa: Herritarrak kexa jarri zuen Arartekoan Ertzaintza salatuz, errepidean kartel bat gaztelania hutsean 
jarri zutelako. Ondoren, Arartekotik zerbitzua baloratzeko inkesta bidali zioten, eta herritarra kexu 
da hau gaztelania hutsean zegoelako.

Inzidentzia mota: Kexa

Urraketa mota: Harremana

Urraketa-harreman mota: Idatzizkoa

Eremua: Publikoa - Beste herri administrazioak

Erakundea: Arartekoa

Izapidetza: Bideratuta

Egoera: Itxita

Emaitza: Bestelakoak

Erantzuna: Interesdunari bidalitako idazkiak (kexa hartu izanaren adierazpena eta azken ebazpena) berak 
aukeratutako hizkuntzan bidali genizkion. Baina ezin dugu baztertu galdera – sortak 
bidaltzerakoan agian hutsegiteren bat burutu izana. Ararteko erakundeak gure autonomia 
erkidegoko bi hizkuntza ofizialen erabilera bermatzen du. Edonola ere, herritarrari ondo iruditzen 
bazaio, gurekin harremanetan jar daiteke, datu zehatzen bidez benetan gertatu zena argi dezagun 
eta beharrezko azalpenak eman diezazkiogun.

Eskabidearen Datuak

Ebazpenaren Datuak

Fitxa
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Erabilitako bidea: E-mail

Erabilitako hizkuntza: Euskara

Urraketa gertatu den hizkuntza: Euskara

Zioa: EHUko udako ikastaro batean parte hartu du. Berriki hartu du ikastaroaren matrikula gastuei 
buruzko faktura, eta hau gaztelania hutsean dago. Iaz gauza bera gertatu zitzaion, eta UPV/EHUn 
kexa bat aurkeztu zuen. Hala ere, aurten ere berdin jaso du, gaztelaniaz.

Inzidentzia mota: Kexa

Urraketa mota: Harremana

Urraketa-harreman mota: Idatzizkoa

Eremua: Publikoa - Beste herri administrazioak

Erakundea: UPV-EHU

Izapidetza: Bideratuta

Egoera: Itxita

Emaitza: Konponduta

Erantzuna: Adostasun osoa azaldu dute kexarekiko, dokumentu eta agiri guztietan bi hizkuntza ofizialak 
erabili behar dituztela uste baitute. Gainera, inprimaki eta agiri guztiak berrikusteari ekin diote, 
eleaniztasunarekiko jarrera betetzen ote den ziurtatzeko. Eta azkenik, herritarrarekin izandako 
hutsegitea jada konpondu dutela adierazten digute.

Eskabidearen Datuak

Ebazpenaren Datuak

Fitxa
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Erabilitako bidea: E-mail

Erabilitako hizkuntza: Euskara

Urraketa gertatu den hizkuntza: Euskara

Zioa: Otsailaren 9an posta elektroniko bidez bi mezu jaso zituzten Hizkuntzalaritza Programako 
ikasleek doktoretza programako zuzendaritzatik. Mezuek zenbait kurtsoen gorabeherak aipatzen 
zituzten: ordutegia, atzerapenak…eta hauek gaztelania hutsean zeuden.

Inzidentzia mota: Kexa

Urraketa mota: Harremana

Urraketa-harreman mota: Idatzizkoa

Eremua: Publikoa - Beste herri administrazioak

Erakundea: UPV-EHU

Izapidetza: Bideratuta

Egoera: Itxita

Emaitza: Konponduta

Erantzuna: ELEBIDEn ez genuen erantzunik jaso baina ondoren herritarrak adierazi zigunez, azken 
hilabeteetan informazioa bi hizkuntzetan bidaltzen hasiak ziren.

Eskabidearen Datuak

Ebazpenaren Datuak

Fitxa
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Erabilitako bidea: E-mail

Erabilitako hizkuntza: Euskara

Urraketa gertatu den hizkuntza: Euskara

Zioa: UPV-EHUko doktorego bulegotik zenbait inprimaki eta agiri gaztelania hutsean jaso ditu, zehazki, 
3.zikloko matrikularen gordekina, ikerketa gaitasunaren proba egiaztatzeko sinatu beharreko 
inprimakia eta unibertsitateko egoera formalizatzeko agiria.

Inzidentzia mota: Kexa

Urraketa mota: Harremana

Urraketa-harreman mota: Idatzizkoa

Eremua: Publikoa - Beste herri administrazioak

Erakundea: UPV-EHU

Izapidetza: Bideratuta

Egoera: Itxita

Emaitza: Bestelakoak

Erantzuna: Doktorego atalak emandako azalpenen arabera, agiri horiek bi hizkuntzetan dituzte, eta horien 
ereduak bidali zituzten. Baina herritarrak adierazi zigunez, agiri horiek ez dira berak sinatu behar 
izan zituenak, beste agiri batzuk baizik. Berak sinatu zituen agiriak eta doktorego atalak bidalitako 
ereduak ez datoz bat. Aipatu, herritarra Hizkuntzalaritza Doktoretza Programa burutzen ari dela. 
Hortaz gain, ez du uste bere kasua isolatua denik, gainerako ikasleek ere agiri berdinak sinatu 
zituztelako. Honen berri eman genion unibertsitateari eta ondoren bidalitako erantzunean adierazi 
zigutenez, aipatutako agiriak aplikazio informatiko batek ematen ditu eta ez dago beste agiri 
batzuk izateko modurik. Hori dela eta, herritarrak esku artean zituen agiriak bidaltzeko eskatu 
ziguten, baina herritarra atzerrian zenez ezinezkoa izan zen eta bertan behera gelditu zen 
gertaera.

Eskabidearen Datuak

Ebazpenaren Datuak

Fitxa

6 de 10



Erabilitako bidea: E-mail

Erabilitako hizkuntza: Euskara

Urraketa gertatu den hizkuntza: Euskara

Zioa: UPV-EHUko euskaraz matrikulatutako Filologiako ikasleek ikasgaien artean bigarren hizkuntza 
bezala frantsesa aukeratu dute eta hau gaztelaniaz jasotzen dute irakasleak ez dakielako 
euskaraz. Hasieran, eskolak euskaraz ziren baina azterketa egin ondoren, gaztelerako taldean 
sartu zituzten eskolak euskaraz jasotzeko inolako aukerarik gabe.

Inzidentzia mota: Kexa

Urraketa mota: Harremana

Urraketa-harreman mota: Ahozkoa eta idatzizkoa

Eremua: Publikoa - Beste herri administrazioak

Erakundea: UPV-EHU

Izapidetza: Bideratuta

Egoera: Itxita

Emaitza: Konponduta

Erantzuna: Irakasle elebidun berri bat eskatuko genuela aginduta genuen  eta orain dela egun batzuk 
Ikastegiko Batzarrak eskari hori onartu du.

Eskabidearen Datuak

Ebazpenaren Datuak

Fitxa
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Erabilitako bidea: E-mail

Erabilitako hizkuntza: Euskara

Urraketa gertatu den hizkuntza: Euskara

Zioa: UPV-EHUtik posta elektroniko bidez mezu bat jaso du eta guztia ele bietan egon arren 
gaztelaniari ematen dio lehentasuna.

Inzidentzia mota: Kexa

Urraketa mota: Harremana

Urraketa-harreman mota: Idatzizkoa

Eremua: Publikoa - Beste herri administrazioak

Erakundea: UPV-EHU

Izapidetza: Bestelakoak

Egoera: Baztertua

Erantzuna: Mezua eta beka eskariaren inprimakia ele bietan daude, eta legea betetzen dute. Egia da 
gaztelaniazko testua gailentzen dela, baina ez dago xedapenik idatzizko hizkuntza ofizial bezala 
euskarari garrantzia handiagoa eman behar zaiola esaten duenik. Horrek jarrera bat azaldu 
dezakeen arren, bat lehenetsiz, ezin da ezer egin, ez baitago lege urraketarik. Bestalde, 
ikastaroen izenak gazteleraz azaltzen badira, logikoa dirudi hauek gaztelaniaz emango badira. 
Kasu honetan kexa baztertu beharrean gaude ez dagoelako horren inguruko oinarri juridikorik.

Eskabidearen Datuak

Ebazpenaren Datuak

Fitxa
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Erabilitako bidea: E-mail

Erabilitako hizkuntza: Euskara

Urraketa gertatu den hizkuntza: Euskara

Zioa: UPV-EHUko telefonoguneko pertsonak ez daki euskaraz. Euskal Erkidego Autonomoan euskara 
hizkuntza ofiziala den heinean gazteleraren pareko, iruditzen zaio elebidun izatea 
euskaldunentzako beharra dela eta administrazioko langileentzat aukera. Badaki ezin dela 
momentu batetik bestera administrazio guztia euskaldundu, baina herritarrekin hartu emana 
dutenek jakitea ezinbesteko ikusten du.

Inzidentzia mota: Kexa

Urraketa mota: Harremana

Urraketa-harreman mota: Ahozkoa

Eremua: Publikoa - Beste herri administrazioak

Erakundea: UPV-EHU

Izapidetza: Bideratuta

Egoera: Itxita

Emaitza: Bestelakoak

Erantzuna: UPV/EHUko telefono komunikazioetako zerbitzua honela antolatuta dago: administrazio 
laguntzaile bat, 22 telefonari eta zerbitzuko arduraduna. 22 telefonari horien banaketa honelakoa 
campuska: 4 Arabako campusean, 6 Gipuzkoakoan eta 12 Bizkaikoan. Lanpostu hauek guztiek 
dute jarrita 2.HE.Baina 86/1997 Dekretuko laugarren atalburuan aipatzen denari jarraituz lanpostu 
horiei derrigortasun datak esleitu behar zaizkie eta horretarako 20.ataleko lehenengo puntuan 
aipatzen den moduan “lanpostuari dagokion jarduera betetzerakoan jendearekin izaten den 
harremana aztertu egingo da, beraz, lanpostu bakoitzetik eskainitako zerbitzua norentzat den eta 
harremanak nolakoak eta zenbaterainokoak diren ” aztertu behar da. Horrela zilegi dirudi 
telefonari lana betetzen duen norbaiti derrigortasun data jartzea. Baina lanpostu batek dotazio bat 
baino gehiago duenean, dekretuko 21.atalean aipatzen diren 5 baldintzak izango dira kontutan 
derrigortasun datak ezartzerako orduan; horrek esan nahi du hizkuntza eskakizuna denak izango 
duten arren, ez da berdin gertatuko derrigortasun datekin. Telefonarien kasuan 22 horietatik 15ek 
dute derrigortasun data gainditua, horrek esan nahi du egiaztatua dutela, eta are gehiago 
UPV/EHUko kasuan beste hiruk ere derrigortasuna izan ez arren badute egiaztatuta, beraz 18 
dira guztira elebidunak. Horrek esan nahi du 4 besterik ez daudela hizkuntza eskakizuna bete 
barik, baina derrigortasuna ez dutenez ez daude behartuta.

Eskabidearen Datuak

Ebazpenaren Datuak

Fitxa
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Erabilitako bidea: E-mail

Erabilitako hizkuntza: Euskara

Urraketa gertatu den hizkuntza: Euskara

Zioa: UPV/EHUko irakasle izanik, errenta aitorpenean aurkeztu behar den 10-T dokumentua jaso du 
UPV/EHUko gerenteak bidalita. Dokumentu hau, inprimaki edo formularioa eta bertako datuak, 
gaztelera hutsez idatzita jaso ditu.

Inzidentzia mota: Kexa

Urraketa mota: Harremana

Urraketa-harreman mota: Idatzizkoa

Eremua: Publikoa - Beste herri administrazioak

Erakundea: UPV-EHU

Izapidetza: Bideratuta

Egoera: Itxita

Emaitza: Bestelakoak

Erantzuna: 2006ko errenta aitorpenetik aurrera, EHU/UPVko langile guztientzat eskuragarri dago 10T 
dokumentua euskaraz; hain zuzen ere, “Langileen Ataria” aplikazioaren euskarazko bertsioan. Era 
berean “Langileen Ataria” aplikazioaren erabilera sustatzearekin batera, aurrerantzean langileak 
dokumentazioa posta bidez etxean jaso nahi badu, berori espresuki eskatu beharko du eta, 
halaber, berak aukeratu beharko du zein hizkuntzatan jaso nahi duen. “Langileen Ataria” 
aplikazioa berria da eta oraindik langile asko ez dira ohitu erabiltzera. Hori dela eta, salbuespen 
gisa, erabaki zen azkeneko aldiz aurten ere 10T dokumentua posta bidez bidaltzea, nahiz eta 
gaztelania hutsean izan behar. Informatika baliabideei lotutako arazoek eragotzi zuten bi 
hizkuntzatan bidaltzea. Hala ere, aplikazio horri esker, UPV/EHUko langileentzako 10T 
dokumentua eskuragarri egon da une oro euskaraz eta horrela egongo da etorkizunean.

Eskabidearen Datuak

Ebazpenaren Datuak

Fitxa
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