
 
 
 
 
 
 
 

KULTURA ETA HIZKUNTZA 
POLITIKA SAILA 

Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza 

Herri Administrazioetan Hizkuntza 
Normalizatzeko Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

Viceconsejería de Política Lingüística 

Dirección de Normalización Lingüística de 
las Administraciones Públicas 

 

NEURRI ZUZENTZAILEAK 
 
ETXEBIZITZA, EKIPAMENDU ETA ESPAZIO PUBLIKO IREKIEI LOTUTAKO NEURRIAK 
 
PLANIFIKAZIO GARAIAN EZARTZEKOAK 
 
Izaerari lotutakoak 
 

 Proiektuaren izaera eremu horretako garapen sozioekonomiko eta 

soziokulturalera moldatzea. Familia bakarreko edo dorre itxurako etxebizitzak 

beharrean, ingurura egokitutakoak egitea, ordura arteko komunitate-bizitzari 

kalterik ez eragiteko. 

 Bizilagunen arteko harremana erraztuko duten etxebizitza motak lehenestea. 

Harresirik gabeak eta irekiak. 

 Etxebizitza- eraikin berrietan atari bakoitzeko bizilagun-kopurua zaintzea,  

pertsonen arteko harremana erraztuko duten bizilagun-kopurua lehenetsiz. 

 Etxebizitzak eraikitzen diren proiektuetan, hauen artean komunikazioa hobetzea, 

komunitate bizitza eta herritarren arteko harremanak indartuz. (Adibidez, 

pasabideak zabaltzea, ahalik eta erakargarrienak izatea, etab.).  

 Etxeen behealdean lokalak egitea eta horietako hainbaten kudeaketa publikoa 

izatea, horrela hizkuntza irizpideak ezarri ahal izango dira eta euskararen erabilera 

sustatu ahal izango da. 

 Etxebizitza azpietan erabilera publikoko lokalak sustatzea momentuko beharrei 

egokiturik: euskaltegi, alokatu, udal zerbitzuak ezarri… 

 Zer nolako ekipamenduak jarriko diren tentuz aztertzea, espazio horrek 

herritarren arteko euskararen aldeko dinamika onuragarriak susta ditzakeelako.  

 Tokiko beharretara neurritatutako espazio publiko irekiak aurreikustea. 

Adibidez, espazio publikoa auzoko bizilagunek erabiltzeko bada, dimentsioa 

behar horietara egokitzea, erabiltzaileen hazkuntza neurtuz.   

 Harremanetarako espazio komunitarioak bermatzea. Etxebizitza inguruetan 

espazio publikoak, haur parkeak, berdeguneak, baratz edo lorategi komunitarioa 

egotea, etxebizitza azpietan lokal komunitarioak egotea. 

 Heldu eta txikiak elkarrekin egon daitezkeen espazio eta ekipamenduak 

aurreikusi, harremanak sustatzeko gune gisa. 
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 Lehentasuna ematea gazteek eta 

haurrek erabiltzeko dotazioei. Jolaslekuak eginez gero, ez izatea oso haur 

txikientzat bakarrik. Dotazio publikoetako jarduerek espazio publikoan eragina 

izatea. Adin tarte ezberdinentzako espazio publiko irekiak gauzatzeak gizarte 

kohesioa sustatzeaz gain, hizkuntzaren zein kulturaren transmisioa ematea 

sustatzen du. Areago, herri izaera sendotzen du. 

 Espazio publiko irekiak beste instalazio batzuk inguruan izatea, adibidez, 

dendak, liburutegia, kultur etxea, ikastetxeak eta gizarte kohesioa sustatzeko 

komunitate-zentroak. Gizarte integrazioa sustatzen eta herritarren arteko 

harremanak areagotzen laguntzen du.  

 Eraiki edo sortuko diren herri-gune berrien eta herriaren arteko lotura egokiak 

bermatzea (Adibidez, bidegorri-sarea edo oinezkoen bidea). Gizarte integrazioa 

sustatzen eta herritarren arteko harremanak areagotzen laguntzen du.   

 Biztanle berrien integraziorako egiturazko neurriak ezartzea: 

auzo/etxebizitzen antolaketa eta egitura biztanle berrien integraziorako moldatzea 

(bertako herritarrekin harremanak garatzeko espazioak, gune komunitarioak, 

etxebizitzen sarbidea oinezkoen espazioetatik, …) 

 Ekimenak hezkuntzarekin, osasunarekin, gizarte-zerbitzuekin, kirolarekin edo 

kulturarekin lotutako oinarrizko ekipamenduen erabilera sustatzea. Gizarte 

integrazioa sustatzen eta herritarren arteko harremanak areagotzen laguntzen du.    

 Zerbitzuaren kudeaketa pribatua izanez gero udalarekin hitzarmenak egitea 

aurreikustea, horrela udalarekin hizkuntza irizpideak adostu ahal izango dira.  

 Planaren/proiektuaren helburuen artean hizkuntza eta hizkuntza ekologiari 

dagozkionak jasotzea. Adibidez, hizkuntzaren balioa eta euskararen garapen 

egokirako neurriak hartuko direla jasotzea.  

 Etxebizitza-eraikitzaileak herritarren kooperatibak izatea sustatzea. Horrela, 

herritarrak bertan geratzeko aukera bermatuko da.  

 Etxebizitza berriak eraikiko diren proiektuen kasuan, eta tokian tokiko errealitatea 

kontuan hartuta, alokairu-etxebizitzen beharrizan zehatza neurtzea. Horrela, 

herritarrak bertan geratzeko aukera bermatuko da.  

 Etxebizitza berriak eraikiko diren proiektuen kasuan, eta tokian tokiko errealitatea 

kontuan hartuta, etxebizitza turistikoen erregulazioa egitea, etxebizitza turistikoen 
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kopurua mugatzeko ahal den heinean. 

 Etxebizitza eskuratzeko bertakoei lehentasuna emateko formulak jasotzea. 

Adibidez, babes ofizilekokoetan eta etxebizitza tasatuetan erroldaren irizpidea 

ezartzea, herrian erroldatuek lehentasuna izatea, etxebizitza eraikitzaileak herriko 

kooperatibak izatea sustatzea. 

 Aurrerapen dokumentuan jasotako etxebizitza berrien kopurua herritarren 

beharretara egokitzea. Horrela, herriaren hazkutza jasangarria izatea lortuko da.  

 

 Babestutako etxebizitzen kasuan, herritarren beharrak kontuan hartzea, eta 

euskararen ezagutza baloratzea/eskatzea (legeak horretarako aukera ematen 

badu).  

 Etxebizitza babestuak edota tasatuak jasotzea proiektuan. Horietan erroldaren 

irizpidea ezartzea.  

 Kultura, kirola, hezkuntza zerbitzuak eskaintzen dituen eraikinen kudeaketa 

publikoa izatea, horrela hizkuntza irizpideak ezarri ahalko dira.  

 Lurraldearen zatikako planetatik eratorritako proiektuetan ere, Eragin 

Linguistikoaren Ebaluazioa egitea. Eta ebaluazio horren emaitzaren araberako 

irizpideak zehaztea. 

 Lurraldearen zatikako planen kasuan (foru aldundiak), plangintzari dagokionez, 

herri bakoitzak arrisku mailaren araberako neurri zuzentzaileak hartzea. Herriek 

udal plangintza (Plan Orokorra) moldatzea, LZPari egindako neurri 

zuzentzaileekin bateragarriak izan daitezen." 
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Dimentsioari 

lotutakoak 

 

 Proiektuaren tamaina murriztea. 

 Proiektuaren iraupena luzatzea (etxebizitza guztiak aldi berean egin beharrean, 

fase desberdinetan egitea), inpaktua leunagoa izan dadin edo ezarri ahala neurriak 

hartu ahal izan daitezen. Helburua beti izango da biztanleriaren oreka linguistikoa 

bermatzea (jasangarritasun linguistikoa)." 

 Proiektuaren tamaina murriztea (Etxebizitzen kasuan, auzo/herri/eskualdearen 

beharretara neurriratzea hazkundea.) 

 Hizkuntzan eragin negatiboa izan dezakeen proiektu baten barnean aurreikusita 

dagoen faseetako bakoitza zatitzeko eta bere baitan programatzeko aukera 

aztertzea. 

 Tokiko beharretara neurriratutako espazio publikoak aurreikustea. 

 Espazio publiko irekiak beste instalazio batzuk inguruan izatea, adibidez, dendak, 

liburutegia, kultur etxea, ikastetxeak eta gizarte kohesioa sustatzeko komunitate-

zentroak.  

 Espazio publiko irekiak eremu askotan dispertsatzea aurreikustea 

 Tokiko beharretara neurriratutako ekipamenduak aurreikustea.  

 Etxebizitza berrien (eraikin berriak) kopurua murriztea eta  

auzo/herri/eskualdearen beharretara neurriratzea hazkundea. Euskararen 

ezagutza-tasa horrenbeste ez jaistea lortzen da, herrikoak bertan geratzeko aukera 

sustatuta, hazkuntza txikiagoa izango delako.  

 Azterketa egin birgaitzeko potentzialitatea duten etxebizitzak detektatzeko, hauek 

berrerabiltzeko esfortzua eginez (bizilagun egonkorren dentsitatea, eta hortaz 

komunitatea, sendotzeko).  

 Baserri etxebizitza handiak zatitzeko aukera baimentzea. Horrela, herritarrak 

bertan geratzeko aukera handitzen da, euskararen ezagutza-tasari era positiboan 

eraginez.   

 Etxebizitzak eraikitzen diren proiektuen kasuan, etxebizitza babestuak (tasatuak 

eta BOE) azken faserako ez uztea (eraikuntza- fase desberdinak aurreikusita 
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daudenean). Horrela, hasierako eragina 

positiboagoa izatea lortuko da eta harremanak euskaraz izan daitezen bermatzeko 

aukerak handituko dira, hasierako harremanak euskaraz izateko aukera ugarituko 

baita.  

 Proiektu batean lokal komertzial berriak sortuko badira, neurri handiko lokalen 

portzentajea mugatzea (Adibidez, azalera handiko lokalak gehienez % 25 

izatea). Horrela, herriko komunitate-bizitza indartzea lortuko da eta horrek 

harremanetan eragin positiboa du, erabilera areagotzen duelako.   
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Lekukotzeari 

lotutakoak 

 

 Ezagutzan eragin kaltegarri txikiagoa izan dezan proiektua lekualdatzea  

 Proiektu guztia leku berean garatu ordez, eremu desberdinetan banatzea 

 Espazio publiko irekiak eremu askotan banatzea aurreikustea,  gizarte-

kohesioa indartuz.  

 Espazio publiko irekiak beste instalazio batzuk inguruan izatea, adibidez, 

dendak, liburutegia, kultur etxea, ikastetxeak eta gizarte kohesioa sustatzeko 

komunitate-zentroak. 

 Hizkuntza irizpideak aztertu eta HAPOn integratu.  

 Ekipamenduak beste ekipamendu osagarri batzuetatik gertu egotea eta denen 

koordinazioa, eraginkortasuna eta gizarte-kohesioa ahalbidetzen duen sarea 

osatzea. Adibidez, ekipamendu batetik bestera mugitzeko oinezko sareak 

lehenetsiz.  

 Ekimenak garrantzi naturala, historikoa edota kulturala duten lekuak 

babestea edo hobetzea. Bertako izaera indartzen eta prestigiatzen du.  
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PROIEKTUA 

GARATU AURRETIK ETA EGIN BITARTEAN 

 

Hizkuntza irizpideei lotutakoak 

 

 Obra lizentzia ematerakoan hizkuntza irizpideak txertatzea. Hizkuntza paisaia 

euskaraz egon dadin eta udalarekiko harremanak euskaraz izan daitezen.   

 Enpresa sustatzaileak izapideak udalarekin euskaraz egitea gehitzea.  

 Obra arduraduna euskalduna izatea zehaztea lehiaketa publikoetan. 

 Proiektuaren iragarkiak tokiko eta euskarazko hedabideetan egitea lehenestea. 

Herriko biztanleak (edo inguruko arnasguneetakoak) erakartzeko, Udalak 

pleguetan enpresa sustatzaileei iragarkiak euskarazko hedabideetan egitea 

lehenesteko eskatzea (euskarazkoetan bakarrik ez bada ere, kontuan hartzea). 

 Iragarkietan ingurunearen berri ematerakoan eremuaren izaera euskalduna 

azpimarratzea.  

 "Euskara-planak edo ziurtagiria  (Bikain / Bai Euskarari) duten 

hornitzaileak lehenetsi. Onurak eskaintzea euskaraz lan egiten dutela edo 

zerbitzua euskaraz eskaintzen dutela ziurtatzen dutenen enpresei." 

 Herriko tabernari eta ostatuetako langileak zerbitzua euskaraz ematearen 

garrantziaz ohartaraztea eta hizkuntza-paisaia euskaraz izan dezaten laguntza 

eskaintzea. 

 Bertako toponimia erabiltzea etxe/kale/plaza izenak ezartzeko. 

 Etxebizitzen salmenta iragartzerakoan komunikazio irizpideak finkatzea, 

euskarari lehentasuna emanez.  

 Udalak zuzenean kudeatzen ez dituen proiektuetan ere (etxebizitza promozio 

pribatuak, adibidez), sustatzaileekin lanketa egitea, berauek euskara haintzat 

hartuko duten eta lehenetsiko duten komunikazio irizpideak finka ditzaten. 

 Udalak sustatutako etxebizitzetan hizkuntza paisaiaren inguruko irizpideak 

mantentzea bideratu. Sustapen pribatuko etxebizitzei hizkuntza paisaiaren 

gomendio irizpideak helaraztea. 
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 Erosle edo 

interesdunei dagokien arreta euskaraz emateko aukera bermatzea. 

 Etxebizitza eskuratzeko bertakoei lehentasuna ematea 

 Herriko langileei lehentasuna ematea 

 Kontratatutako langileak euskaldunak izatea 

 Pasaia linguistikorako irizpideak finkatu, euskarari lehentasuna emanez eta 

erdarak beharrezkoa den kasuetan soilik erabiliz 

 Planak formulatzeko oinarrietan, datu linguistikoak ere jasotzea: ezagutza, 

lehen hizkuntza,etxeko erabilera eta kale-erabilera, euskararen inguruko 

egituraketa (euskara zerbitzua, UEMA) eta hezkuntza-ereduak.  

 Herrietako establezimendu eta enpresetan arreta jartzea, beraiei zuzendutako 

lanketa berezia egitea zerbitzua euskaraz ematearen garrantziaren jabe egin 

daitezen.  

 Udal eta herriko elkarteen artean harreman-hizkuntza euskara izan dadin 

ziurtatzeko hitzarmenak bultzatzea.  

 "Herriko talde eta elkarteetan (guraso-, kultur-, kirol-taldeak...) funtzionamendu-

irizpideak ezar daitezela bultzatzea, ordura arte bezala euskaraz funtzionatzen 

jarraitzeko."  

 Udalaren hizkuntza-irizpideak ezagutaraztea obra egin behar duen enpresari, 

batik bat hizkuntza-paisaiari lotutakoak. 

 Proiektua egin den gunearen inguruan euskarari lotutako erreferentziak jartzea 

(Adibidez, guneen arteko pasabideetan herriko erreferentziak jartzea). 

 Udal-erroldan hizkuntzen aldagaia ere jasotzea, herritar eta etorri berriek 

ezagutzen dituzten hizkuntzen datu zehatza edukitzeko, eta unean-unean joeraren 

berri jakiteko. Nahikoa ikusten dut azalpenarekin. Datua dagoeneko jasotzen 

bada, datu horiek eskuratzea eta aztertzea jarri daiteke. 

 Proiektu jakinaren barnean ireki daitezkeen establezimenduei begira, irekitzeko 

prozedura administratiboan udalaren hizkuntza-irizpideak eta laguntzak 

jakinaraztea. Laguntzetarako esteka txertatu udal Web orrian, irekitzeko 

lizentziak bideratzeko gunean. 

 Terraza-ordenantzan hizkuntza-irizpideak txertatzea.  

 HAPOn jasotzen diren helburuen artean hizkuntza eta hizkuntza-ekologiari 
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dagozkionak jasotzea.  

 Obra baimenetarako hizkuntza-irizpideak ezarri.  

 

 

 

 

 

BIZTANLEAK ETORTZEN DIRENEAN 

 

Neurri osagarriak/aringarriak 

 

 Herritarren ahalduntze linguistikoa eta prestakuntza landu. Ahalduntze-

eskolak abian jarri, hizkuntza-portaerak lantzeko herritarrekin. 

 Etorri berrientzako harrera plana egin, euskara ardatz izanda.  lErroldatzen 

direnerako euskarria sortu. Ongi etorria emateko ekitaldia egin, eta udaleko lan 

ildoetan sartzeko aukera eskaintzea.  

 Bizilagun berriei herriaren ezaugarrien berri ematea, baita herriak eskaintzen 

dituen aukera eta zerbitzuen berri ere. Horrekin batera euskararen presentziaz eta 

arnasguneen garrantziaz hitz egitea. 

 Etorri berrientzat, integraziorako neurriak (hezkuntza,...) eta planak garatzea.  
 

 Bizilagun erdaldunen euskalduntzea eta beharrezko errefortzua bermatzea; hau 

da, haien hizkuntza-ezagutza bideratzeko neurriak hartzea: euskaraz ikasteko 

dirulaguntzak, sustapen-kanpainak, mintzalagun…" 

 Gaur egun udalak dituen programak etorri berrien artean sustatu: kirol-eskaintza, 

kultura-eskaintza, aisialdi-eskaintza, haurrentzako ekintzak, ludoteka, udalekuak, 

etab. 

 Etorri berrientzako harrera linguistikoa egiteko protokoloa ezartzea: gida, 

tutorea, hiztegia… 
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 Kulturarteko topaketak egitea: etorri 

berrien eta bertako biztanleen arteko kulturarteko harremanak sustatzeko eta etorri 

berriek beren kulturaren berri ematea errazteko.  

 Euskarazko eskaintza bermatzea zonalde berrian: hezkuntza, kirola, aisialdian, 

kultura… 

 Herriko merkataritzara begira gomendioak eta sariketa sistema bideratu hizkuntza 

ohitura jakin batzuk sustatzeko. 

 Merkataritza establezimenduak irekitzen direnean hizkuntza pasaia eta 

zerbitzua euskaraz izan dadin bermatzeko neurriak hartzea: hitzarmena sinatuz, 

euskurazko zerbitzua eskainiz… 

 Funtzionamendu-irizpideak finkatzea herriko talde eta elkarteentzat (guraso-, 

kultur-, kirol-...), ordura arte bezala euskaraz funtzionatzen jarraitzeko. Bada 

bizilagun berriak etorriko direlako eta elkarteetan integra daitezkeelako. 

Ezberdina da euskaraz funtzionatzea berez erdaldunik ez dagoelako edo 

konetzienteki irizpideak izatea eta edozein aldaketarako prest egotea. 

 Etxebizitza berrietako atarietako bizilagunei finka-administratzaile euskaldunak 

hartzea gomendatzea.  

 Aisialdirako euskarazko eskaintza erakargarria egitea. Jolasgune eta espazio 

irekietan aisian euskararen erabilera bultzatzeko jarduerak lehenestea. Herritar 

guztientzat. Baina neurriak ezartzen dituenak erabaki dezake zeini zuzenduta 

ezarri nahiko lituzkeen. 

 Etorri berrien inpaktua gutxiagotzeko,  eskolen artean banatzeko neurriak 

hartzeko eskaera egitea.  

 Haurrak herriko euskarazko ikastetxeetan matrikulatzeko kanpainak egitea.  

 Bertako identitatea eta euskara uztartu eta landu. Herritar denei zuzenduta bertako 

hizkeraren inguruko tailerra egin. ETORRIKO DIRENEKIN, NOREKIN? 

 Euskalduntzeko konpromisoa bermatu, eta erreztasunak eman (doakoa)  

 Euskara ikastaroak moldatzea etorri berriei ahalik eta gehien egokitzeko: orduak, 
ordutegiak, prezioak… 

 Berbalagun edo mintzalagun gisakoak antolatzea. Erdaldunak izan daitezkeen 

guneetan atentzioa jartzea. 

 Gurasoentzako programak indartzea. 
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 Sortuko diren zerbitzu berriei 

itzulpen-zerbitzua eskaintzea.  

 Sentsibilizazio /motibazio kanpainak egitea herritarrentzat, euskararen 

erabileran atzera egin ez dezaten eta etorri berriek ikasteko beharra sentitu 

dezaten. 

 Arnasguneez eta lurralde-antolaketaz prestakuntza bideratzea, bereziki 

legegintzaldi hasieran, ardura politikoa duten guztientzat, lurralde-plangintzek 

duten eraginez eta ondorioez jabetu daitezen.  

 ESEPen proposatzen diren neurri eta ekintza orokorren katalogoan arnasguneei 

begira beren beregi landutakoak jasotzea.  

 ESEPen proposatzen diren neurri eta ekintza orokorren katalogoan lurralde-

antolaketa eta hirigintza plangintzaren eraginei begirako neurriak eta ekintzak 

jasotzea.  

 Bisitariak ugarituko diren kasuetarako, sentsibilizazio- eta kontzientziazio-saioak 

antolatzea herriko merkatariekin, euskaraz funtzionatzen jarraitzeko." 

 Ikasle euskaldunen eta erdaldunen arteko oreka:  

1) Harrera-planak eskoletan. 

2) Ikasle etorri berrientzako errefortzua eskaintzea. 

3) Familiaren hizkuntza-ohiturak aldatzeko familia-lagun edo antzekoak antolatzea. 

 

 

JARDUERA SOZIOEKONOMIKOARI LOTUTAKO NEURRIAK 

 

PLANIFIKAZIO GARAIAN 

 

Izaera/dimentsio/lekukotzeari lotutakoak 

 

 Sortuko diren lanpostuak bertakoek betetzeko neurriak ezartzea helburuen 

artean jasotzea. 
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 Helburuen artean askotariko 

enpleguak lortzeko aukerak sustatzea jasotzea. Herritar-talde guztientzako lan 

aukerak bultzatzea, herritarrak bertan geratzeko aukera ugaritzea lortuko baita eta 

ezagutza-tasari positiboki eragin. 

 Helburuen artean, tokiko enpleguarekin lotutako prestakuntza sustatzea 

jasotzea.   

 Tokiko beharretara neurriratutako lanpostuak sustatzea. Horrela bertako lan 

beharrei erantzuten zaio eta kanpoko langile kopurua neurriratzeak ezagutza tasari 

positiboki eragiten dio.  

 Ekonomia aniztasun handiagoa egotea bultzatzea. Bertakoei  lanean geratzeko 

aukera eskaintzen die, eta, ondorioz, langileen euskararen ezagutza eta erabilerari 

modu xumeagoan eragiten dio  

 Enpresa berriak edota merkatalguneak eraikiko badira euskararen hauskortasun 

txikiko guneetara bideratzea. 

 Herriaren kanpoaldean eraikitzea enpresak/merkatalguneak/aisialdiguneak. 

 Ezagutzan eragin kaltegarri txikiagoa izan dezan lekualdatzea 

 Proiektu guztia leku berean garatu ordez, eremu desberdinetan dispertsatzea 

 Ekipamenduak beste ekipamendu osagarri batzuetatik gertu egotea eta denen 

koordinazioa, eraginkortasuna eta gizarte-kohesioa ahalbidetzen duen sarea 

osatzea proposatu. Adibidez, oinezko sareak lehenetsiz. Eremu funtzionalean 

jarduera jartzeko interesa duten saltoki edo establezimenduetan euskararen 

erabilera-plan edo BIKAIN ziurtagiria izatea baloratzea eta lehentasuna 

ematea. 

 Hitzarmenak, aholkularitza eta laguntzak bideratzea, eremu funtzionalean 

jarduera jartzeko interesa duten saltoki eta establezimenduetan euskara-planak 

garatzeko. 

 

ENPRESEI LOTUTAKO BISITARIAK ETORRIKO DIRENEAN 

 

Neurri osagarri/aringarriak 
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 Enpresetan euskara planak garatzea 

sustatzea. 

 Udalarekiko harremanetako hizkuntza euskara izan dadin eskatzea. 

 Lanpostu horietarako profil/titulazio egokirik ez badute, lantegiek beren gain 

hartzea langileen trebakuntza edo lanbide heziketako ikastegien eskaintza 

premietara egokitzea, kasu guztietan ere euskaraz. 

 

ZERBITZUEI LOTUTAKO BISITARIAK ETORRIKO DIRENEAN 

 

Neurri osagarri/aringarriak 

 

 Zerbitzuen kudeaketa publikoa denean hizkuntza irizpideak ezartzea eta horiek 

betetzeko jarraipen sistema zehaztea. Hizkuntza irizpideetan jasoko dira: 

o Harrerako langileak euskaldunak direla bermatzea 

o Hizkuntza paisaia euskaraz egongo dela bermatzea 

o Komunikazioak euskaraz egingo direla bermatzea 

o Zerbitzuak euskaraz eskainiko direla bermatzea 

 

 Zerbitzuen kudeaketa pribatua den kasuetan hizkuntza irizpideak ezartzearen 

garrantziaz ohartaraztea. 

 Zerbitzu sektoreko langileak ahalduntzea euskararen balio erantsiaren gainean. 

 Merkatari-ostalariei bideratutako euskalduntzeko saioak eskaintzea. 

 Itzulpen zerbitzuak eskaintzea. 

 

JARDUERA SOZIOKULTURALARI LOTUTAKO NEURRIAK (KULTURA, TURISMOA) 

 

PLANIFIKAZIO GARAIAN 
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Izaera/dimentsio eta lekukotzeari 

lotutakoak 

 

 Bertako kultura, hizkuntza, ohiturak sustatzea helburuen artean jasotzea. 

 Ondarearen baitan, euskara ere babestu beharreko ondare gisa hartzea. 

 Erabiliko diren irudi leloak bertako ezaugarriei lotutakoak izatea sustatzea. 

 Ekimenek bertako kultur sorkuntza sustatzea helburuen artean jasotzea. 

 Ekimenek garrantzi naturala, historikoa edota kulturala duten lekuak babestea edo 

hobetzea. 

 Bisitari kopuru jasangarria sustatzea: turismoa hizkuntz gutxituetako 

herrialdeetan sustatzea… 

 Jarduerak bisitariak hauskortasun txikiko guneetan jasotzea aurreikustea. 

 

TURISMOARI LOTUTAKO BISITARIAK ETORRIKO DIRENEAN 

 

Neurri osagarriak/aringarriak 

 

 Turismoak duen eraginaren jarraipena egitea. 

 Turismo bulegoan galdetegi bat izatea, jasotzeko zenbateko balioa ematen dioten 

kulturari, hizkuntza propioa izateari. 

 Turistei banatzeko liburuxkak euskarazko agurrekin, esaldiekin, bitxikeriekin… 

 Turismo ekimenetan euskara berezitasun / erakargarri modura lantzea. 

 Turista gehien dagoen egunetan, herrian egiten den euskarazko kultur sorkuntzari 

ikusgarritasuna ematea. 

 Turismo jardueretarako hizkuntza irizpideak lantzea, komunikatzea eta 

aplikatzea. 

 Ahalduntze eskolak, hizkuntza portaeren inguruko saioak egitea herritarrekin. 

 Turismo sektoreko langileak ahalduntzea zerbitzua euskaraz emateak duen 

garrantziaren eta balioaren gainean. 
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 Ostalaritzako langileei zuzendutako 

euskarri bat sortzea oinarrizko trebakuntzarekin. 

 Ostalaritzan lan egingo duten langileak trebatzeko saioak eskaintzea. 

 Ostalariei web atariak, menuak eta bestelako euskarriak euskaratzeko aholkua eta 

laguntza eskaintzea. 

 Euskaraz komunikatzeko  oinarrizko trebakuntza ematea zerbitzu sektoreko 

langileei: agurrak, esamoldeak, janarien izenak.  

 Bigarren etxebizitza gisa erabiltzen diren etxeetako turista egoiliarren hizkuntza 

portaerak aztertzea eta zaintzea. 

 Bisitarientzako euskarrietan euskarari eta arnasguneei buruzko mezua gehitzea. 

 Bisitariak oinarrizko hitzak euskaraz egin ditzaten animatzeko mezu esplizitua 

ematea. 

 

  

 


