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Irismen dokumenturako 
excela erabiltzeko 

jarraibideak
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Zer da irismen dokumentua? 
Irismen dokumentuak esango digu zenbaterainoko eragin 
soziolinguistikoa izan dezakeen eremu jakin batean abian jarri nahi 
den plan edo proiektu batek.

Irismen dokumentuari buruzko lege aipamena
Plana edo proiektua ezartzeko edo onartzeko prozedura 
substantiboan sustatzaileak organo substantiboan, prozedura 
abiatzeaz batera, hizkuntzaebaluazioari buruzko irismen 
dokumentua eskatuko dio hizkuntzaeraginaren ebaluazioaz 
arduratzen den udalorganoari. Horrekin batera, planaren edota 
proiektuaren azalpen xehea biltzen duen dokumentu bat aurkeztu 
beharko du.

Dokumentu hori aplikazio informatiko baten bidez, xlsm baten bidez, 
egin ahal izango da; hona hemen, beharrezko jarraibideak aplikazio 
hori judeatzeko.
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Zer da hizkuntzainpaktuaren 
azterlana? 

Irismen dokumentuak plan edo proiektu batek eremu jakin bateko 
egoera soziolinguistikoan eragin negatiboa izango duela ondorioztatuz 
gero, eragin horren neurria kalkulatuko da azterlanaren bidez.

Hizkuntza-inpaktuko azterlanari buruzko lege 
aipamena

Plan edo proiektu batek udalerrian edo aztertzen den eremuan 
euskararen erabileran eraginik eduki dezakeen aztertzerakoan 
adierazle hauek kontuan hartuko dira:

 — Udalerriko edo eremuko biztanlerian aldaketak eragitea.
 — Udalerria edo eremua bisitatzen duten pertsonen kopurua 
aldatzea.

 — Udalerrian edo eremuan egiten den hizkuntzapolitika 
aldatzea.

 — Udalerriko edo eremuko hizkuntzaerkidegoaren harreman
sareak aldatzea.

Behin alderdi horiek aztertuta hizkuntza eraginaren ebaluazioaz 
arduratzen den udalorganoak honako erabakietako bat hartuko 
du: hizkuntza eragin nabarmenik ez dagoela aurreikusten badu, 
azterlanik egin ez dadila; hizkuntzaazterlana egin behar dela 
erabakitzen badu, zein arlo aztertu behar diren zehaztu egingo du. 
Aldi berean, dokumentuan zehaztu beharko da prozedura arrunta 
edo prozedura erraztua egingo den. Prozedura erraztua egin behar 
bada, hizkuntza eraginaren ebaluazioaz arduratzen den udal
organoak zehaztuko du kontsulta faseko izapideak egingo diren 
eta, hala bada, zein edo zeintzuk.
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Zer da hizkuntzaeraginaren 
ebaluazioari buruzko txostena?

Hizkuntzainpaktuaren azterlana egin ondoren osatuko den txostena 
da. Hor, besteak beste, hauek jasoko dira: proiektu edo planaren 
deskribapena, prozeduran izandako izapideen laburpenak, hizkuntza
inpaktuaren azterlanaren laburpena, neurri zuzentzaileak, jarraipen 
sistema…

Hizkuntza-eraginaren ebaluazioari buruzko 
txostenaren gaineko lege aipamena

Hizkuntzaren eraginaren ebaluazioari buruzko txostenean, honako 
datu hauek, gutxienez, bilduko dira:

a. Planaren edo proiektuaren organo substantiboa zehaztea 
eta planaren edo proiektuaren deskribapena.

b. Informazioa jendaurrean jartzeko eta Eusko Jaurlaritzan 
hizkuntza normalizazioaren arloko eskumenak dituen 
sailari eta pertsona interesdunei kontsultak egiteko 
izapideen emaitzen laburpena, bai eta horiek kontuan 
hartzeko moduaren azalpena ere.

c. Hizkuntzaeraginaren ebaluazioaz arduratzen den udal
organoak egin duen azterketa teknikoaren laburpena.

d. Euskararen erabileraren normalizazioaren gaineko 
ondorio kaltegarriak prebenitzeko, zuzentzeko eta, hala 
dagokionean, konpentsatzeko ezarri beharko liratekeen 
baldintzak eta neurriak, beharrezkoa denean.

e. Zer konpentsazioneurri ezarri beharko den. 
f. Jarraipensistema.
g. Jarraipenbatzorde bat sortzea, beharrezkoa denean.
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Irismen dokumentua egiteko 
aplikazioa betetzeko jarraibideak

Lau urratseko ibilbidea izango da dokumentua osatzea:

Galdetegi  
laburra

Eremua  
aukeratu

Eremuaren 
datuak EMAITZA
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1. GALDETEGI LABURRA

Galdetegi laburrean hiru galderei erantzun behar zaie. Hiru galdera 
horietatik baten bat baiezkoa bada, jarraian datozen urratsak egin 
behar dira; erantzun guztiak ezezkoak badira, galdetegi horrekin 
amaitzen da egin beharrekoa.

Planak/proiektuak izango 
du eraginik tokiko biztanleria 
kopuruan?

Herriko edo planak/proiektuak eragina izango 
duen eremuko biztanleria kopurua igo edo jaitsiko 
den galdetzen da.

Planak/proiektuak izango du 
eragin nabarmenik tokiko 
bisitari kopuruan?

Epe jakin batean (egunero, astean zehar, 
asteburuetan, hilabete batzuetan…) herrira 
datozen kanpoko bisitari kopuruan aldaketarik 
ekarriko duen galdetzen da.

Planak/proiektuak herriko 
egoera soziolinguistikoan 
beste era bateko aldaketa 
nabarmenik eragingo du? 

Planak/proiektuak herritarren arteko ohiturak 
aldatzea, hizkuntza irizpideak aldatzea(ikastetxe bat 
ereduz aldatzea…) edo egoera soziolinguistikoan 
eraginik izan dezakeen beste ezer aldatzea 
suposatuko duen edo ez galdetzen da.

Galdetegi laburreko lehen bi galderetakoren bati baiezkoa erantzun 
bazaio, zuzenean Eremua arakatu erlaitzera, pestainara, pasako 
gara, dokumentuarekin jarraitzeko.

Baiezkoa hirugarren galderari soilik baiezkoa erantzun bazaio, udalak 
baloratu beharko du eragin dezakeen, aldaketa soziolinguistikoaren 
arabera, hizkuntzaeraginaren ebaluazioari buruzko txostena egin 
edo ez.
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2. EREMUA AUKERATU

Lehenengo urratsa: taulan hainbat datu sartu behar da.

EREMUA
Plan/proiektuak eragiten duen tokiaren izena. Normalean, udalerriaren 
izena izango da, baina baliteke plan/proiektuak auzo batean bakarrik 
izatea eragina edo udalerriz gaindiko eremura zabaltzea eragina.

Herria baldin bada, erlaitzean sakatu eta automatikoki aterako dira 
EAEko udalerri guztiak dagokiona aukeratzeko.

Salbuespenak: erlaitzean agertzen den udalerri bat aukeratzeak 
hurrengo urratsak erraztu egingo ditu; izan ere, aplikazioak berak 
automatikoki aterako ditu azken emaitzarako aplikazioak behar diren 
datu gehienak. Beste aukera bat egiten den kasuetan, norberak sartu 
beharko ditu hainbat datu.

PLANAREN/PROIEKTUAREN IZENA
Planaren edo proiektuaren izena jarri behar da.

TEKNIKARIAREN IZENA
Irismen dokumentua egiten ari den teknikariaren izena jarri behar da.
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Bigarren urratsa: euskararen proiekzio indizea kalkulatzea.

Zer da euskararen proiekzio indizea edo EPI? Plan/proiektu bat egin 
ondoren, euskararen ezagutzak izan dezakeen aldaketa, positiboa 
edo negatiboa.

1. Udalerri bateko eremuan ari bazara, lehen hiru datuak aplikazioak 
berak emango dizkizu automatikoki, beraz, biztanle/ bisitari berrien 
kopuruari dagokion datua baino ez duzu sartu behar. 

BIZTANLE/BISITARI BERRIEN KOPURUA NOLA KALKULATUKO 
DUGU?

 —Etxebizitzak egiten diren kasuan: etxebizitza kopurua x 3

 — Bisitari berrien kopurua: proiektuak aurreikusten duen 
kopurua sartu behar da.

Oharra: bisitari kopurua urtean zehar aldakorra bada, mailarik 
altueneko kopurua sartzea gomendatzen da.

Datu hori sartuta, zuzenean, EPIa zenbatekoa den agertuko zaizu 
orriaren azpialdean. 

2. Aldiz, eremua udalerri bat ez bada, alegia, eremua norberak 
zehaztutakoa baldin bada, Eremua aukeratu izeneko gelaxkan 
Besterik aukera hautatu behar da.
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Ondoren, eremuaren izena, proiektuarena eta teknikariarena jarri 
beharko dituzu. 

Jarraian, azpian dagoen taulan ikusi dezakezun eran, hainbat datu 
norberak sartu beharko ditu (ilunduta daudenak bakarrik): 

Behin datu horiek sartuta, orriaren azpialdean aterako da plan/
proiektuari dagokion EPIa.
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BIZTANLE/BISITARI BERRIEN JATORRIAREN DATUEI BURUZKO 
INFORMAZIO GARRANTZITSUA:

BIZTANLE/BISITARI BERRIEN JATORRIA JATORRIA 

1.  Udalerri jakin bat aukeratuta, EUSTATetik zuzenean jasotako 
datuak erabiltzen ditu aplikazioak. Datu horiek udalerri horretako 
biztanleriaren jatorriari eta leku horietako euskararen ezagutzari 
buruzko datuak dira.

2.  Eremua norberak zehaztutakoa den kasuetan, norberak bete 
behar ditu biztanle berrien jatorria nongoa izatea espero den 
lekuen izenak eta leku bakoitzari dagozkion ezagutzaren gaineko 
datuak. Proportzioa aplikazioak berak kalkulatzen du.

3. EREMUAREN DATUAK

Orrialde honetan, Eremuaren datuak taulan, eremuaren 
hauskortasun indizea eta bilakaera indizea kalkulatzen ditu.



13

ZER DA HAUSKORTSAUN INDIZEA EDO HI? 
Eremu batek egoera soziolinguistikoaren aldaketa bati aurre egiteko 
duen gaitasuna kalkulatzen du Hauskortasun Indizeak. Eremu bat 
zenbat eta hauskorragoa izan, orduan eta eragin handiagoa izango 
du edozein aldaketak egoera soziolinguistikoan. 

Hauskortasun indizea kalkulatzeko behar diren datuak:

 —Euskaldunen ehunekoa

 —Ama hizkuntza euskara dutenen ehunekoa

 —Etxeko erabileraren ehunekoa

 —Euskara zerbitzurik badagoen edo ez

 — ESEP edo euskara sustatzeko eremura begirako plan 
orokorrik badagoen edo ez

Datu horiek faktore bat edo balio bat ematen dute, eta horien emaitza 
izango da hauskortasun indizea.

1. Udalerri bat aukeratu duzunean, automatikoki aplikazioak berak 
automatikoki jarriko dizu Hizkuntzaeraginaren ebaluazioari buruzko 
txostena egin behar duzun edo ez. Baina zuk zeuk esan behar duzun 
udalerri horrek ESEP plan edo Euskara Zerbitzua duen ala ez.

2. Besterik hautatu duzunean, Eremuaren datuak izeneko erlaitzean, 
beste bi datuez gain, honako hauek ere bete beharko dituzu (ilunduta 
daudenak bakarrik):
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4. AZKEN EMAITZA

Behin urrats horiek emanda, aplikazioak bilakaera indizea kalkulatuko 
du. Indize honek txostena egin edo ez erabakitzeko balioko digu.

Bilakaera indizeak zehaztuko du hizkuntzainpaktuaren azterlana 
eta txostena egin behar den edo ez.

Bilakaera indizea negatiboa denean, txostena egin behar da. 
Gainerako kasuetan, udalaren edo dagokionaren esku geratzen da 
txostena egin edo ez erabakitzea.

ZER DA BILAKAERA INDIZEA EDO BI? 
Euskararen proiekzio indizea eta hauskortasun indizearen arteko 
batuketa da. 

Emaitza 0 edo positiboa bada, ez da hizkuntzainpaktuaren 
azterlana egin behar.

Emaitza negatiboa bada, hizkuntzainpaktuko azterlana egin behar 
da.
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5. IRISMEN DOKUMENTU EREDUA

Planaren/proiektuaren izena: _____________________________________

Eragin eremua: _________________________________________________

Teknikariaren izena:

_______________________ izeneko proiektu/egitasmoaren helburua da:

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________

Plan/proiektu horrek tokiko biztanleria kopuruan/bisitari kopuruan/
egoera soziolinguistikoan izan dezakeen eragina neurtzeko irismen 
dokumentua egitea eskatu zaio ____________________________ Udalari. 
Horregatik, plan/proiektu horrek hizkuntzaeraginaren ebaluazioa egiteko 
beharrek ote duen jakiteko beharrezkoak diren indizeen kalkulua egin da.

Plan/proiektu horren bidez aurreikus daitekeen biztanle/bisitari berrien 
kopurua __________________(e)koa da. Eta hori oinarri hartuta hauek 
izan dira indizeen emaitzak:

 — Euskararen proiekzio indizea: _______________________________
 — Hauskortasun indizea: _____________________________________
 — Bilakaera indizea: _________________________________________

Emaitza horiek aintzat hartuta, _______________________________ plan/
proiektuak hizkuntzainpaktuaren azterlana egin behar du/ez du egin 
beharrik.

Irismen dokumentu hau plan/proiektuaren espedienteari gehituko zaio, 
balioa izan dezan.

Lekua, eta data

Teknikariaren sinadura 
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HIZKUNTZA INPAKTUAREN 
AZTERLANA EGITEKO 
APLIKAZIOA BETETZEKO 
JARRAIBIDEAK eta HIZKUNTZA 
INPAKTUAREN TXOSTENAREN 
ESKEMA
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Hizkuntza inpaktuaren azterlana 
egiteko aplikazioa betetzeko 
jarraibideak

Zer da hizkuntza inpaktuaren azterlana?

Irismen dokumentuak plan edo proiektu batek eremu jakin bateko 
egoera soziolinguistikoan eragin negatiboa izango duela ondorioztatu 
ondoren, eragin horren neurria kalkulatuko duen azterlana da. Lau 
urrats nagusik osatzen dute azterlana egiteko prozesua:

I. Bilakaera indizea berriro kalkulatu eta, egoki ikusiz gero, 
egokitzapenak egin

II. Hizkuntzaeraginaren Ebaluazioaren galdetegi zehatza bete eta 
indizea kalkulatu (ELE erlaitza).

III. Funtsezko alderdiei buruzko galdetegia bete eta hobetzeko 
neurriak identifikatu (Etxebizitza, Espazio publiko irekiak, oinarrizko 
ekipamenduak, jarduera ekonomikoa eta Hizkuntzari lotutako 
funtsezko alderdiak).

IV. Neurri zuzentzaileak proposatu (aukeran neurri zuzentzaileak 
erlaitzan dauden neurri posibleak).

Prozesu honetan garrantzitsua izango da Balorazio Batzordea eratzea, 
galdetegiak bete eta neurri zuzentzaileak proposatzeko. Balorazio 
Batzordea diziplina anitzeko kideek osatzea gomendatzen da: gaian 
aditua den pertsona (arkitekto, turismo teknikari, kultur teknikari…), 
udal ordezkari eta hizkuntza normalkuntzan aditua den profesionala, 

besteak beste. 
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I. Bilakaera indizea berriro 
kalkulatu eta, egoki ikusiz gero,  
egokitzapenak egin

Bilakaera indizea euskararen ezagutzaren bilakaera eta hauskortasun 
indizearen arteko uztarketatik sortzen da. 

Hauskortasun indizea aldatuko ez bada ere, euskararen proiekzio 
indizea fintzeko aukera izango da azterlanaren hasieran, horren 
beharra dagoela baloratuz gero.

Proiekzio indizea kalkulatzeko, udalerriko biztanleen jatorria hartzen du 
erreferentzia moduan irismen dokumentuko aplikazioak. Dena dela, 
aukera egon daiteke datu hori gehiago fintzeko. Horretarako, Irismen 
dokumetua egiteko excela zabaldu, Eremuan Besterik aukeratu eta 
behean izena eman. Horrela, datuak zuk nahi dituzunak izan daitezke 
eta beste kalkulu zehatzago bat egin. Adibidez, eremuak gehiago 
desglosatu ahal izango dira, eskualdeko datuak sartuta, adibidez. 
Biztanleen jatorria kontuan izan beharrean, azken bost urteetako 
migrazio mugimenduak erreferentzia moduan hartu ahal izango dira, 
indizea gehiago finduz.
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II. ELE Galdetegia (erlaitza) bete 
eta indizea kalkulatu

Galdetegi honek eragin linguistikoa identifikatzeko eta ebaluatzeko 
balio du, modu zehatzago batean. Hizkuntzaren ikuspegitik proiektuak 
edo planak izan ditzakeen gabeziak aurreikusten lagunduko du.

Hizkuntzari estu lotutako sei aldagairen inguruan galdetuko da 
horretarako prestatuta dagoen aplikazioan: 

 —Komunitatearen kultur eta gizarte bizitza

 —Biztanleriaren/bisitarien euskararen ezagutza

 —Biztanleen/bisitarien euskararen erabilera

 —Jardueren/zerbitzuen komunikazioa

 —Eragin eremuaren hizkuntzapaisaia

 —Jardueren/zerbitzuen euskarazko eskaintza– erabilera

Hizkuntz aldagai bakoitzaren azalpena:

 —Komunitatearen kultur eta gizarte bizitza: proiektua 
edo plana egingo den tokiko komunitatearen (biztanleak, 
erabiltzaileak, langileak...) ohiturak dira: aisialdia dela, espresio 
kulturalak direla, harremanak izateko moduak, herritik kanpora 
joateko joerak... Bereziki, ahozko komunikazioan eragina izan 
dezaketen ohiturak dira. Arlo horretan izango duen eraginaren 
gaineko datuak jarri.

 —Euskararen ezagutza: proiektu edota planaren eraginez tokiko 
komunitatearen (biztanle, erabiltzaile, langile...) euskararen 
ezagutza tasa aldatuko ote den aztertu nahi da. Hainbat faktore 
egon daitezke aldaketa aurreikusteko: etxebizitzak ugaritzea, bide 
azpiegiturak aldatzea, zerbitzuak ugaritzea, lantegiak eraikitzea... 
Arlo horretan izango duen eraginaren gaineko datuak jarri.
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 —Euskararen erabilera: proiektu edota jardueraren eraginez 
tokiko komunitatearen (biztanle, erabiltzaile, langile...) euskararen 
erabilera tasa aldatuko ote den aztertu nahi da. Hainbat faktore 
egon daitezke aldaketa aurreikusteko: biztanleak, bisitariak, 
erabiltzaileak, langileak edo bestelako jendemultzoren bat 
ugaritzea; eskainiko diren zerbitzuetan euskara aintzat ez hartzea. 
Arlo horretan izango duen eraginaren gaineko datuak jarri.

 —Hizkuntza paisaia: paisaia horretan ikus edo entzun 
dezakegunak osatzen du hizkuntza paisaia: horiek idatziak edo 
ahozkoak izan daitezke. Idatziak: errotuluak (eraikin barrukoak 
edo kanpokoak izan daitezke), kartelak, seinaleak, webgunea... 
Ahozkoak: bozgorailuetatik entzuten duguna, musika,... Arlo 
horretan izango duen eraginaren gaineko datuak jarri.

 —Komunikazioak: kanpora begirako zerbitzuen/adierazpenen 
komunikazioetan hizkuntzari dagokionez nola jokatuko den 
aztertuko da eta ordura arteko egoera aldatuko ote lukeen. 
Komunikazio horiek izan daitezke ahozkoak zein idatzizkoak. 
Arlo horretan izango duen eraginaren gaineko datuak jarri.

 —Jardueren/zerbitzuen euskarazko eskaintza: zerbitzuetan 
edo jardueretan euskarazko eskaintzak izango duen presentzia 
aztertu nahi da eta ordura arteko egoera aldatuko ote lukeen. 
Arlo horretan izango duen eraginaren gaineko datuak jarri.

Aldagai bakoitzeko honako galderak erantzun beharko dira, guztietan 
berdinak izango direnak: 
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Galdera bakoitzaren azalpena

Eragina proiektua egiten ari den artean: hirigintza proiektuetan 
eraikuntza fasea izango da garai hau. Turismo zein kultura planetan, 
planak berak irauten duen aldia izango da. 

Eragin mugatua: eragina herriko gune batean soilik nabarituko 
bada, eragina mugatua dela esango dugu. 

Adibidez:

 — Merkatalgune berri bat egingo da eta eraikuntza garaian 
langileak herrira ez direla gerturatuko aurreikusten dugunean.

 — Segurtasunari lotutako kartelak obrak egingo diren gunean soilik 
jarriko direnean.

 — Turistak herritik kanpo dagoen gune batera joango direnean eta 
herrira ez direnean hurbilduko.

Eragin hedatua: eragina herri osora hedatuko bada, eragina hedatua 
dela esango dugu. 

Adibidez: 

 — Obra garaian langileak bazkaltzera herrira etorriko direnean.
 — Etxebizitzen promozioa herri osoan zein inguruetara zabalduko 
denean.

 — Bisitariak herri osoan zehar ibiliko direnean.

Eragina proiektua egin eta gero: hirigintza proiektuen kasuan, 
eraikuntza garaia pasa eta geroko aldia izango da. Bisitari zein biztanle 
berriak herrira etorriko diren fasea izango da eta horrek ekarriko duen 
aldaketa. Turismo zein kultur plangintzetan, plangintza aldia bukatu 
eta herrian horrek utziko duen ondorioa izango da.
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Eragina mugatua: eragina herriko gune batean soilik nabarituko 
bada, eragina mugatua dela esango dugu. 

 Adibidez: 

 — Industriagune bat eraiki eta bertara lanera etorriko diren 
langileak ez direnean herrira hurbilduko.

 — Etxebizitzen behealdean lokal komertzialak egongo direnean 
eta hizkuntza paisaian eragina zango duenean.

 — Bisitariak herritik kanpo dagoen gune batera soilik etorriko 
direnean.

Eragina hedatua: eragina herri osora nabarituko bada eragina 
hedatua dela esango dugu. 

Adibidez: 

 — Auzune berri bat eraikiko da eta bertara bizitzera etorriko 
direnak herriko zerbitzuak erabiliko dituztenean.

 — Bizilagun berriek herriko elkarteetan integratu daitezkeela 
aurreikusten dugunean.

 — Bizilagun berriek herritarrei zerbitzuak eskainiko dizkiela 
aurreikusten dugunean.

Nohizbenkako eragina: eragina garai batzuetan soilik nabarituko 
denean eragina noizbehinkakoa izango dela esango dugu. 

 Adibidez: 

 — Bisitariak urteko garai batzuetan soilik etorriko direnean.

Eragina etengabekoa: eragina egunerokoan nabarituko denean 
esan nahi du.

Adibidez: 

 — Biztanle berrien eragina egunerokoa izango denean.
 — Bisitarien eragina egunerokoa izango denean.
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GALDETEGIA ERANTZUTEKO ARGIBIDEAK

1. Lehenengo pausoa izango da eragina izango duen BAI edo EZ 
baloratzea. Batean BAI esanez gero, hurrengoan ezin izango da 
ezer idatzi.

2. “+”/ “” zeinuak eragina hizkuntzarentzat onuragarria edo 
kaltegarria izango den esan nahi du. Onuragarria izango bada, “+” 
zeinua jarriko dugu. Kaltegarria izango bada, zeinua “” izango da.

3. Intentsitatea neurtzeko BAXUA/ERTAINA/HANDIA terminoak 
erabiliko dira.

 Intentsitate maila aurreikustea Balorazio Batzordearen erabakia 
izango da. Diziplina anitzeko adituen ikuspegia eta jakintza oso 
garrantzitsuak izango dira balorazio lan hau egiterakoan. Bisitari 
zein biztanle portzentaiaren igoera giltzarria izango da intentsitate 
maila baloratzeko. Hizkuntza paisaiari lotutakoetan, sortuko diren 
gune zein lokal berrien kopurua erabakigarria izango da intentsitatea 
baloratzerakoan. 

4. AZALPENA: erantzuna hobeto azaltzen laguntzeko balio du.

BALIOAk kalkulatzeko aplikazioak eragiketak automatikoki 
egingo ditu. 

Argigarri moduan, honakoak izango dira aplikazioak ematen dituen balioak:

INTENTSITATEA:

BAXUA ................................................................. 1
ERTAINA .............................................................. 2
HANDIA ............................................................... 4

*Intentsitatearen balioa 0 baino txikiagoa bada, eragina 
positiboa dela esan nahi du.
Proiektua egiten ari den artean: (Etxebizitza, azpiegitura, 
ekipamenduak eraikitzen ari diren garaia izango da. Turismo 
plan baten kasuan, turismo plana indarrean dagoen garaia 
izango da)



25

Eragina mugatua ............................ intentsitatea/2 
Eragina hedatua ........................... intentsitatea X1

Proiektua egin eta gero:

Eragina mugatua .........................  intentsitatea x 2
Eragina hedatua ..........................  intentsitatea x 3
Eragina noizbehinkakoa ..............  intentsitatea x 1
Eragina etengabekoa ..................  intentsitatea x 2

Galdera nagusien intentsitate maila baloratzeko ondorengo baremoak 
hartuko dira kontuan:

1., 4., 5. eta 6. galderak:

INTENTSITATEA BALIOA

ERAGIN POSITIBOA 0tik behera

BAXUA 16

ERTAINA 715

HANDIA 1624

2. galderan horrela:

INTENTSITATEA BALIOA

ERAGIN POSITIBOA 0tik behera

BAXUA 112

ERTAINA 1330

HANDIA 3148
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Eta 3. galdera horrela:

INTENTSITATEA BALIOA

ERAGIN POSITIBOA 0tik behera

BAXUA 118

ERTAINA 1945

HANDIA 4672

Eraginaren indize osoa kalkulatzeko galdera nagusien batez bestekoa 
aterako da, baina, kasu honetan ere, galdera bakoitzaren pisua 
ezberdina izango da. Kalkulu hori aplikazioak egingo du.

Eraginaren intentsitatea: Komunitatearen kultur eta gizarte bizitza 
+ (ezagutzaX2) +(erabilerax3)+ hizkuntza paisaia+ komunikazioa + 
eskaintza

INTENTSITATEA BALIOA

GARRANTZI GUTXIKOA 154

MODERATUA 55108

LARRIA 109162

KRITIKOA 163216
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III. Funtsezko alderdien 
galdetegia bete eta hobetzeko 
neurriak identifikatu

Behin hiztun kopuruan eragina izango duela baieztatuta, eta 
eraginaren intentsitatea kalkulatuta, proiektu batek jaso beharreko 
funtsezko alderdiez galdetuko da. Galdetegian, euskararen erabilera 
eta ezagutza zaintzeko, esku hartzearen arabera kontuan hartu 
beharreko funtsezko alderdiak jaso dira. Funtsezko alderdi horiek 
proiektuaren eragina saihesten edo murrizten lagunduko dute. Batzuk 
zuzenean ezagutza eta erabilerari lotutakoak izango dira eta beste 
batzuk zeharkakoak, komunitatearen gizarte eta kulturabizitzari zein 
elkarbizitzari lotuago daudenak. Komunitate bizitza osasuntsu batek 
erabilera bera hazten lagunduko du. 

Euskararen ezagutzaren eta erabileraren bilakaera jakiteko adierazle 
nagusiak biztanle/langile/bisitari/erabiltzaile kopurua aldatzea, edota 
horien ohiturak aldatzea izango da. Kopuru hori aldatzea edota 
ohiturak aldatzea eremu horretan egingo diren esku hartzeen eraginez 
gertatuko da: dela etxebizitzen eraikuntza, espazio publiko irekiak 
eraberritzea edo berriak egitea, ekipamenduak eraikitzea, espazio 
irekien eta ekipamenduen arteko mugikortasuna aldatzea, jarduera 
ekonomiko berriak sortzea, jarduera soziokultural berriak sustatzea, 
turismo planak sustatzea eta abar.

Planak/proiektuak garatzerako orduan, hizkuntzaren alderdia ere 
aintzat hartzea funtsezkoa izango da. Hizkuntzarengan eragina izango 
duten mugatzaile bakoitzeko hirigintza garapenari zein hizkuntzari 
estuki loturiko funtsezko alderdiei buruz galdetuko da jarraian 
dagoen galdetegian. Helburua da, plan/proiektu bat garatzean, 
funtsezko alderdi horiek zeintzuk diren jabetzea eta ea plangintzak, 
egitasmoak berak horiek barne biltzen dituen baloratzea. Funtsezko 
alderdi batzuek ez dute zuzenean euskararen ezagutza eta erabilera 
bermatuko, baina bai lagunduko dute komunitatearen gizarte 
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eta kulturabizitza osasuntsuago baten. Izan ere, ezagutza eta 
erabilerarekin batera, komunitate bizitza osasuntsua izateak, lekuan 
lekuko hizkuntzaerabilerari eta ezagutzari eusten lagunduko dio. Eta 
alderantziz ere gertatzen da, alegia, erabilera indartzeak komunitate 
bizitza ere indartu dezake. 

Funtsezko alderdiak bost ataletan banatu dira: izaera, dimentsioa, 
lekukotzea, hizkuntza irizpideak, neurri osagarri/aringarriak. 

 —Proiektuaren/planaren izaerari lotutakoak: etxebizitzen 
tipologia, espazio publikoen funtzio eta erabilera mota, 
ekipamenduen kudeaketa eredua eta gararen sozioekonomiko 
zein soziokulturalaren eredua euskararen garapen positiborako 
egokiak al diren aztertu nahi du funtsezko alderdi honek.

 —Proiektuaren/planaren dimentsioari (espazioan eta 
denboran) lotutakoak: proiektuak ekarriko duen hazkundea, 
berau garatzeko beharko den denbora eta okupatuko duen 
espazioa hizkuntzaren garapen positiborako egokiak al diren 
jasotzen du.

 —Proiektuaren/planaren lekukotzeari lotutakoak: proiektua 
edo jarduera garatuko den lekua euskararen garapen 
positiborako egokia al den aztertu nahi da alderdi honetan.

 —Proiektua/plana garatzeko ezarritako hizkuntza-irizpideei 
lotutakoak: proiektuari/jarduerari mota desberdinetako 
(ahozkoa, idatzizkoak, kontrataziotarako...) hizkuntza irizpideak 
ezarri al diren jaso nahi da. 

 —Proiektuaren/planaren kaltea konpentsatzeko proiektu/
jarduera osagarriak (neurri aringarriak): garatuko den 
proiektuaz gain, horrek sortuko duen kaltea murrizteko bere 
baitan bestelako plan edo proiektu osagarriak aurreikusi al diren 
aztertu nahi da.

Izaera, dimentsioa eta lekukotzeari lotutako alderdiak bost jarduera 
nagusitan banatuta daude: 
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1. Etxebizitza

2. Jarduera ekonomikoa, enplegua
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3. Ekipamenduak

4. Espazio libreak
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5. Jarduera soziokulturala

Garatuko den plan/proiektuaren arabera beteko da galdetegia, 
horietako jarduera bakarra garatuko bada, demagun, etxebizitzak 
soilik eraikiko direla, etxebizitzari dagokion galdetegiaren zatia soilik 
beteko da. Baina etxebizitza, ekipamenduak eta espazio libreak 
eraikiko badira, hirurei dagokien galdetegia beteko da.

Hizkuntza irizpideei eta jarduera osagarri/aringarriei lotutako alderdiak 
orokorrean galdetuko dira, jarduera edozein dela ere.

Hizkuntza Funtsezko Alderdiak erlaitza beti bete behar da.
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GALDETEGIA ERANTZUTEKO ARGIBIDEAK

Galderak erantzun hauek emateko prestatuta daude:

 —BAI: planak/proiektuak jardunbide egokia barne hartzen du.

 —EZ: planak/proiektuak ez du jardunbide egokia barne hartzen.

 —EZ DAGOKIO: ez dagokio edo planean/proiektuan ez da aplikatzen.

 —AZALPENA: erantzuna hobeto azaltzen laguntzeko balio du. 

 —ERAGINAK HIZKUNTZAN: funtsezko alderdiak hizkuntzan zein 
eragin positibo izango duen jasotzen du.

Honakoa da lurralde antolamendu eta hiri garapenari lotutako funtsezko 
alderdi nagusien zerrenda, esku hartzearen arabera sailkatuta:

A. ETXEBIZITZA

 —Herriaren hazkuntza jasangarria izatea jasotzea

 —Herritarren integrazioa eta elkarbizitza sustatzen duten etxebizitzak/
auzuneak sustatzea

 —Etxebizitza kopuru altuak aurreikusten direnean eraikuntza 
denboran luzatzeko neurriak jasotzea 

B. JARDUERA EKONOMIKOA, ENPLEGUA

 —Ekimenak tokiko lanaukerak sustatzea

 —Sortuko diren lanpostuak bertakoek betetzeko neurriak ezartzea

 —Herritartalde guztientzako lan aukerak bultzatzea

 —Tokiko enpleguarekin lotutako prestakuntza sustatzea
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C. EKIPAMENDUAK

 —Hezkuntzarekin, osasunarekin, gizartezerbitzuekin, kirolarekin edo 
kulturarekin lotutako oinarrizko ekipamenduen erabilera sustatzea

 —Ekipamenduak beste ekipamendu osagarri batzuetatik gertu 
egotea eta denen koordinazioa, eraginkortasuna eta gizarte
kohesioa ahalbidetzen duen sarea osatzea

 —Kudeaketa publikoa izatea edo hitzarmenak egitea udalekin

 —Tokiko beharretara egokituriko ekipamenduak izatea aurreikustea

D. ESPAZIO PUBLIKO IREKIAK

 —Espazio publiko irekiak erakargarriak, aise iristeko modukoak eta 
erabiltzeko modukoak bultzatzea

 —Espazio publikoen arteko harremana egotea kontuan hartzea

 —Espazio publiko irekiei askotariko erabilera ematea aurreikustea

 —Ekimenak garrantzi historikoa edota kulturala duten lekuak 
babestea edo hobetzea

E. JARDUERA SOZIOKULTURALA

 —Bertako kultura, hizkuntza, ohiturak sustatzea 

 —Erabiliko diren logoak bertako ezaugarriei lotutakoak izatea 

 —Ekimenak bertako kultur sorkuntza sustatzea 
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Honakoak dira hizkuntzari lotutako funtsezko alderdiak edozein dela
ere esku hartzea:

HIZKUNTZA IRIZPIDEAK

 —Proiektuari/jarduerari mota desberdinetako (ahozkoak, idatzizkoak, 
kontrataziotarako...) hizkuntza irizpideak ezartzea

NEURRI OSAGARRI ARINGARRIAK

 —Garatuko den proiektuaz gain, horrek sortuko duen kaltea murriztea 
bere baitan bestelako jarduera edo proiektu osagarriak aurreikusita
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IV. Neurri zuzentzaileak proposatu
Behin diagnostikoa eta aurreikuspena egiten denean, zein funtsezko 
alderdiei buruzko azterketa egiten denean, azaldu diren eragin posible 
horiei zein neurri zuzentzaile proposatzen zaien azaltzeko urratsa 
izango da honakoa. Horretarako, eranskinetan proposatzen den 
neurri zuzentzaileen karta kontuan hartzea gomendagarria izango da.

Excelean neurri zuzentzaileen kartaeredua dago eskuragarri. 
Proposatzen diren neurriak positiboak eta sustapenera 
bideratutakoak dira. Hots, neurri baztergarriak baino, berdintasun 
eta proportzionaltasun printzipioetan oinarritutako neurriak lantzen 
egin behar da ahalegina. Adibidez: erabilera eta ezagutza sustatuko 
duten hirigintza ereduak, hitzarmenak, harreraplanak, informazio/
sentsibilizazioa, aholkularitza, diru laguntzak, sustapena… Izan 
ere, gogoratu behar da neurri zuzentzaileen karta hau eredua dela, 
eta tokian tokiko errealitateari erantzun doitua emateko bertako 
errealitatera egokitu beharko direla.
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Hizkuntza inpaktuaren 
txostenaren eskema

Zer da hizkuntza inpaktuaren txostena? 

Hizkuntzainpaktuaren azterlana egin ondoren osatuko den txostena 
da. Bertan jasoko dira, besteak beste proiektu edo planaren 
deskribapena, prozeduran izandako izapideen laburpenak, hizkuntza
inpaktuaren azterlanaren laburpena, neurri zuzentzaileak, jarraipen 
sistema…

Txostena idazteko argibideak

Behin galdetegiak beteta eta hizkuntzaeraginaren indizea kalkulatuta, 
proiektuaren sustatzaileak hizkuntza inpaktuaren txostena idatziko 
du. Txostenak sei atal nagusi izango ditu: sarrera, proiektua bera, 
ebaluazio prozesua, testuingurua, hizkuntzaeraginaren ebaluazioa, 
eta, azkenik, ondorioak eta proposaturiko neurri zuzentzaileak.

Hona hemen txostena idazteko gidoi proposamena:

0. Sarrera

Txostenaren helburua azalduko da eta eremuko datu esanguratsuenak 
emango dira.

1. Proiektuaren/planaren deskribapena

 —Proiektuaren helburua zein den azalduko da.

 —Proiektua edo plana deskribatuko da.

 —Egingo diren esku hartze nagusienak jasoko dira.
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2. Ebaluazio prozesua

 —Erabilitako metodologia,

 —Balorazio batzordean parte hartu duten kideen deskribapena.

 —Egindako ebaluaziolanaren ibilbidea.

 —Jasotako datuak zeintzuk izan diren.

3. Testuingurua

Kontuan hartzekoak diren datuak honakoak dira: datu demografikoak, 
soziolinguistikoak eta sozioekonomikoak. Kasuan kasu aztertu 
beharko da zein informazio jasotzea den egokiena.

 —Demografikoak: biztanle kopuruaren bilakaera, haurindizea, 
zahartzeindizea, atzerritar indizea.

 —Ekipamenduak eta azpiegiturak: kulturetxea, anbulatorioa, 
ikastetxeak, parkeak, bidegorriak, aisialdirako guneak, zinema, 
txokoak, gazteen lonjak.

 —Adierazle linguistikoak: euskararen gaitasuna, erabilera, etxeko 
hizkuntza, lehen hizkuntza, adinaren, generoaren eta jaioterriaren 
arabera.

 —Euskararen inguruko egituraketa eta baliabideak: UEMA, 
euskara planak, euskara zerbitzuak, araututako irakaskuntza, 
komunikazio hizkuntza.

 —Sozioekonomikoak: tokiko ekonomia jarduerak, langabezia tasa.
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4. Hizkuntza-eraginaren ebaluazioa

Azterketa teknikoaren laburpena jasoko da. Laburpenak 
metodologiako lau puntuak jasoko ditu:

 —Galdetegi laburra

 —Bilakaera indizea

 —Eragin linguistikoaren intentsitatea

 —Funtsezko alderdiak

5. Ondorioak eta neurri zuzentzaileak

Aztertutako adierazleen indizeak eta informazio osagarria eskaintzen 
diguten indizeak jasota, ondorio orokorrak aterako dira:

 —Eragin mailaren balorazioa.

 —Adierazle kritikorik badagoen.

 —Lehentasunez neurri zuzentzaileak non jarri beharko liratekeen, 
eta abar.
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