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EKONOMIA-ARAUEN KONTROL TXOSTENA, EKONOMIA KONTROLERAKO BULEGOAK 

EMATEN DUENA, BIKAIN HIZKUNTZA KONPROMISOAREN ZIGILUA ETA EUSKARAREN 

KALITATE ZIURTAGIRIA ARAUTZEN DITUEN DEKRETU-EGITASMOARI BURUZKOA. 

Tramitagune: DNCG_DEC_97182/2016_06 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko, 

ekainaren 30eko 14/1994 Legeak kontuhartze kontrolari buruzko arau orokorrak finkatzen ditu. 

Aipatutako legean, barneko ekonomiaren kontrolari buruz ematen diren irizpideak, 

urriaren 31ko, 464/1995 Dekretuan zehazten dira. Dekretu honek Euskal Autonomia Erkidegoko 

Administrazio Publikoan, barneko ekonomiaren kontrola eta kontabilitatea garatzen ditu eta 

bertan, III. atalburuaren 3. sekzioan, kontrol ekonomikoa eta araubidezkoa arautzen da. Kontrol 

mota hau derrigorrezkoa den kontrol-txostena eginez gauzatzen da. 

Horregatik, aipatutako xedapenetan agintzen dena kontuan hartuta eta otsailaren 28ko 

42/2006 Dekretuaren 14. artikuluaren arabera ematen da ondorengo 

TXOSTENA 

Goian aipatutako Dekretu-Egitasmoaren xedea BIKAIN-Euskararen Kalitate Ziurtagiria 

arautzea da, bere bitartez esparru sozio-ekonomikoan euskararen erabileraren, presentziaren 

eta hizkuntza-kudeaketaren normalizazio-maila egiaztatu eta aitortzeko xedez.  

Horrez gain, bigarren helburu bat, BIKAIN-Euskararen Kalitate Ziurtagiria lortzeko egin 

beharreko ebaluazio-prozesua eta kanpo-ebaluazioaren zerbitzua jaso nahi duten erakundeek 

aurkeztu behar duten eskabidea, eta bete beharreko baldintzak arautzea da. 

Egitasmoaren aurrekaria, “53/2009 Dekretua, martxoaren 3koa, Bikain-Hizkuntza 

Konpromisoaren Zigilua eta Euskararen Kalitate Ziurtagiria arautzen dituena” da. 

Beraz, zortzi urte pasa dira eta, Egitasmoaren sustatzailearen arabera, bada garaia 

eredua berraztertu, arindu eta eguneratzeko. Besteak beste, entitate gehiagoren artean 

zabaltzeko asmoa kontuan hartu da, baita etorkizun laburrera/ertainera BIKAIN beste zenbait 

arlotan ezarrita dituen helburu estrategikoekin lerrokatzea ere, esaterako, herri-

administrazioetako erabilera-planekin. Horrela erabilera-planak BIKAIN ereduaren arabera 
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egituratzea eta egitura bera bateratzen dira, eta BIKAIN ebaluazioa, ziurtagiria eskuratzeko 

erabiltzeaz gain, erabilera-planetan egiten diren tarteko eta bukaerako ebaluazioetako datuak 

lortzeko erabil daitezke.  

Aurreko Dekretuarekin konparatuta, honako hauek dira aldaketa aipagarrienak:  

 Orain arte bezala Ebaluazio-eskaera enpresa pribatuek zein erakunde publikoek egin 

dezakete baina hartzaileak bi multzotan sailkatuko dira: lehen multzoan, entitate 

pribatuek eta Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Hizkuntza Eskubideei buruzko 

123/2008 Dekretuaren 2. artikuluak ezarritako aplikazio-eremuan sartzen direnak 

(zuzenbide pribatuko erakunde publikoak barne); eta, bigarren multzoan, 86/1997 

Dekretuaren 2. eta 3. artikuluen eragin-eremuan sartzen diren erakunde publikoak; 

Osakidetza, Euskal Osasun Zerbitzua, Justizia Administrazioa eta Ertzaintza; eta 

Estatuko Administrazioa. Hau lotuta dago aurrerago azalduko dugun puntuazioarekin. 

 Erreferentzia Marko Estandarra (EME) ere berrikusi, eguneratu eta arindu egin da 

Marko hau ebaluazioa egiteko erabiltzen den eredua da. Lau ardatz izatetik (irudi 

korporatiboa, kanpo-harremanak, barne-harremanak eta hizkuntza-kudeaketa) bi 

izatera (zerbitzu-hizkuntza eta lan-hizkuntza) pasa da, eta lehen mailako 18 elementu 

izatetik 6 izatera.  

 Hiru ziurtagiri-maila izaten jarraitzen dute: oinarrizkoa, tartekoa eta goi-mailakoa. 

Irizpide desberdinak erabiliko dira hartzaile-motaren arabera. Memorian zehatz mehatz 

azaltzen dira gai honi buruzko nondik norakoak.  

 Ziurtagiri-maila bakoitza lortzeko gutxieneko puntuazioa oinarrizko mailari dagokionez 

ez da aldatu, baina igo egin da erdi maila eta goi mailari dagokionez.  

 Orain arte BIKAINek berdin baloratzen zuen elebitan lan egitea edo euskara hutsez 

egitea. HPSren helburuetako bat da euskararen erabilera lan-hizkuntza gisa gero eta 

gehiago zabaltzea, eta hori ez da lortzen dena bi hizkuntzetan jarriz. Hori dela eta, 

sustatzailearen arabera, goi-mailan euskaraz lan egin eta sortzen duten entitateak egon 

behar dira. Maila ertainaren kasuan ere, puntuazioa igo da, orain arte esandakoarekin 

bat etorriz. 

 Aurreko Dekretuan kide anitzeko organo bi aurreikusten ziren: Artezkaritza Kontseilua 

eta Kudeaketa Batzorde Eragilea. Dekretu berrian, ostera, organo bat bakarrik arautzen 

da; aipatutako lehena. Orain arte bi organo bazeuden ere, haiekin egiten ziren bilerak 

bateratuak ziren, kide guztiak bat izan ezik, berdinak zirelako. 
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Gainera, Batzorde horren jardunari lotutako gasturik ez da aurreikusi, 53/2009 

Dekretuan jasota bazegoen ere. Izan ere, memoriaren arabera, inoiz ez da horrelakorik 

ez eskatu ez ordaindu, beraz dekretu berrian ez dute ezer ezarri. Batzorde horiek 

eragindako gastuak izan dira azpi-egiturekin eta itzulpenekin zerikusia zutenak. 

 Orain arte urteko deialdia egiten zen 53/2009 Dekretuak bere 7.1. artikuluak 

ezarritakoaren arabera. Dekretu berrian aldiz, ebaluazioa eskatzeko epea irekita uzten 

da urte osoan, eta bertan arautzen da prozedura osoa. 

 DACIMAren txostenaren eraginez prozedurako izapide guztiak egiteko, bide 

elektronikoa izango da bide bakarra. Baina DACIMAk ez du egiten azterketa sakon bat 

neurri hori justifikatzeko. Hain zuzen, honako azalpen hau azaleratzen du:  

“De acuerdo al artículo 14, de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, estarán obligadas a relacionarse a través de medios 

electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite 

de un procedimiento administrativo, entre otras, las personas jurídicas. Asimismo, 

reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de 

relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados 

procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su 

capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede 

acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. 

Teniendo en cuenta el artículo 14, de la Ley 39/2015, y que las solicitantes son 

entidades o personas físicas con solvencia para la utilización de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, la DACIMA considera que todas 

las tramitaciones se deberán realizar únicamente por medios electrónicos. 

Ez dakigu, eta DACIMAk ez du azaltzen, nondik atera duen letra beltzez aipatzen den 

ondorioa. Hortaz, DACIMAk hobeto justifikatu beharko ditu ondorio horien oinarriak, 

batez ere esaten duenan que las solicitantes son … o personas físicas con 

solvencia para la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. Zeintzuk dira pertsona fisiko horiek? Pertsona guzti horiek egungo 

egoeran gauza dira informazio eta komunikazio teknologia berriak erraztasunez 

erabiltzeko? DACIMAren txostenean baieztapen bat egiten da oinarriak azaldu barik. 

Bidalitako espedientea aztertuta eta derrigorrezko izapideak burutu direla egiaztatu 

ondoren, Ekonomia Kontrolerako Bulegoari soilik ekonomia-arauen kontrola burutzea dagokio, 
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Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko ekainaren 

30eko 14/1994 Legeak arautzen duen moduan. Nolanahi ere espedientean modu orokorrean 

arlo juridikoa lantzen duten txosten bi daude (sailarena eta Lege Garapen eta Arau 

Kontrolerako Zuzendaritza egindakoak) eta garrantzitsua da bertan ematen diren aholkuak 

kontuan hartzea. Gehien bat kontuan hartu dira baina, antza, batzuk ez (esate baterako, 

NANren aurkezpenari buruz dagokiona). 

Bestalde, egitasmoan hainbat aipamen egiten zaio Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 

Kultura Sailari eta, aldatu beharko da, aipamenak Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari eginez. 

Espedientearen memoria ekonomikoan, aurrekariak eta Dekretua aldatzeko arrazoiak 

aipatzeaz gain, Egitasmoaren eduki ekonomikoak azaltzen dira, batez ere, eragin ekonomiko 

izan ditzaketen neurriak. Agiri horretan, BIKAIN aurrera eramateko honako gastu hauek 

azpimarratzen dira: 

1.- Dekretu berriak ekarriko duen berrikuntzetako bat da, urteko deialdiaren kontzeptua 

desagertu egiten dela, eta ebaluazioa eskatzeko epea irekita egongo dela urte osoan. Horrek 

eskatuko du urtean gutxienez bi prestakuntza-txanda antolatu behar izatea, horrek 

dakarren kostuarekin. 

2.- Kanpo ebaluazioa eskatu duten eta onartuak izan diren entitateekin informazio-bilerak 

egiten dira. Eskaera urtean zehar edozein unetan egiteko aukera badago, horrek esan nahi du 

behin baino gehiagotan egin behar direla bilera horiek. Kasu horretan antolakuntza- eta 

azpiegitura-gastuak izaten dira. 

3.- Ebaluatzaileen Klubaren eta ebaluazio-prozesuaren kudeaketak ekarriko dituen 

gastuak ere aintzat hartu behar dira. Eskaerak urtean zehar jasoko direnez, seguruenik 

gehiago izango direla, eta prestakuntza gutxienez urtean bitan antolatu beharko dela.  

Ebaluatzaileei dagokienez, ebaluazio-egunetan, erakundeetara joan behar direnean, 

aseguru-poliza bat egiten zaie Ekonomia eta Ogasun Sailaren bidez egun horietarako, bidean 

edo, edozein ezbehar gertatuz gero, estalita izateko. 

4.- Kide anitzeko organo bat eratuko da (lehen bi ziren): “Artezkaritza Kontseilua”. 

Organoa osatzen duten kideak haiek ordezkatzen dituzten erakundeek izendatzen dituzte, eta 

denak ez dira beti elebidunak izaten. Horren ondorioz, sor daitezkeen gastuak honakoak dira: 

interpretaritza- eta itzulpen-gastuak, bilerarako azpiegiturak, aditu baten kontratazio.  
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Baina espedientearen memoria orokorrean datu gehiago zehazten dira: “Batzorde horren 

jardunari lotutako gasturik ez da aurreikusi. 53/2009 Dekretuan jasota bazegoen ere, inoiz ez 

da horrelakorik ez eskatu ez ordaindu, beraz dekretu berrian ez dugu ezer ezarri. Batzorde 

horiek eragindako gastuak izan dira azpi-egiturekin eta itzulpenekin zerikusia zutenak”. 

Hori horrela izanik, ez legoke gaizki aldez aurretik ohartaraztea, arauan aipamen bat 

eginez. Hain zuzen, “Artezkaritza Kontseiluko kideek ez dutela dietak edota konpentsazioak 

jasotzeko eskubidea izango organo horretan parte hartzeagatik izandako gastuengatik” esanez. 

5.- Ziurtagiria jasoko duten erakundeei dagokien egiaztapena emateko ekitaldia 

(diplomak, marka erabiltzeko gida…). Horretarako aretoaren erreserba egin behar da eta, 

bestetik, ekitaldia bera antolatzeko enpresa bat kontratatzen da.  

6.- Dekretuak jasotzen duen BIKAIN ziurtagiriaren sozializazioak ekarriko dituen gastuak 

(bilerak, mintegiak, prestakuntza-saioak, zabalkundea).  

7. Horretaz gain, kontuan izan behar da ebaluazio-prozesuaren kudeaketan laguntzeko 

eta aholkularitza emateko kontratatzen den enpresaren gastua.  

8.- Aplikazio informatikoak: Dekretu berriarekin, aplikazio informatiko berri bat sortu behar 

izango da. 

Gastu horiei aurre egiteko memorian aurrekontuan jasotako diru-kopuruak zehazten dira, 

bai indarrean dauden aurrekontuak (2016rako aurrekontu orokorrak luzatuta daude), zein 

2017rako EAEko Aurrekontu Orokorren Proiektuan aurreikusten direnak. 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AURREKONTU OROKORRAK 
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI 

SEK. 
SEC. 

APROG. 
SPROG. 

ZEN. 
CEN. 

AKON. 
SCON. 

PART. 
PART. 

KONTU-SAILA 2016 

Hasieran 
2016 

Sortzapen 
 2017 

Aurreikusi 

06 4711    HIZKUNTZA POLITIKA     

06 47113 43   Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritza    

06   
    

47113   
    

43.4300   
    

23899   
    

001   
    

HIZKUNTZA KUDEAKETARAKO ZERTIFIKAZIO 
SISTEMA. Enpresetan hizkuntza-kudeaketarako 
ebaluazio- eta zertifikazio- sistema garatzea. 

71.390,00   
    

71.390,00 72.000   
   

06  
   

47113  
   

43.4300  
   

23899  
   

002  
   

BIKAIN-EUSKARAREN KALITATE ZIURTAGIRIA, entitate 
pribatuen euskara mailaren ziurtapena. 

60.000,00  
   

41.570,88 60.000   

06 47111 41   Herri Administrazioetan Hizkuntzaren Normaliz. Zuzendaritza    

06   
    

47111   
    

41.4100   
    

63201   
    

001   
    

Egokitzapenak hizkuntza eskakizunak kudeatzeko eta 
administrazio publikoetako euskararen erabilera planen 
jarraipenerako aplikazioetan. 
(2017ko Aurreproiektuan jasotako erredakzioa: 
Administrazio publikoetan euskararen erabilera planen 
ebaluaziorako, kudeaketarako eta diseinurako aplikazio 
bat sortzea) 

100.000,00   
    

74.697,33 100.000   
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Memoria ekonomikoan ez da azalpenik ematen aurreko ekitaldian ekimen honek (hau da, 

Bikain euskararen kalitate ziurtagiriaren kudeaketak) izandako gastuei buruz ezta emaitzei 

buruz. Memoria ekonomikoaren arabera gastu batzuk gora egin ditzakete baina aurrekontuetan 

aurreikusten diren diru-kopuruak ia ez dira aldatzen (Hizkuntza kudeaketarako zertifikazio 

sistema 71.390 eurotik 72.000 eurora). Beraz, suposatzen da diru-kopuru horiek nahikoak 

izango direla gastuei aurre egiteko eta etorkizunean gastu berriei erantzuteko. 

Horren guztiaren ondorioz, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak bidalitako Dekretu-

egitasmoa Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dauden gastu-egiterapenarekin eta 

diruegitamuen jaurpideari buruzko arauekin bat datorrela ikusirik, egitasmo honi buruz ez dugu 

bestelako oharrik egiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 


