
 

BIG. ADIERAZLEEN FITXA METODOLOGIKOA 

1 Adierazlearen kodea eta izena 4.11.01 Erregistratutako hizkuntza-eskubideen urraketen kexak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Orokorrari zuzenduta. 

2 Dimentsioaren/Azpidimentsioaren 
kodea eta izena 

Dim.: 4. GIZA GARAPENA 
Azpidim.: 4.11. HIZKUNTZA-ESKUBIDEAK 

3 Helburua Herritarrek hizkuntza-eskubideei buruz hautematen eta adierazten dituzten kexa eta gabezien kopuruaren bilakaera 
ezagutzea. Horrela, urrats eraginkorrak zehaztu ahal izango dira herritarrek hizkuntza-eskubideak benetan eta 
eraginkortasunez baliatzearen alde, kexen kopuruaren murrizketa jarraian adierazita. 

4 Definizioa Hizkuntza-eskubideen urraketengatik kexen edo eskubide horiek baliatzeak xede-erakundeek sailkatutako ondorio 
negatiboen erregistroaren bilakaera. 

5.a Kalkulatzeko formula  

5.b Aldaketak iturrien kalkuluan - 

6 Kalkulu-parametroen glosarioa 
(definizioak) 

- Euskararen erabilera arautzen duen azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5. artikuluan Euskal Herritarrei 
honako funtsezko hizkuntza-eskubide hauek aitortzen zaizkie: 
a) Arduralaritzarekin eta Autonomia-Elkartean kokatutako edozein Ihardutze Sail edo Erakunderekin harremanak 
hitzez eta/edo idatziz euskaraz edo gaztelaniaz izateko eskubidea. 
b) Ikasketak bi hizkuntza ofizialetan egiteko eskubidea. 
c) Aldizkariak, irrati eta telebista eta beste adierazpideetako emankizunak euskaraz jasotzeko eskubidea. 
d) Lanbidezko, lanezko, politikazko eta sindikaritzazko ekintzetan euskaraz aritzeko eskubidea. 
e) Edozein bilkuratan euskaraz egiteko eskubidea. 
 
- Elebide – Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko Zerbitzua – Sortzen duen eta kontsulta, iradokizun eta kexen araubidea 
ezartzen duen uztailaren 29ko 150/2008 Dekretuaren ondorioetarako, kexatzat hartuko dira herritarrek Elebideri 
zuzentzen dizkioten idazkiak eta komunikazioak, beren hizkuntza-eskubideak urratu zaizkiela uste dutenean. 

7 Adierazlearen kalitatea  

7.a Sorburu duten eragiketaren 
kalitateari buruzko txostenak 

- 

7.b Arazoak espazio-eremuren 
batean 

- 



7.c Hala badagokio:-Laginketa 
errorea 

- 

7.d Hala badagokio: - Laginketatik 
kanpoko erroreak 

- 

7.e Eskuragarri ez egoteko arrazoiak - 

8 Neurketa-unitatea Kexa kopurua 

9 Informazio-iturria(k)  

9.a Informazio-iturrien identifikazioa Elebide. Kultura eta Hizkuntza Politika Saila. 

9.b Iturri-mota: laginekoa, 
erregistrokoa, erroldakoa... 

Erregistrokoa 

9.c Informazio mota (gutxi 
gorabeherako balioa; behin-
behineko balioa; 
aurreratutako balioa; behin betiko 
balioa; proiektatutako balioa; 
serie-haustura; azaldu ezina) 

Behin betiko balioa 

9.d Iturri(eta)rako esteka(k) https://www.euskadi.eus/web01-a3elebze/eu/ 

10 Nazioarteko eta nazioko kodeak 
(World Bank, ELGA, Eurostat, 
EIN…) 

 

11 Kalkuluaren ardura duen 
erakundea 

 

11.a Kargu politiko arduraduna: izena, 
abizenak, telefonoa, helbide 
elektronikoa 

 

11.b Kalkuluaren arduradun teknikoa 
1: izena, abizenak, telefonoa, 
helbide elektronikoa 

 

11.c Kalkuluaren arduradun teknikoa 
2: izena, abizenak, telefonoa, 
helbide elektronikoa 

 

12 Biztanleria-eremua Euskadiko Autonomia Erkidegoko biztanleak 

13 Seriearen denbora-estaldura 2007-2020 

14 Aldizkakotasuna Urtean behin 

15 Argitalpen-data (eskuragarri 
dagoen azken datua)  

2020/12/31 

https://www.euskadi.eus/web01-a3elebze/eu/


16 Hedadura geografikoa Euskadiko Autonomia Erkidegoa 

17 Fitxaren azken eguneratze-data: 2022/07/29 

18 Informazioa artxibatzea  

18.a Artxibo-euskarria(k) HTML, PDF 

19 Hedapena  

19.a Erakunde arduraduna Elebide. Kultura eta Hizkuntza Politika Saila. 

19.b Sarbide mugatua Ez 

19.c Webgunea https://www.euskadi.eus/elebide-zerbitzua-sarrera/web01-a3elebze/eu/ 

19.d Paperezko 
argitalpenak/argitalpen 
elektronikoak (aurrerapen-eta 
jarraipen-txostenak) 

Elektronikoa 

19.e Online datu-basea Bai 

20 Oharrak  
 

https://www.euskadi.eus/elebide-zerbitzua-sarrera/web01-a3elebze/eu/

