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Jaun hori, 

 

Euskal sektore publikoko antolamendu eta funtzionamenduari buruzko Lege 

Aurreproiektuaren berri jaso genuen bide telematikotik Herri Administrazioetan 

Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzan iragan ekainaren 26an, euskaraz eta 

gaztelaniaz, Tramitagune tresna informatikoaren bitartez, Herri Administrazio eta 

Justizia Saileko Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko 

Zuzendaritza horretatik bidalita, derrigorrezko txostena emateko eskatuz. 

 

Eskaera horri erantzunez, xedapen orokorrak egiteko prozeduran euskararen 

erabileraren normalizazioaren ikuspegia txertatzeko araubidea ezartzen duen azaroaren 

6ko 233/2012 Dekretua, eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura 

organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuaren 22.l) 

artikulua oinarri hartuta, txosten hau ematen dut: 

 

 

a) Hizkuntza arloko araudiaren betetze maila. 

 

Euskal sektore publikoko antolamendu eta funtzionamenduari buruzko Lege 

Aurreproiektua aztertu ondoren, egungo hizkuntza araudia urratzen ez duela adierazten 

dut. 

 

Bestalde, kontuan harturik Lege Aurreproiektuaren euskarazko eta gaztelaniazko 

bertsioak daudela, bete da Eusko Jaurlaritzak 2013ko maiatzaren 14an hartutako 

Erabakian jasotakoa, lege, legegintzako dekretu, dekretu edo agindu izango diren 

xedapen orokorrak bi hizkuntzetan idazteko neurriak onartu zituena. 

 

 

b) Euskararen erabileraren normalizazioaren gaineko eragina. 

  

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutua onartu zuen abenduaren 18ko 

3/1979 Lege Organikoak xedatzen duenez, autonomia erkidegoak bakarreko eskumena 

du bere autogobernu erakundeen antolaketa, araubidea eta jarduera arautzeko (10.2 

artikulua); euskal zuzenbidearen berezitasunen eta euskal antolaketa bereziaren haritik 

datozen prozesu-arauak eta administrazio-jardunbideari zein ekonomia-

administraziokoari dagozkion arauak onartzeko (10.6 artikulua); eta euskal sektore 

publikoa arautzeko (10.24 artikulua). 
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Eskumen horien babesean, orain izapidetzen ari den Lege Aurreproiektuaren bitartez 

euskal sektore publikoko antolamendua eta funtzionamendua arautuko dira. 

 

Lege Aurreproiektuaren I. tituluan Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa eta 

euskal sektore publikoaren integrazio eta dimentsionamendua jorratzen da (1-7 

artikuluak), II. tituluan Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakunde-

antolamendua (8-38 artikuluak), III. tituluan Euskal Autonomia Erkidegoko sektore 

publikoaren osaera (39-48 artikuluak), IV. tituluan Euskal Autonomia Erkidegoko 

sektore publikoaren antolamendua eta eraldaketa (49-63 artikuluak), eta V. tituluan 

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren funtzionamendua, herritarren 

zerbitzura jarduteko (64-80 artikuluak). Azkenik xedapen gehigarria; xedapen 

iragankorra; Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen zati batzuk 

eta arau berriarekin talka egiten duten maila bereko edo apalagoko xedapenak indarrik 

gabe lagako dituen xedapen indargabetzailea; eta bi azken xedapen, lehenengoak 

Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu 

bategina onartu zuen maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren zati batzuk 

aldatuko dituela.  

 

Bestalde, aztergai dugun Lege Aurreproiektu horretan badaude zenbait hizkuntza 

aipamen: 

 

-Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren funtzionamenduaren eta 

herritarrekiko interakzioaren printzipioak jasotzen dituen 64. artikuluaren d) idatz 

zatiaren arabera, “hizkuntza-normalkuntza” printzipioa bete beharko dute, eta 

euskararen erabileraren normalkuntza bultzatuko dute administrazio-jardueran. 

 

-Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren funtzionamenduaren eta 

herritarrekiko interakzioaren printzipioak jasotzen dituen 64. artikuluaren k) idatz 

zatiaren arabera, “soiltasuna eta ulergarritasuna” printzipioa bete beharko dute, 

izapideen konplexutasuna gutxituz, eta arau eta prozedura argi eta errazak edukitzeko 

bidea emango dute, administrazioa herritar guztiengana iristea ahalbidetzen duen 

hizkera ulergarria erabiliz. 

 

-Herritarren eskubideak eta betebeharrak jasotzen dituen 65. artikuluaren 3. paragrafoko 

g) idatz zatiari jarraiki, administrazio onerako eskubidearen barruan sartzen da 

“herritarrek euskal sektore publikoa osatzen duten subjektuekin dauzkaten harremanetan 

hizkuntza-koofizialtasuna izateko eskubidea, indarrean dagoen arautegiaren arabera”. 

 

-V. tituluaren laugarren eta azken kapituluak “Sektore publikoaren funtzionamenduko 

hizkuntzak” du izenburu, lau artikulu bilduz: 

 

-77. artikulua.- Zerbitzu-, harreman- eta lan-hizkuntzak. 

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialak euskara eta gaztelania 

direnez, bi horiek dira Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko ohiko 

lan-hizkuntzak, arautegi aplikagarriak ezartzen duen eran. 

2.- Euskararen erabileraren normalizaziorako legeriarekin bat etorriz, legeria 

horrek hizkuntza-eskubideak aitortzen dizkienez herritarrei, hartu beharreko 

neurriak hartuko dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko 

subjektuek, euskararen erabilera posible izatea berma dadin, bai administrazio 
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desberdinen artean eta administrazio beraren barruan, bai sektore publikoko 

langileen artean eta bai herritarrei ematen zaizkien zerbitzuetan. 

3.- Kapitulu honetan ezarritakoa ez da eragozpen izango Euskadin bizi diren 

herritarrei atentzio hobea eskaintzeko helburuz beste hizkuntza batzuk 

erabiltzeko edo zerbitzuak beste hizkuntza batzuetan emateko. Beste hizkuntza 

batzuk erabiltzeko, kontuan hartu beharko da Euskal Autonomia Erkidegoko 

sektore publikoko aurrekontuek edo langileek beste hizkuntzez duten ezagutzak 

horretarako bidea ematen duten. 

4.- Artikulu honetan ezarritakoa gauzatzeko, aginte publikoek neurriak hartuko 

dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko langileek pixkanaka 

hizkuntza-gaitasuna lor dezaten. 

 

-78. artikulua.- Xedapenetako eta adierazpenetako hizkuntza. 

1.- Aurreko artikuluko lehengo paragrafoan xedatutakoarekin bat etorriz, bi 

hizkuntza ofizialetako edozeinetan idatzi ahal izango dira Euskal Autonomia 

Erkidegoko sektore publikoaren barruan egiten diren dokumentu eta 

komunikazio guztiak, eta ez da beharrezkoa izango beste hizkuntza ofizialkidera 

itzultzea, agiri horiek barruko jardueretakoak direnean edo administrazio beraren 

barruko edo administrazio desberdinen arteko harremanetakoak nahiz 

Autonomia Erkidegoko erakunde publikoen arteko harremanetakoak. 

2.- Baina, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren esku-hartzea duen 

egintza orok bai eta administrazio-jakinarazpen eta –adierazpenek ere nahitaez 

bi hizkuntza ofizialetan idatzita egon beharko dute herritarrentzat badira, salbu 

eta interesdun pribatuek berariaz aukeratzen badute bietako bat erabiltzea. Era 

berean, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten 

erakundeetatik datorren ebazpen ofizial orok bi hizkuntza ofizialetan idatzita 

egon beharko du zabalkunde ofiziala egiteko. 

3.-Azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikotik datorren xedapen 

arau-emaile eta orokor orok euskaraz eta gaztelaniaz idatzita egon behar du, eta 

euskarazko eta gaztelaniazko testuak, biak, izango dira ofizialak eta benetakoak. 

Horretarako, hi hizkuntza-bertsioen zehaztasuna eta baliokidetasuna bermatuko 

dira segurtasun juridikoaren oinarrizko elementu gisa. 

 

-79. artikulua.- Espedienteetako hizkuntza. 

1.- Pertsona batek baino gehiagok parte hartzen duten espediente edo 

prozeduretan, alderdi parte-hartzaileek adostasunez ezartzen duten hizkuntza 

ofiziala erabiliko dute aginte publikoek. 

2.- Ados jartzen ez badira, espediente edo prozedura bultzatu duen pertsonak 

aukeratzen duen hizkuntza ofiziala erabiliko da. Hala ere, interesdunek 

eskubidea izango dute informazioa nahi duten hizkuntza ofizialean jasotzeko. 

 

-80. artikulua.- Erregistro publikoetako hizkuntza. 

1.- Idatzita dauden hizkuntza ofizialean inskribatuko dira dokumentuak Euskal 

Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren mendeko erregistro publikoetan. 

Ofiziala ez den hizkuntza batean idatzita dauden dokumentuak itzulpenarekin 

batera inskribatuko dira, eta bi hizkuntza ofizialetako edozeinetara itzuli ahal 

izango dira dokumentu horiek, arauz ezartzen den eran. 

2.- Dokumentuak erakutsi eta egiaztatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko 

edozein hizkuntza ofizialetarako eskubidea bermatuko da. 
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3.- Nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoko artxibategi eta erregistroetan 

hizkuntza ofizialak erabiltzeko aukera bermatuko da. 

 

Hizkuntza politikaren ikuspegitik egokiak dira hizkuntza aipamen horiek, eta beraz, 

Lege Aurreproiektua aztertuta, euskararen erabileraren normalizazioari begira 

positibotzat jotzen dut. 

 

Aitzitik, Lege Aurreproiektuaren 79. artikuluaren 2. paragrafoaren edukiari dagokionez, 

ohartarazi behar dugu antzeko xedapena zegoela Euskararen erabilera normalizatzeko 

azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 6. artikuluaren 2. paragrafoan, eta honen 

azken esaldia indargabetu zuela Konstituzio Auzitegiak 1982ko ekainaren 26an 

emandako 82/1982 epaiaren bitartez. 

 

Adeitasunez, 

 

 

 

Gasteizen, 2015eko uztailaren 17an 

 

 

 

 

Joseba Lozano Santos 

Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko zuzendaria 


