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Arartekoaren 2014R-1239-14 ebazpena, 2014ko urriaren 29koa. Horren bidez, 
Bakioko Udalari gomendatzen zaio udal taldeei eskura diezazkiela, beraiek 
aukeratutako hizkuntza ofiziale(t)an, beren eginkizunak betetzeko bidaltzen zaizkien 
agiriak. 

 

Aurrekariak 

 

1. Bakioko herritar batek Arartekora jo zuen, kexa egin nahi baitzuen bere 
herriko udaletxean zinegotzi gisa osatzen duen udal taldearen izenean. 
Alkatetzak ukatu egin zion kexagilearen taldeari bere eginkizunak betetzeko 
helarazten zaizkion txosten tekniko eta ekonomikoak euskaraz ez ezik, 
gaztelaniaz ere eskuratzea. Horrexegatik zen kexu. Adierazi zigunez, edukia 
hobeto ulertzeko asmoz egin zuen eskaera, teknikoki zailak baitziren txosten 
haietako batzuetan jorratutako gaiak. Eskaera behin eta berriz egin omen 
zuen, alferrik egin ere, idatziz nahiz ahoz, 2012ko azaroko osoko bilkuraz 
geroztik.  

 

2. Azken eskaera Informatzeko Batzordean egin omen zuen, 2014ko maiatzaren 
26an, eta, haren ondorioz, udal idazkariak maiatzaren 28ko data duen 
txosten bat eman omen zuen (haren kopia bat erantsi dio kexari). 
Kexagilearen esanean, txosten hartan argi adierazi zen indarreko legeriak 
babestu egiten duela eskatutako informazioa gaztelaniaz jasotzeko eskubidea, 
baina alkateak eskaerari ezezkoa ematen jarraitzen zuen. 

 

3. Arartekoa Bakioko Udalarekin harremanetan jarri zen 2014ko uztailaren 18an, 
kexan azaldutako gaiez elkarrekin hausnartzeko asmoz, bai kexa ebazteko, 
bai horren antzeko arrazoiengatik egin litekeen beste edozein kexa saihesteko 
ere. Horretarako, hainbat irizpide helarazi genizkion, kasu zehatz honetatik 
harago, arlo honetako udal politikak balioesterakoan gure ustez kontuan hartu 
beharrekoak, eta bere jardueran irizpide horiek aintzat hartzeko prest ote 
zegoen jakinaraz ziezagun eskatu genion. Errepikapenak ekiditeko, 
“Gogoetak” atalean aipatuko ditugu irizpide horiek. 
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4. Bakioko alkateak Arartekoari erantzun ez zionez gero, errekerimendu bat 
igorri behar izan genion, hauxe ohartarazteko: udalaren laguntzarik ezak 
erakunde honi bere eginkizunak betetzea eragozten ziola. 

 

5. Alkatetzak idazki baten bidez erantzun zigun. Funtsean honako hau adierazi 
zuen:  

 

 Ez da zuzena 2012ko azaroaren osoko bilkuran gai hori aipatu zela.  
 

 2012ko abenduaren 27ko osoko bilkuran, kexagilearen udal taldeak 
eskaera bat egin zuen, udal ordenantzez baliatuta, enpresa partikular 
batek gaztelania hutsean egin zuen idazki bat euskarara itzul zedin. 
Alkatetzak Arartekoari bidalitako idazkian, horren berri ematen duen 
akta aipatzen da eta, era berean, alkatetzaren erantzuna adierazten da: 
alegia, egun hartan bertan, talde horrek udaletxean idazki bat gaztelania 
hutsean aurkeztu zuela, eta kanpoko pertsona fisiko edo juridiko batek 
beste hainbeste egiten bazuen, zentzuzkoa zela udalak hura ez itzultzea. 
 

 2013ko maiatzaren 23an udal talde berberak zenbait agiri gaztelaniaz 
eman ziezazkioten eskatu zuen. Alkateak erantzun zion agirien azken 
bertsioa euskaraz bakarrik idatzi zela –ez ordea haien zirriborroa, 
gaztelaniaz idatzita baitzegoen, udaletxe barruan erabiltzeko-; 
bukatzeko, hauxe adierazi zion: udal ordenantzetan ezarritakoaren 
arabera, euskara izanik lanerako ohiko hizkuntza, bere ustez informazioa 
jasotzeko eskubidea bermatuta zegoela informazio hori euskara hutsean 
bidalita. 
 

 2013ko abenduaren 19an, udal administrazioaren esparruan euskara 
erabiltzeko plana onartu zuen udalaren osoko bilkurak. Aldeko botoa 
eman zuten alkatearen udal taldeak nahiz kexagilearenak. Plan horrek 
hauxe ezartzen du, besteak beste: euskara erakunde horren barruko lan 
hizkuntza dela, herritarrei zerbitzuak egiteko eta beste administrazio 
batzuekin harremanak izateko erabiliko dela, gaztelaniaren kaltetan 
barik. 
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 Alkatetzak Arartekoari igorritako idazkian, jarraian udal idazkariaren 
txostena agertzen da, ebazpen honetako 2. aurrekarian aipatutakoa. 
Txosten hura 2014ko maiatzaren 28an prestatu zen, bi egun lehenago 
kexagilearen udal taldeak egindako eskaera bat zela medio, zeinak 
eskatu baitzuen gaztelaniaz ere eskura ziezazkiotela euskaraz eman 
zizkioten txosten tekniko jakin batzuk, haietan erabilitako hizkera 
juridikoa konplexua zela argudiatuz. Honatx haren edukia: 

 

o Hasteko, azaroaren 24ko 10/1982 Legearen 2, 3, 4 eta 5. 
artikuluetan xedatutakoa aipatzen du, baita ere euskara erabiltzeko 
udal Ordenantzaren 22. artikulua ere: “lndarreko legeria orokorra eta 
udal arautegia ikusita, beraz, ondorioztatu daiteke informazinoa 
erderaz jasoteko eskubide hori egon dagoala”. (azpimarratuta 
jatorrizkoan). 
 

o Ondoren, oso-osorik jasotzen du kexagilearen taldeak 2013ko 
maiatzaren 23an gai horretaz egindako eskaerari Alkatetzak eman 
zion erantzuna (gorago aipatu dugu hori). Gero, udal idazkariak 
paragrafo honen bidez amaitzen du bere txostena: 

 

“Horrenbestez, indarreko legeriak euskereari aitortzen deutson 
balioa ikusi eta udal-organo nagusiek 1997tik aurrera 
aukeratutako lan hizkuntza euskerea izan dala kontuan 
hartuta, barriro be adierazo behar dogu, eskubideak 
gorabehera, euskera hutsean bialdutako informazinoak 
erabateko balio juridikoa daukala, nahiz eta, gorago aitatu dan 
lez, informazinoa ele bietan jasoteko eskubidea egon”. 

 

 Ondoren, alkateak dio hizkuntza-eskubideen inguruko aldarrikapena 
gorabehera, ez dela oso koherentea kexagilearen udal taldeak gai 
honetan erakutsi duen jarrera. Haren esanean, talde hori legegintzaldi 
osoan euskara hutsean jasotzen aritu da bai aktak, bai barruko 
funtzionamendurako agiri asko ere. Azpimarratu du taldeak beti 
alegazioak egin dituela kexa guztien oinarrian egon diren agirien kontra. 
Hortik ondorioztatzen du talde horrek euskaraz bakarrik bidali zaion 
informazioa ulertzeko baliabideak dituela erakutsi duela eta, beraz, ezein 
unetan ezin daitekeela esan inolako babesgabetasunik sortu denik. 
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Hobetzen jarraitu nahi duela azpimarratu du, udaleko talde guztien 
laguntzarekin euskara udal administrazioaren lan hizkuntza bihurtzeko, 
eta horretarako ahalegina egin dezan eskatzen dio kexagilearen taldeari. 

 

6. Bere erantzuna amaitzeko, Alkateak honako hau jakinarazten dio Arartekoari: 
horrenbestez, gai honi buruz udal idazkariak 2014ko maiatzaren 28an 
kexagilearen udal taldeari jakinarazitako txostenean adierazitakoa baino ezin 
duela berretsi. 

 

7. Erantzun hori jaso eta gero, Arartekoak bere jarduera bukatzea erabaki du, 
honako ebazpen hau emanez. Ebazpena gogoeta hauetan oinarritzen da:  

 

Gogoetak 

 

1. Azaroaren 24ko 10/1982 Legea, Euskeraren Erabilera Arauzkotzekoa funtsezko 
erreferentzia da espediente honetan sortu direnak bezalako gaiak juridikoki 
balioesteko orduan. Horretarako, aplikatzeko modukoa da lege horren II. 
idazpuruko 1. kapitulu osoa (herri administrazioaren eremuko euskararen 
erabilera arautzen duena) eta, bereziki, 6, 7 eta 8. artikuluak. 

 

Mintzagai dugun arauaren 5.2 a) artikuluan ezarritakoa ere kontuan hartu behar 
da, baita Bakion euskararen erabilera arautzeko udal Ordenantzaren 22. 
artikulua ere. Horiek biak aipatzen ditu, zentzuz jokatuz, udal idazkariak 2014ko 
maiatzaren 28ko bere txostenean. Bertan bi ondorio ateratzen ditu: batetik, 
euskara hutsean bidalitako informazioak erabateko balio juridikoa duela; 
bestetik, bi hizkuntzetan jasotzeko eskubidea dagoela.  

 

Erakunde hau bat dator udal Idazkaritzaren balorazioarekin, bai aipatutako 
eskubidearen existentziari dagokionez, bai euskaraz igorritako informazioari 
ematen dion erabateko balio juridikoari dagokionez. Ezin zitekeen bestela izan 
elebitasunaren arloan arestian aitatu dugun legeriari jarraiki, izan ere, legeria 
horrek ez du exijitzen agiri ofizial bat bi hizkuntzetan idatzita egotea agiri horrek 
balioa izateko: balioa izango du euskara hutsean idatzita baldin badago, baita 
gaztelania hutsean idatzita badago ere.  
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Beste kontu bat da, ordea, herritarrei bidaltzen zaien informazioa. Hori egitean, 
une oro bete beharko dira herritarren eskubideak. Izan ere, baldin eta, 
azaldutako araudiaren argitan, onartzen bada udal jardueraren eremuan udalak 
nahiz norbanakoek euskara hutsean bidali edo aurkezten dituzten xedapen, 
txosten edo agiriek erabateko balio juridikoa dutela, horrekin batera onartu 
beharra dago araudi berberak aitortzen duen beste eskubide hau: edonork –
norbanako gisa edo bere eginkizun publikoak betetzeko asmoz- informazioa 
jasotzeko eskubidea erabiliz zenbait txosten edo agiri eskatzen baditu, horien 
edukia berak aukeratutako hizkuntza ofizialean jasotzeko eskubidea duela. 
Azken eskubide hori izan ezean, nekez ulertuko genuke elkar herrialde honetan, 
non bi hizkuntza ofizialak oraindik egoera diglosikoan baitaude eta biztanle 
elebidunak gutxienak baitira. Beraz, ez gara mintzo elkar baztertzen duten bi 
errealitatez, baizik eta elkar osatzen duten bi errealitatez. 

 

2. Eskubide hori badela abiapuntutzat hartuta aztertu behar da juridikoki gure 
iritzipean jarritako gaia. Hala uste dugu behintzat. Orain arte esandakoarekin 
batera, beste bi argudio identifikatu behar dira, udalak Arartekoari bidalitako 
erantzunean ikuspegi horretatik urruntzen direnak, ebazpen honen 5. 
aurrekarian adierazten den bezala: 

 

 Kexagilearen udal taldearen koherentziarik eza aipatzen du, kexa hau egin 
duelako, nahiz eta, lehenago, gaztelaniaz aurkeztu ziren agiri batzuk 
euskaraz jakinaraz ziezazkioten exijitu zuen eta, udalaren esparruan, 
euskara barruko lan hizkuntza izan zedin errebindikatzen aritu zen.  

 

Kritika politikoaz harago –hori beti da legitimoa, demokrazia-bideak erabiliz 
egiten bada- argudio hori ez dago onartzerik espediente honen 
ondorioetarako, ez baitauka eduki juridikorik: finkatuta baldin badago 
hizkuntza ofizialkidetasunari buruzko araudiak eskatzen den informazioa 
gaztelaniaz jasotzeko eskubidea babesten duela, legean ez dago inolako 
xedapenik beste aldi batzuetan –araudi horrexetan babes hartuta- 
gaztelania hutsean jakinarazitako agiri baten euskarazko bertsioa eskatu 
duen norbaiti informazio hori ukatzeko ahalmena ematen duenik. 

 Bestalde, bere jarduera justifikatze aldera, alkateak adierazi du 
kexagilearen eskaera ez onartzeak inoiz ez diela babesgabetasunik sortu 
ez kexagileari, ez haren udal taldeari.  
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Alabaina, agian hala gertatu bada ere, kontu hori hutsala da herritarren 
hizkuntza-eskubideak baliarazteko, bada eskubideok berez existitzen dira, 
ez beraien titularrek administrazioaren aurrean babesik gabe geratzea 
eragozteko beharrezkoak direlako. Horren haritik, edonork administrazioa 
berarekin hizkuntza jakin batean komunikatu dadila zenbateraino exijitu 
dezakeen zehazteko orduan, kontuan hartu behar da, egiaz, erabilitako 
hizkuntza ez jakiteagatik hura babesik gabe geratzea eragotzi behar dela, 
baina aukeratutako hizkuntza gaztelaniaz edo euskaraz bestelako bat 
denean soilik. Aitzitik, bi hizkuntza ofizial horietako bat aukeratzen bada, 
eskubide hori egon badago, nahiz eta beste hizkuntza erabiltzeak 
interesdunari babesgabetasunik ez sortu.  

 

Ikuspegi hori gogoan izatea funtsezkoa da, bestalde, gure autonomia 
erkidegoarena bezalako testuinguru sozio-linguistikoetan, non euskal 
hiztun guztiek –salbuespen gutxi batzuk izan ezik- gaztelania ere ulertzen 
duten. Bestela, administrazioaren jakinarazpenak gaztelania hutsean jaso 
dituzten pertsonek nekez exijitu ahal izango lukete hark euskaraz jakinaraz 
diezaien, elebidunak izanik ezingo luketelako babesik eza alegatu. 

 

3. Orain arte azaldutakotik ezer ez zaio kontrajartzen, hasiera batean, Bakioko 
Udalak egindako aukerari: euskara udal barruko lan hizkuntza bihurtzea. Erabaki 
hori legitimoa da eta, gainera, aho batez onartu zuen udalbatza osoak.  

 

Ildo horretan, erakunde honek jakin badaki udal batek euskararen erabileraz 
hartzen dituen erabakiak (kasu honetan, alkatearen erantzunarekin batera 
bidalitako 2013-2017 Erabilera Planean islatuak) ez direla, inolaz ere, apetaz 
hautatutakoak, izan ere, euskal hiztunen ehuneko handia duten udalerrietan 
egoten da aukera, jakina denez, euskara hutsaren erabilera komunikaziorako 
benetako tresna bihurtzeko. Euskarak herri barruan du, hain zuzen, bizitasunik 
handiena, eta etorkizunean benetako hizkuntza bezala areagotu daiteke 
euskararen erabilera, gaztelaniarekin batera erabili beharrik izan gabe, baina, 
aldi berean, gaztelania erabili nahi duten pertsonak baztertu gabe. 

 

Ikuspegi horrexetatik abiatuta gainditu nahi du Arartekoak gure ustez 
azaroaren 24ko 10/1982 Legearen 8.2. artikuluan ezarritakoaren ikuspegi 
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formal hutsa litzatekeena. Honela dio artikulu horrek: “Euskal Herriko 
Autonomia Erkidegoan kokatutako herri-aginteek esku hartzen duten egintza 
guztiak eta baita administrazioaren jakinarazpen eta adierazpenak ere bi 
hizkuntzetan idatzita egon beharko dute, salbu eta interesdun partikularrek 
Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetako bat berariaz erabiltzea 
aukeratzen badute”. Harago joan behar dugula iruditzen zaigu, eta gai hau 
ikuspegi materialetik aztertu, hizkuntzak komunikazio-tresna gisa duen 
eginkizuna nabarmenduz. Horixe ondorioztatzen da Konstituzio Auzitegiak 
10/1982 Legeari buruz adierazitako doktrinatik: “la utilización por los poderes 
públicos de una sola de las lenguas cooficiales puede hacerse indistintamente 
por propia iniciativa o a elección de los interesados, cuando así se regula, 
siempre que no se lesionen los derechos de ningún interesado que pueda 
alegar desconocimiento de la lengua utilizada” (Konstituzio Auzitegiaren 
82/86 Epaia, ekainaren 26koa, 9. oinarria). 

 

Hizkuntzaren gaineko ezjakintasuna erabatekoa izan daiteke edo, kasu 
honetan bezala, eduki teknikoa duten txosten ekonomiko jakin batzuetara 
mugatutakoa, bada txosten horiek euskaraz behar bezala ulertu ahal izateko, 
erregistro jakin bat erabiltzeko gaitasuna izan behar da, eta egungo errealitate 
soziolinguistikoa kontuan hartuta, pertsona bat agian ez da erregistro 
horretan moldatzeko gauza, euskal hiztuna izan arren.  

 

Arrazoi horixe eman du udal talde kexagileak txostenak bi hizkuntza 
ofizialetan eman diezazkioten eskatzeko. Eskaera hori idatziz jasota dago 
2012ko azaroaz geroztik, espedientean agertzen diren agirien arabera. Gai 
horretan, akats bat antzeman dugu udalak erakunde honi bidalitako 
informazioan, esaten baitu ez dela zuzena 2012ko azaroko osoko bilkuran gai 
horren gaineko adierazpenik egin zirenik. Alabaina, bilkura hartako aktan, 12. 
puntuan, kexagilearen eskaera bat agertzen da: hain justu, osoko bilkuretara 
eramaten diren txostenak gaztelaniaz eta euskaraz bidal daitezela dioena.  

 

Joan den maiatzaren 26ko eskaera, berriz, honela egin zuen kexagilearen udal 
taldeak, udal idazkariaren txostenean adierazitakoari jarraiki:  
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“Txosten teknikoak gaztelaniaz be bidaltzeko; izan be, txostenotan erabilten 
dan hizkera juridiko korapilatsua ikusita, erdaraz be jaso gura dabe, 
horretarako eskubidea daukielako”. 

 

Horrelako adierazpenak ikusita, eta eskaera horrek -azaldu dugunez- euskararen 
eta gaztelaniaren ofizialkidetasunaren ondorioz sortutako eskubideetan daukan 
babesaz harago, gogoeta bat egin nahi dugu. Hizkuntza- politikaren arloan, 
botere publikoek neurriak hartu behar dituzte herritarren eskubideak benetan 
bete daitezen; horrez gain, neurri horiek herritarrei eta beren ordezkariei nola 
eragin diezaiekeen kontuan hartuta, batik bat inguru sozio-linguistiko jakin 
batzuetan, beste premia bat ere jartzen da agerian: beti modu inklusiboan lan 
egin beharra dagoela. Horrek esan nahi du, besteak beste, gogoan izan behar 
dela gure bi hizkuntza ofizialen arteko harremanak, praktikan, bereizgarri duen 
diglosia. Horrexegatik pertsonak askok, euskal hiztunak izan arren eta beren 
jarduera egiten duten eremu publiko edo pribatuko lan hizkuntza euskara 
izatearen alde dauden arren, une zehatz batzuetan gaztelaniaren laguntza behar 
izaten dute gai jakin batzuk lantzeko orduan, dela erabilitako hizkuntza-
erregistroagatik, dela gai horiek ulertu nahi badituzte –teknikoki konplexuak 
baitira- ezinbestekoa dutelako gaztelaniaz bakarrik jaso duten prestakuntza 
mota bat. 

 

Hemen azaldutako irizpideei jarraiki, ondorio hau atera behar dugu: zure udalak 
aintzat hartu behar du herritarrek, informazioa jasotzeko duten eskubidea 
baliatuz, eskatzen dizkioten txosten edo datuei buruzko premia hori, eskaera 
etengabekoa izan nahiz kasuan kasukoa. Hala ere, euskararen erabilera 
lehenetsi dezake, tartean horren kontrako berariazko eskaerarik ez badago. 

 

4. Arartekoak berariaz eskatu zion alkateari adieraz ziezaiola ea prest zegoen 
-helarazi genizkion gogoetak aintzat hartuta- kexagilearen udal taldeari 
gaztelaniaz eskuratzeko hark aipatu zituen txostenak. Puntu horri dagokionez, 
alkatea 2014ko maiatzaren 28ko txostenari lotu zaio bere erantzunean, esan 
baitu txosten hartan udal idazkariak adierazitakoa baino ezin duela berretsi. 

 

Txosten hartan, hauxe adierazi zen gai horretaz: euskaraz bidalitako 
informazioak erabateko balio juridikoa izanda ere, hartzaileek informazio hori 
gaztelaniaz jasotzeko eskubidea dutela. Horregatik, irizpen horren arabera 
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jokatu nahi bada, zentzuzkoa denez, onartu beharra dago bertan onartutako 
eskubide horrek betebehar bat sortzen diola administrazioari. Hala ere, gai 
horretaz argi eta berariaz galdetu bagenion ere, Alkatetza horrek txosten horri 
lotzen zaiola baino ez du erantzun, eta orain arte ez du eskubide hori 
betetzearen gainean ezer adierazi, ezta neurririk hartu ere. Gauzak horrela, 
bere jokaera ez dator bat berretsi omen duen irizpen horren edukiarekin; 
aitzitik, praktikan, bere adierazpenen kontrako jokaera erakutsi du.  

 

Horren aurrean, kexagileak bere eskaera oinarritzeko baliatu zuen 
eskubidearen existentziaz eta birtualtasunaz egin ditugun gogoetak kontuan 
hartuta eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau sortu eta 
arautzekoak- 11 b) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, Arartekoak 
gomendio hau egiten dio Bakioko Udalari:  

 

GOMENDIOA 

 

Kexagilearen udal taldeari gaztelaniaz eman diezazkiola 2014ko maiatzaren 
26ko eskaeran aipatu zituen txostenak. 

 

Herritarrei eta beren ordezkariei egiten dizkien jakinarazpen guztietan, 
hartzaileak edo hartzaileek berariaz aukeratutako hizkuntza ofiziala(k) 
erabiltzeko, nahiz eta udalarentzat euskara izan barruko lan hizkuntza, 
herritarrei zerbitzuak egitekoa eta administrazioekin harremanak izatekoa. 

 


