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Komunikabideetan entzun ahal izan dugun bezala, euskaldunek zerbitzua 
euskaraz jasotzeko duten eskubidea ziurtatu nahi duen dekretua egin du 
Eusko Jaurlaritzak. 
 

Dekretu horrek zerbitzu enpresei eragingo die, besteak beste hurrengo 
hauei: erakunde publikoei, trenbide eta errepide garraio publikoei, 250 
lagiletik gorako supermerkatuei, energia elektrikoaren eta gasaren 
banaketako enpresei… Dendari txikiei, adibidez, ez die eragingo. 
 

Labur-labur, hau dio dekretuak: 

• Idatzizko informazioa ematerakoan, euskaraz eta gaztelaniaz eman 
beharko dira: seinaleztapen guztia, errotuluak eta kartelak, inprimakiak 
eta katalogoak, kontratuak eta baldintza orokorren agiriak, komunikazioak 
eta jakinarazpenak, nola fakturak aurrekontuak eta abar ere. 

• Ahozko informazioa eta publikoari zuzeneko arreta eskaintzerakoan: 
megafonia bidezko informazioa euskaraz eta gaztelaniaz eman beharko da, 
ahozko informazioa eta aholkularitza euskaraz eta gaztelaniaz emateko gai 
izan beharko dute enpresa eta establezimenduek, ahozko informazioa 
esaten denean, bitarteko telefoniko eta elektronikoen bidez ematen den 
informazioa ere esan nahi da. 

 

Kontsumitzaileen eskubideen aldeko dekretu berria 

 
 
 

Entitate pribatuei Eusko Jaurlaritzak urtero ematen dizkien diru 
laguntzak aurten ere martxan dira. Otsailean izan zen 2008ko eskaera 
egiteko garaia eta aurten egin dituzten aldaketak direla eta, enpresa 
gehienek normalean baino denbora gehiago eman dute gestio horretan. 
 

2008ko ebazpena kalean da ekainaren 30etik. Bertan, eskaera egin 
duen enpresa bakoitzari emango zaion diru kopurua zehazten da, beti 
ere datorren urtarrilean justifikaziorako paperak behar den bezala 
aurkeztuz gero. 
 

Entitateek, orain, onarpen orria bidali beharko dute, esleitzen zaien 
dirua onartzen dutela baieztatzeko, eta asko jota hurrengo bi 
hilabeteetan diruaren %50 emango dute. Gainontzekoa, urtarrileko 
justifikazioen ondoren banatuko dute. 
 

Aipatu behar da, orokorrean enpresetan iaz baino diru gutxiago esleitu 
dutela. Geroz eta enpresa gehiago aurkezten dira diru laguntzetara, eta 
aurtengoan baldintza batzuk ere aldatu dira. Adibidez, euskara planaren 
jarraipena eta balorazioa ez dute %100ean laguntzen orain arte bezala. 
Gehienez ere %60ean laguntzen dute. 
 

Beraz, aldea denok nabaritu dugu, eta ebazpenean ikus daitekeenez, 
Oarsoaldeko enpresa gehienetako diru laguntza pixka bat jaitsi da.  
 

Aurtengo urtea nahiko berezia ari da izaten, izan ere, aldaketekin 
nahasmena sortu da. Hala ere diru laguntzak eskatzea merezi du, 
emaitzek argi diotenez: esleitutako diruaren %14 inguru kostatzen zaie 
enpresei laguntza horien gestioa egitea. 
 

Orain, justifikazioa prestatzen joatea bakarrik geratzen zaigu. Animo! 
 

Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzak: ebazpena kalean da 

Oporrak bertan 

 

Dagoeneko guztiok gaude abuztuko oporrei begira eta enpresetan bezala, 
Oarsoaldeko Euskara Zerbitzuan ere oporrak izango ditugu. 
 

Beraz, abuztuko oporretan ondo-ondo pasa eta ea indarberrituta itzultzen 
garen euskarari bultzada ematen jarraitzeko. 
 

Gogoratu euskarak ez duela oporrik izaten eta gu guztion esku dagoela 

oporretan ere euskaraz egitea. Udan ere egin dezagun euskaraz! 
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OLA planeko enpresetako planen deskarguak 
 
 

 

OARSOALDEA B.A. 
 

Urte hasieratik orain arteko lan nagusia, Hizkuntza Irizpideak Oarsoaldean eskuliburua osatzea eta definitzea izan da. Denbora dezente eman 
dute eskuliburua fintzen eta beharrezko kontrasteak egiten. Berriki, Administrazio Kontseiluak onartu egin du eta hemendik aurrera, horrekin 
lotuta jarrita dituzten beste helburuak garatzea izango da lan nagusia. Euskara batzordeak lan handia egin du  eskuliburua osatzen eta jada bere 
lehen fruituak ematen hasi da, izan ere, kideen bileretan nabaritzen hasi da hizkuntza ohituren aldaketa. Horri behar bezalako zabalkundea eta 
aplikazioa emateko langileen arteko formazioa bideratuta dute eta oporren bueltan horri eta urteko beste helburuei gogotsu ekingo diete! 

 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 
Koordinatzailea: Joxe Luix Agirretxe 

 

hamabi-T 
 

Poliki joan da lehenengo urte erdia, mantso alegia. Azken urteetako lanaren emaitzei begiratzeko beta hartu ondoren, aurtengo helburu eta eginkizunak 
zehaztea lortu zuten urte hasieran. Ateratako emaitzak Hamabi-Tko langileei erakutsi zaizkie eta baita udalari berari ere, elkarlanerako urratsak zeintzuk izan 
daitezkeen aztertuz. Hizkuntza esperientziaren gainean solasteko tarteak hartu ondoren, udatik bueltan, erabileran egin beharreko hobekuntzei heltzea tokatzen 
da, eta egoitza berrirako aldaketak ere sasoi horretan egokituko dira. Udako atsedenaldiak erronka berriei heltzeko beste indar emango ahal die! 
 

EMUNeko teknikaria: Imanol Miner 
Planaren koordinatzailea: Iratxe Oses 

 

SOCIEDAD HISPANICA DE DESARROLLO 
 

Urte hasieratik bezeroen aurreko euskararen presentzia handitzea izan da helburu nagusia. Horretarako, hizkuntza irizpideak 
osatu eta horien aplikazioa nola bermatu izan da lanik handiena. Beharrezko itzulpenak egiteaz gain, hiztegi terminologikoa 

osatzea eta berau erabilgarri eta eguneratua izatea ezinbesteko bilakatu da eguneroko lanean. Horrekin lotuta, aipatzekoa da bezeroekin harreman zuzena 
duten kutxetako eta informazioko langileekin egindako motibazio lana eta ahalegina. Apurka-apurka ari dira barne irudian ere aurrerapausoak ematen, eta azken 
aldian euskara batzordeko kideen lan-karga dela eta batzordea nahi bezainbeste bildu ez arren, hemendik urte bukaera arteko tartean beste kideren batekin 
osatu eta batzordearen dinamika berriz ere hartzea eta urteko helburuak garatzen joatea lortu nahi da. 
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 
Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz 
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LARRIALDIAK 
 

Dinamika berri bati ekiteko aukera dago, euskara planeko gutxiengo egitura osatuko da eta horri esker, euskara planaren 
norabidea berraztertuko da. Epe ertainerako eta laburrerako helburuak eta ekintzak jarri eta epeak eta arduradunak 

zehaztuta aurrera egingo dute.  
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Mikel Rojo 

 

 

ASEA BROWN BOVERI S.A 
 

Niesseneko helburuak garatzen eta OLA planeko ekintzak bideratzen eman dute uztailera arteko tartea, Jaurlaritzako diru laguntzak 
kudeatzen ere ordu asko eman behar izan dute. Poliki-poliki aurrera egin da eta hemendik aurrera ere modu berean jarraitzea 

aurreikusten dute. Orain arte izan dituzten zailtasunak (lan karga, diru laguntzak, krisi hotsa…) gainditu eta ea lortzen den helburu nagusiak bideratzea, 
zuzendaritzarekin egin beharreko bilera egin, dokumentuak itzultzeko wordfast erabili eta OLA planeko ekintza bateratuak antolatzen jarraitu. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Txus Alfonso 

 
 
 

LRK emergentziak 
 

Martxoan hasitako inplementazioak orain artean bide laburra egin arren, jadanik bete-betean ari dira aurreikusi diren ekintzak 
bideratzen. Aipagarriak dira lanpostuko errotazioak aprobetxatuz sortu dituzten lau erabilera taldeak. Lehenengo bi taldeekin 
euskalduntze lanak egiten ari dira, euskaraz ezer jakin ez edota oso maila baxua duten langileekin hain zuzen ere. Hirugarren 

taldea mintza taldea izango da, euskaraz aritzeko erdi maila duten langileei zuzendua, mintzamena trebatzeko helburuaz. Laugarren taldea euskara ongi 
ezagutzen duten langileekin osatua dago. Azken horien egitekoa euskara planaren motibazioari ekarpenak egin, planean jasotako ekintzei ekarpen berriak 
egin eta ekintza zuzentzaileak proposatzea da. 

 

EMUNeko teknikaria: Jon Odriozola 
Planaren koordinatzailea: Ainhoa Olaizola 
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 TAJO 
 

Lan karga dela eta tarteka euskara batzordea osorik biltzeko zailtasunak izan badituzte ere, uztailera arteko helburu gehienak 
bete dira eta falta direnak lantzen ari dira. Jaurlaritzako diru laguntzak bideratzen ere ordu asko eman behar izan dituzte. 

Hemendik aurrerako erronka  hauxe izango da: lan kargak, diru laguntzak eta antzeko oztopoak gainditu eta euskara batzordeko kide guztien artean abendura 
arteko helburuak gauzatzea. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 

 
 
 

SAN JOSE LOPEZ 
 

Urtean zehar euskara batzordean baja bat izan dute kide batek beste langintza bati ekin diolako, baina beste guztien artean 
uztailera arteko helburuak aurrera atera dituzte eta zuzendaritzari aurkezteko hizkuntza irizpideei buruzko eskuliburua osatu dute. 
Irailetik aurrera euskara batzordea berrosatzen nahikoa lan izango da, beste baja bat izango dute eta, amatasun baja kasu 

honetan. Arazoak arazo, San Jose Lopezek euskara planari eutsi egingo dio, abendura arteko helburuak gauzatuko ditu eta 2009an ere aurrera egiten jakingo 
du. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Natalia Jauregi 

 
 
 

AZTI tecnalia 
 
Aurten hainbat aldaketa izan dira AZTIn, izan ere, egoitza berria zabaldu berri dute Derion eta horrek erronka berriak sortuko dizkio 
euskara planari. Enpresak hiru egoitza ditu jada eta arrazoi horregatik batzuetan komunikazioa eta koordinazioa zaildu egiten da. 
Zailtasunak zailtasun, plana aurrera doa eta koordinatzailearen autonomia ere geroz eta handiagoa da.  

 

ELHUYAReko teknikaria: Ainara Ibañez 
Planaren koordinatzailea: Nerea Ganboa 

 


