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7 UDAL ADMINISTRAZIOA 
ERRENTERIAKO UDALA 
Errenteriako Udalean euskararen erabilera normalizatu eta sustatzeko Udal 
Ordenantza behin-betiko onartzea 

ERRENTERIAKO UDALA Iragarkia 
Udalbatza Osoak 1996ko azaroaren 29an egindako bilkuran «Renteria-
Errenteriako Udalean Euskararen erabilera Normalizatu eta sustatzeko Udal 
Ordenantza»ren proiektua, hasierako izaeraz onartu zuen. Erreklamazioak eta 
idarokizunak aurkeztu dira horretarako jarritako epe-barruan, beroriek erabaki 
eta onartu Ordenantzaren testua behin-betiko izaeraz Udalbatza Osoak 1997ko 
martxoaren 18an egindako ezohiko bilkuran eta, jarraian testu osoa argitaratu 
zuen, 1985eko apirilaren 2ko Toki Jaurbideko Oinarrien Lege-Arautzailearen 
49,65 eta 70.2 artikuluetan araututakoa betez. 
Errenteria, 1997ko martxoak 24. Miguel A. Buen Lacambra, Alkate-
Udalburuak. (1907)(3181) Renteria-Errenteriako Udalean euskeraren erabilera
normalizatu eta sustatzeko Udal Ordenantza zioen azalpena. ZIOEN 
AZALPENA 
Euskal Herriko autonomi estatutoan xedatutakoaren arabera, Euskera, Euskal 
Herriko berezko hizkuntza, gaztelera bezela, Euskadiko hizkuntza ofiziala da. 
Ondorioz hiritar guztiek ezagutzeko eta erabiltzeko eskubidea dute.Hori horrela, 
komunitate autonomoko erakundeei dagokie bi hizkuntza ofizialen bermatu eta 
arautzea, baita hizkuntzaren ezagutza ziurtatzeko beharrezko neurriak xedatu eta
arautzea ere. 
Euskera, era berean, Euskal Herri osoko ondarea da. Beraz,bertako biztanle 
guztien elementu bateratzaile izan behar duenez,Udala herritar guztientzat hala 
izan dadin saiatuko da. 
Euskera eta gaztelera, biak hizkuntza ofizialak badira ere, ez dira 
parekotasunean arkitzen. Beraz, eta bi hizkuntza ofizialen parekotasuna lortu 
asmoz, Renteria- Errenteriako Udalak euskerari aparteko eta lehentasunezko 
tratamendua emango dio. 
Azaroaren 24ko 10/1982 oinarrizko legeak garatzen du aipatu autonomia 
estatutoko 6. artikuluak xedatutakoa, Euskal Herriko komunitate autonomoko 
administrazio publikoetan euskeraren erabilpena eta normalizazioa arautzen 
baititu. 
Era berean, eta Epaimahai Konstituzionalak Euskeraren Erabilpena eta 
Normalkuntzarako Oinarrizko Legeari buruz emandako, ekainaren 26ko 82/1986
epaiaren arabera, botere publikoei dagokie hiritarrek hizkuntza ofizialak 
erabiltzeko duten eskubidea bermatzea, baita aipatu hizkuntzen ezagutza eta 
erabilpena babestea eta sustatzea ere. 
Ondorioz, administrazio bakoitzari dagokio, bere iharduera esparruan, aipatu 
arauak indarrean jartzea eta horretarako beharrezko diren bitartekoez arduratzea.
Hau dela eta, Udalak, ordenantza honen bidez, beharrezko neurriak hartu behar 
ditu, euskera Udalean eta herritarren artean benetako komunikabide eta 
erabilera arrunteko izan dadin. Horretarako, ordenantza honek euskeraren 
erabilpena udal administrazioko barne funtzinamenduan nahiz Udala eta 



hiritarren artean nahiz herriko gizarte bizitzan normalizatzeko ihardunbidea 
arautzen du. Igo ATALA OINARRI OROKORRAK 
1go Artikulua. 
Ordenantza honen eremua, Udala, Udalaren menpe funtzionatzen duten 
Instituzioak eta Udalak bultzatu, babestu edo diruz lagundutako entitate eta 
ekintzak izango dira.Era berean, lanean hiritarrekin harreman zuzena duten eta 
udal zerbitzuak ematen dituzten enpresei ere ezarriko zaie, beti ere teknikoki 
ezinezkoa ez bada. 
2. Artikulua. 
Euskera, Euskal Herriko berezko hizkuntza, gaztelera bezela, Udaleko eta honek
babestutako Erakundeetako hizkuntza ofiziala da. 
3. Artikulua. 
Renteria-Errenteriako Udalak euskeraz egingo du, barne funtzionamenduan 
nahiz hiritarrekin harremanetan eta instituzioekin oro har. Beti ere indarrean 
dauden arau eta legeen arabera eta Ordenantza honetan jasotako xedapenei 
jarraituz, kontuan hartuz azken helburua euskeraren erabilpena normalizatzea 
dela. 
4. Artikulua. 
Udalerri honetako hiritar guztiek bi hizkuntza ofizialak ezagutu eta erabiltzeko 
eskubidea dute, bai ahoz bai idatziz. Beraz, Udalak, indarrean dagoen legeriaren 
izpirituari jarraituz, hiritarrei espreski , hurrengo hizkuntza eskubideak aitortzen 
dizkie: 
a) Udalarekin edota bere menpeko edozein erakunderekin harremanak euskeraz 
nahiz gazteleraz ,ahoz zein idatziz, edukitzeko eskubidea. 
b) Udalak argitaratutako argitalpen ofizialak, edota Udalak egunkarien bidez 
emandako edozein jakinerazpen edo xedapen mota euskeraz jasotzeko 
eskubidea. 
c) Udalak egindako edozein bileratan euskeraz parte hartzeko eskubidea. 
d) Udalak antolatu edo kudeatutako edozein ikastaro mota bi hizkuntza 
ofizialetan egiteko eskubidea. 
5. Artikulua. 
Indarrean dagoen araudiaren arabera mezua, ahoz nahiz idatziz, bi hizkuntza 
ofizialetan eman behar denean, euskerari lehentasuna emango zaio. II. ATALA 
UDALAREN BARNE FUNTZIONAMENDUAN EUSKERAREN 
ERABILPENA SUSTATZEA 
A. Udala eta bere jurisdikziopeko erakundeetako barne funtzionamenduari 
buruzkoak 224/89 Dekretuak adierazitako hizkuntz eskakizunen arabera. 
6. Artikulua. Udala eta bere jurisdikziopeko erakundeetako langileen euskera 
prestakuntza. 
Udalak beharrezko neurriak hartuko ditu aurreko artikuluetan aitortutako 
eskubideak benetakoak eta eraginkorrak izan daitezen. Beraz, Euskera, hiritarrei 
zerbitzua emateko hizkuntza ez ezik Renteria-Errenteria Udaleko lan-hizkuntza
ere izango da, piskanaka gehiagora joaz eta Ordenantza honetan xedatutakoaren 
arabera. 
Aurreko artikuluetan xedatutakoa betetzearren, Udalak lanpostuen hizkuntz 
eskakizunak aurkitzen diren lanpostuen zerrenda kontutan izanda, langileen 
euskalduntze eta alfabetatze egitasmoen helburuak betetzearren beharrezko 
neurriak hartzen eta betetzen jarraituko du, langile bakoitzak bere maila 
eskuratzean, Udalak definitutako gune elebidunetan bere eguneroko lana 
euskeraz ere egin ahal izateko eta piskanaka Ordenantza honek aipatutako eta 



legeak jasotako zerbitzu eta unitate administratibo guztietan sare elebidunak jar 
daitezen. 
Orain arte esandako guztiaren definizioa 250/1986, 224/1989 eta 238/1993 
Dekretuetan xedatutakoa eta aurrerago eman daitekeen araudiaren arabera 
egingo da. 
7. Artikulua. Langile berrien hautaketa. 
7.1. Lanpostu bat hornitzerakoan, lan- kontratuduna nahiz funtzionarioa izan, 
derrigorrezko izango da berari dagokion hizkuntz eskakizuna egiaztatzea 
derrigortasun data egunerako. Honetarako, kontuan hartuko da Euskal Funtzio 
Publikoko Legearen 98-4. artikulua. Beraz hautaketa frogetan hizkuntz 
eskakizuna eskatzea ezinezkoa bada, euskera ezagutza merezimendu gisa 
baloratuko da. Balorazioa lanpostuaren gorputz edo eskala administratiboaren 
arabera emango da, legeak jarritako mugen barruan eta baremo honi jarraiki: 
A taldea: %20. 
B taldea: %20. 
C taldea: %15. 
D taldea: %10. 
E taldea: % 5. 
Zerbitzu eta unitate elebidunetan bete gabe dauden lanpostuei derrigorrezko 
hizkuntz eskakizuna jarriko zaie. 
Era berean, lanpostu baterako deialdian, librea nahiz barnekoa izan, 
derrigorrezko hizkuntz eskakizuna ezartzen bada, eskatuko den hizkuntz 
eskakizuna deialdiaren oinarrietan zehaztuko da, gai hau arautzen duen 
dekretuaren arabera. 
8. Artikulua. Bulego, Zerbitzu eta Sailak. 
Renteria- Errenteriako Udalak Azaroaren 25eko 250/1986 Dekretuaren 
12.artikuluan aurrikusten diren bost helburuetatik 4garrena lortzea du helburu. 
8.1. Udalarekin harremanak, hiritarrek beraiek aukeratutako hizkuntza ofizialean
izan ditzaketenez, Udalak beharrezko neurriak hartuko ditu berarekin 
harremanak euskera hutsean izan nahi dituzten hiritarren eskubideak 
bermatzeko. Aipatu neurrietan lehenengoa euskera aukeratzen duten hiritar 
taldea identifikatzea izango da. Horrela Udala euskera hutsean zuzenduko zaio 
Udalarekin harremanak hizkuntza horretan izan nahi dituenari. 
Horretarako, hizkuntz kode bat sartuko da udal erregistroetan, Udalarekiko 
harremanak euskeraz izan nahi dituzten herritarrak identifikatu eta aurrerantzean
horiekin administrazio harremanak euskaraz izateko asmoz. 
8.2. Jendearekin harreman zuzena, ahoz nahiz idatziz, izango duten bulego 
guztietan euskeraz ere egin ahal izatea bermatuko duen langile elebidun nahikoa 
egongo da. 
8.3. Espedienteak, amaieran, hasi diren hizkuntzan amaituko dira, joera, 
piskanaka, tramitazio guztia hizkuntza berean egitea izango delarik. 
8.4. Izaera Orokorreko eta Sozialeko Administrazio unitate eta zerbitzuak 
elebietan funtziona dezaten prestatuko dira.Horretarako, hartu beharreko beste 
neurrien artean, langileak bere lana euskeraz ere egin dezaten prestatuko dira. 
8.5. Egungo egoeratik habiatuta,HPINen ildoari jarraituz, bulego zerbitzu eta 
atal ezberdinetan ondoko helburuak jartzen dira, etapaka erdiesteko. 
8.5.1. Bapatean hasteko: 
Zerbitzu eta atal bakoitzean zirkuito komunikatibo elebidunak sortu. 
Espediente baten udal tramitazioa hasitako hizkuntzan burutu ahal izatea. 
8.5.2. Epe ertainera: 



Izaera Orokorreko eta Sozialeko Zerbitzu eta Unitate Administratibo guztietan 
euskera, ahoz nahiz idatziz, lan hizkuntza izatera pasa behar du. 
Funtzinamendu osoa euskeraz eta gazteleraz normalki egingo da. 
8.6. Prozedura eta bitartekoak. 
Aipatu helburuak betetzearren egin beharreko urratsak eman ahal izateko, 
hurrengo prozedura eta bitartekoak beharrezkoak dira. 
8.6.1. Lanpostuari dagokion hizkuntz eskakizuna ematen duten langileek bere 
lana euskeraz ere egin beharko dute, eta gainontzeko langileak, ikasiten duten 
heinean, euskera piskanaka erabiltzen hasiko dira eta dagokien hizkuntz 
eskakizuna lortutakoan lana euskeraz egingo dute. 
Euskeraz dakiten langileak, ahozko harremanetan, hiritarrei euskeraz zuzenduko 
zaizkie, gazteleraz hiritarrek hala aukeratutakoan egingo diete. 
8.6.2. Itzulpenetan laguntza behar duen langile orok Euskera Zerbitzuaren 
laguntza izango du. 
8.6.3. Langile guztiei Ordenantza honen edukiei buruzko informazioa emango 
zaie. 
8.6.4. Renteria-Errenteriako Udaleko kargu politikoek, eta bereziki euskeraz 
aritzeko inolako trabarik ez dutenek, karguarekin zerikusia duten Udal ekintza 
publikoetan euskeraz egingo dute. Parte hartzea bi hizkuntzetan bada, lehenengo
euskeraz hitzegingo dute. 
9. Artikulua. Udalbatzarrak eta Gobernu Batzordeak. 
Azaroaren 28ko 2568/1986 Erret Dekretuak, 86 artikuluan Udalbatzar eta 
Gobernu Batzordeei buruz zera arautzen du: 
Kontuan hartuz organo guztien helburua euskera lanerako ohizko hizkuntza 
bihurtzea dela, Udalak bitarteko eta neurri guztiak hartuko ditu akta, aurrekontu 
eta organo informatibo Gobernu Batzorde eta Udalbatzarren gainontzeko 
jakinerazpenak euskeraz eta gazteleraz idatz daitezen.Euskerazko idatzia 
lehentasunez irakurtzeko moduan jarriko da. 
9.1. Udalaren organo informatzaile eta exekutiboen bileratarako deialdi guztiak 
bi hizkuntza ofizialetan idatziko dira. 
10. Artikulua. Erregistro Liburuak,Aurrekontuak, Aktak eta gainontzeko Liburu 
Ofizialak. 
10.1. Agirien Irteerako eta Sarrerako Erregistro Liburuak, Akta Liburuak eta 
Udaleko antzeko Liburu Ofizialak jatorriz jasotako hizkuntzan idatziak izango 
dira. 
10.2. Agerraldi edota Egiaztagirietan Euskal Herriko Komunitate Autonomoko 
edozein hizkuntza ofizialetara itzulpena bermatuko da. 
11. Artikulua. Argitalpenak, inprimakiak, jakinerazpenak, araudiak, ordenantzak
eta erabakiak: 
11.1. Inprimakiak, posta, iragarkiak, idatziak eta jakinerazpenak bi hizkuntza 
ofizialetan idatziko dira. 
11.2. Euskera erabiliko da, 1982ko euskeraren erabilpena normalizatzeko 
legearen 8.2. artikuluan aurrikusitakoaren arabera, Herriko edozein talde, 
erakunde edo hiritarrek harremanetarako euskera aukeratzen duenean. 
12. Artikulua. Euskera soilik noiz erabiliko den. 
a) Udalarekin harremanetarako euskera aukeratzen duten hiritarrei bidaltzen 
zaizkien eskutitz, agiri eta jakinerazpenetan. 
b) Euskera lanerako lehentasunezko hizkuntza duten erakundeei bidalitako 
idatzietan. 



c) Errotulazio, seinalizazio eta antzekoetan euskeraz eta gazteleraz idazkera 
tankerakoa denean. 
d) Mezua piktogramen bidez adieraz daitekeenean. 
e) Jakinerazi nahi den ekintzak eta jasotzailearen berezitasunak horrela eskatzen 
duenean. 
13. Artikulua. Ahozko adierazpenak: bando, mezu eta abisuak. 
Udalak eta honen menpeko instituzioek egindako deklarazio ofizialen ahozko 
adierazpen, iragarki, informazio, bando, abisu, mezu eta jakinerazpenak 
hurrengo eran egingo dira: 
13.1. Herritar guztiei zuzendutako ahozko adierazpen, bando, mezu eta abisuak 
bi hizkuntza ofizialetan egingo dira. 
13.2. 11.1 artikuluarekin betetzearren, aipatu ahozko adierazpen, bando, mezu 
eta abisuak emango dituztenei beharrezko bitartekoak jarriko zaizkie, hauek hala
eskatuz gero, aldez aurretik argi adieraziko delarik. 
14. Artikulua. Zerbitzuen errotulazioa, iragakiak eta seinalizazioa. 
14.1. Zerbitzuen errotulazioa, iragarkiak, seinalizazioa e.a. euskeraz eta 
gazteleraz egingo da. 
14.2. Euskeraz eta gazteleraz antzeko grafia duten hitz eta esamoldeak, 
erabilera zabala dutenean euskeraz idatziko dira. 
14.3. Nazioarteko sinboloak erabiliz piktogramen bidez argitaratzen diren 
zerbitzu, iragarki e.a.-k euskeraz errotulatuko dira. 
15. Artikulua. Kale izenak. 
15.1. Herriko kaleen izenak euskeraz idatziko dira eta horrela idatziko dira 
errgistroetan eta udaletxean bertan egiten diren kale aipamen guztiak ere horrela 
idatziko dira ondorio guztiekin. Halaber, Udalak herriko bide, auzo, auzune, 
mendi, ibai eta erreken izendegi ofiziala eta, oro har, toponimoak finkatuko ditu 
bere eskumen esparruaren barruan, beti ere euskal, erromantze edo 
gaztelaniazko jatorria errespetatuz eta hizkuntza bakoitzaren grafia akademikoa 
erabiliz. 
15.2. Hala eta guztiz, bi hizkuntzetan antzekoa ez izateagatik itzulpena eskatzen 
duenean (Giza Eskubideen Plaza / Plaza de los Derechos Humanos) idatziak 
euskeraz eta gazteleraz idatziko dira. 
16. Artikulua. Komunikabideetatik hedatutako berriak. 
Komunikabideetan argitaratzen diren iragarki, ohar, abisu eta informazioak bi 
hizkuntza ofizialetan emango dira ezagutzera,euskerazkoari lehentasuna emanez.
Komunikabide hauei berri horiek bi hizkuntzetan ematea eskatuko zaie. 
Udaleko informazioa eta publizitatea euskera hutsean egingo da, nori zuzenduta 
dagoen ikusita, egoki iruditzen denean edo horretarako aukera dagoenean. 
Udalaren menpeko komunikabideek euskara eta gaztelera maila berean 
erabiliko dituzte. 
Euskerazko gizarte komunikabideak kontuan hartuko dira Udalaren mazuak 
argitara ematerakoan. 
17. Artikulua. Edozein motatako Instituzio Ofizialekin komunikazioak. 
17.1. Euskadiko nahiz kanpoko instituzioetara bidalitako idatzizko edozein 
jakinerazpen euskeraz eta dagokion hizkuntza ofizialetan egingo da, euskerari 
lehentasuna emanez. 
B. Herriaren bizitzari dagokionean. 
18. Artikulua. Dirulaguntzak emateko araudia. 
Pertsona, talde edo erakundeei dirulaguntzak ematerakoan hizkuntz irizpidea 
kontutan hartuko da. 



18.1. Azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 26 eta 27. artikuluetan 
xedatutakoaren arabera, botere publikoei dagokie euskera gizarteko esparru 
guztietara eta publizitatean erabiltzera zabaltzeko beharrezko neurriak hartzea, 
baita gizarte bizitzan presentzia gehitzea ere. 
Beraz, Udalak aipatu helburaren ildoari jarraituz eta berari dagokion ekintza 
esparruan hurrengo neurriak hartu eta betearaziko ditu: 
Kultura, kirola edo solas izaera duten elkarteei dirulaguntzak emateko unean, 
dirulaguntza bidez egindako ekintzen komunikazioetan euskera sustatzeko 
neurriak aurrikustea eskatuko da artikulu honek xedatzen duen eran. 
Iragarkiak, txartelak, abisuak, kartelak, publizitatea e.a. euskeraz edo euskeraz 
eta gazteleraz idatziak egon beharko dute. 
Idatzizko materialea inprimitu aurretik, udaletxean hizkuntz laguntza jaso ahal 
izango da , zuzen dagoela ikusteko. 
18.2. Ahozkoari dagokionean. 
Bozgorailu, irrati, egunkari eta antzekoez egiten den propaganda, abisu, 
publizitate e.a. .. euskera hutsean egiten ez denean bi hizkuntza ofizialetan 
egingo da. 
Ekintza konkretuetan megafonia bidez emandako mezuek eta musika eta 
abestiek baldintza bera bete beharko dute. 
18.3. Dirilaguntza hartzaileek aipatu baldintzak bete beharko dituzte. 
18.4. Era berean, Udal instalakuntzak edo materialea erabili nahi izanez gero 
aurreko baldintzak bete beharko dira. Beraz, Udalak frontoia, hesiak, tabladua 
eta edozein instalakuntza edo materiale dohainik uzterakoan hizkuntza baldintza 
honen berri emango die interesatuei. 
19. Artikulua. Euskera ikasten duten ikasleei edo euskerazko ikastaro bereziei 
dirulaguntzak. 
Udalak dirulaguntzak eman ahal dizkie hurrengo ikasketa motak egiten 
dituztenei: 
19.1. Araututako irakaskuntzatik aparte euskera hutsean ikastaroak egiten 
dituztenei (UEU,Euskera Teknikoa edo Lanekoa eta antzekoak) dirulaguntzak 
emango zaizkie eta Kultura Batzordeak, Euskera Azpiarloaren bidez, 
proposatuko dio Gobernu Batzordeari kasu bakoitzean zenbat eman eta zein 
baldintzapean. Dirulaguntzak beste instituzioetatik laguntzarik jasotzen ez 
badute emango dira. 
19.2. Eskoletan euskal Irakaskuntza Eredu izan daitezkeen Egitasmo jakinei 
dirulaguntzak eman ahal izango zaizkie,aukezten diren proiektuak aztertu 
ondoren. 
19.3. Udalak euskerazko sormena eta euskerazko irakurmena eta idazkera 
bultzatzearren herritarrek euskeraz idatzitako lanak argitaratzeko dirulaguntzak 
emango ditu. Horretarako ipuin, literatura eta ondo derizkion arloetan ekimenak 
bultzatuko ditu. 
19.4. Udalak euskeraren inguruan lan egiten duten pertsona, elkarte eta 
erakundeei dirulaguntzak eman ahal dizkie, beti ere egindako lanen kalitatea 
agerikoa bada. 
Proiektua aurkeztu ondoren, Udalak bere esku izango du dirulaguntza ematea 
edo ukatzea, baita dirulaguntzaren zenbatekoa erabakitzea ere. 
20. Artikulua. 
Denda, ofizio, biltegi e.a... -etako errotuloak Udalak %30 ean diruzlagunduko 
ditu, 20.000 pzta. arte, euskera hutsean idatzirik badaude. 



Horretarako zuzen idatzia egon beharko du eta Euskera Zerbitzuak aztertuko du, 
dirulaguntza eman aurretik. 
Errotuloan izena, abizena edo biak besterik ez agertzekotan ez da 
dirulaguntzarik emango. III. ATALA HERRIAN EUSKERAREN 
ERABILPENA DINAMIZATZEARI DAGOKIONEAN 
21. Artikulua. 
Euskeraz dakitenak euskeraz aritu daitezen, Udalak herriko bizitza 
euskalduntzeko egitasmo bereziak egingo ditu, bai sektore ezberdinen 
euskalduntze prozesuak bultzatuz bai ume gazte eta helduentzat ekintza 
kulturalak eta solasaldiak euskeraz antolatuz. 
Batez ere haur eta gazte taldeak hartuko ditu kontutan, eta lehentasuna emango 
zaie gaztelera ama hizkuntza duten haurrei, diglosi egoerak gehien eragiten dien 
taldeak bait dira. Eskolan derrigorrez euskeraz egiten dute baina lagunarteko edo
egoera informaletan gaztelera erabiltzen dute.Ildo horri jarraituz, eta haur eta 
gazteen munduarekin oso lotuta daudenez, Udalak lehentasunezko interbentzio 
guneak izendatu ditu ondorengo hauek, euskararen erabilera plana 
diseinatzerakoan: Udal Haurtzandegia, Kirol Patronatua, «Errenteria Musikala»
Patronatua, Kultura Departamentua eta Gazteria Departamentua. 
22. Artikulua. 
Udalak, aurretik ari den bezela, uztailaren 11ko 138/83 Dekretuan xedatutako 
ereduen artean euskalduntzea gehiago bermatzen duten hizkuntz ereduen 
piskanakako hedatzera bideratuta dauden ekintza zehatzak egingo 
ditu.Unibertsitate hezkuntza alde batera utzita, batez ere matrikula epeak 
irekitzen direnean eta B edo D ereduak aukeratzen dituzten haurrek organizazio 
arazoengatik eredu horietako eskolarik gabe gera ez daitezen. Guzti hori, guraso 
eta haurrek eskola zentruekin batera egiten duten aukera errespetatuz. 
Dena den, euskalduntzeari begira emaitzarik onena izaten duenez eta euskarak 
presentziarik handiena Gipuzkoan duenez, Udalak irakaskuntzako D eredua 
bultzatuko du bereziki, etorkizuneko aukera gisara. XEDAPEN 
GEHIGARRIAK 
Lehena: Euskera Zerbitzuak eta ENBA Batzordeak, behin Ordenantza hau 
onartu eta indarrean jarri ondoren, hiru hilabetetako epean, ezohizko bilkura 
batean Ordenantza honetan jasotakoa gauzatzeko neurri zehatz eta epei buruz 
informatuko du. 
Bigarrena: Euskera Zerbitzua arduratuko da Udaleko Zerbitzu guztiei 
Ordenantza hau betetzeko beharrezko diren neurriei buruz informatzeaz. 
Hirugarrena: Udalak onartutako beste xedapen eta Ordenantza guztiek 
Ordenantza honetan jasotakoa barrusartu beharko dute. 
Laugarrena: Azaldutako edukiak ez betetzeagatik inolako kexarik edo 
salaketarik ipiniko balitz, Udalari erreklamazioak Kultura Batzordetik 
bideratuko dira, eta Euskera Zerbitzuari dagokio edozein eratako informazio 
teknikoa ematea. 
Bosgarrena: Udaleko organo exekutiboek, era berean, Ordenantza honetan 
jasotakoa garatu dadin behar hainbateko erabaki eta egitarau onartu eta 
bultzatuko dituzte. 
Seigarrena: Euskera Zerbitzuak eta ENBA Batzordeak Ordenantza hau betetzeko
beharrezko diren aurrekontuen berri emango diote Alkateari. 
Zazpigarrena: Udalak Euskararen Erabilera Normalizatu eta Sustatzeko 
Ordeanantza honen emaitzen azterketa eta berrikuspen orokorra egingo du 
indarrean jarri eta bost urtera. Dena den, lehenago berrikus daiteke baldin eta 



euskararen normalizazioari buruzko legeria eso arauteria orokorraren nahiz 
egoera soziolinguistikoaren aldaketaren ondorioz, edota bestelako edozein 
arrazoirengatik, egoki iruditzen bazaio. 
Zortzigarrena: Ordeanantza hau aplikatu eta garatzean, Udala elkarlanean aituko 
da hizkuntz normalizazioaren alorrean hizkuntz politikaren eskumena duten 
erakunde eta organismoekin. Halaber, udalerri mailan euskeraren munduko 
elkarte eta taldeekiko lankidetza bultzatu egingo da. BEHIN BEHINEKO 
XEDAPENA 
Lehena: Udalak, dagokion Zerbitzuaren bidez, aldizka Ordenantza hau aurrera 
eramateko egindako ekintza eta lortutako emaitzen berri emango die hiritarrei. 
XEDAPEN INDARGABETZAILEA 
Indarrik gabe geratzen dira ordenantza honek xedatutakoaren aurka doazen 
maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak. AZKEN XEDAPENA 
22 artikulu, 8 xedapen gehigarri, behin behineko xedapen bat, xedapen 
indargabetzaile bat eta azken xedapen bat dituen Ordenantza hau, Udalak behin 
betirako onartutakoan eta testua osorik Gipuzkoako ALDIZKARI 
OFIZIALEAN argitaratutakoan indarrean sartuko da, Apirilaren 2ko 7/1985 
Legearen 65.2 artikuluak aurreikusitako epea pasa ondoren. 


