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1.

Hizkuntza-eskubideak arautzeko eta bultzatzeko testuingurua

1.1.

Hizkuntza eskubideak babesten dituzten arauak eta sustapen planak

Euskara ofiziala da Euskal Autonomia Erkidegoan. Ofizialtasun horrek Espainiako Konstituzioan du abiapuntua, eta jarraian, ofizialtasuna ezartzera eta
zedarritzera dator Euskadiko Autonomia Estatutua. 1982ko Euskararen Legeak berriz hizkuntzaren normalizazioa du helburu.
Hizkuntzaren erabilera herritarren esku geratzen da eta hizkuntza-askatasuna da irizpide nagusia. Herritar guztiek dute, beraz, euskara eta gaztelania jakiteko
eta erabiltzeko eskubidea eta herri-erakundeei dagokie eskubide hori bermatzea.
Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideen inguruko lehen aipamenak azaroaren 24eko Euskararen Erabilera Normalizatzeko 10/1982 Legean
aurkitzen dira. Lege honetan aipatzen da “Hizkuntza Euskal Herriko herritar guztien integrazio tresna gisa aitortuz gero, euskal herritarrek hizkuntza arloan dituzten eskubideak lege-antolamenduan jasotzeari ekin behar zaio eta, bereziki, hizkuntza ofizial bietako edozeinetan hitz egitekoa eta euskal herria gordailu duen
kultura-ondarearen funtsezko zati den aldetik gure hizkuntzari zor zaion babesaren ziurtasuna”.
Euskararen Erabilera Normalizatzeko Legean aipatzen diren hizkuntza eskubideak kontsumitzaileen eta erabiltzaileen esparrura gerturatuko zuen Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutua 2003. urtean onartu zen. Bertan, artikulu desberdinak ezartzen dituzte hizkuntzen ingurukoa eskubideak eta betebeharrak:



4. artikulua: bi hizkuntza ofizialak erabiltzea lege honek eta ordenamendu juridikoaren gainerako legeek ezartzen dute



37. artikulua: Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan kokatzen diren enpresa edo establezimenduekin dituzten harremanetan, euskara
nahiz gaztelania erabiltzeko eskubidea; enpresa edo establezimendu hauek, bi hizkuntza ofizialetako edozein erabiltzen dutela ere, zerbitzu egokia eman beharko diete herritarrei



40. artikulua: jendeari produktuak saldu eta zerbitzuak egiteaz arduratzen diren establezimenduen hizkuntza betebeharrak zehazten dira

Bi araudi hauen arrastoa jarraituz, Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak eta Kultura Sailak 123/2008 Dekretua, uztailaren 1ekoa,
Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Hizkuntza Eskubideei buruzkoa onartu zuten. Dekretuan bertan aipatzen den moduan, “Dekretua kontsumitzaileei
eta erabiltzaileei Legean aitortzen zaizkien hizkuntza-eskubideak egiaz gauzatzeko aukera emateko asmoz sortu da, betiere Dekretuan ezarritako
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1.

Hizkuntza-eskubideak arautzeko eta bultzatzeko testuingurua

garapen mailakatua lortzea egokia dela jakin da. Halaber azpimarratzen da beharrezkoa dela kalitatezko euskara eskaintzea.” Dekretu hau gaur
egun indar batean dago (agortuta daude 2010eko 204 Dekretuak emandako egokitze-epeak).
2003. urteko Kontsumitzailearen Estatutuak neurriak hedapen zabalagoa izatea ahalbidetzen bazuen ere, 2008ko Dekretuak ahalmen mugatua du,
nahita, kontsumo-harreman jakin batzuk soilik hartzen baititu eraginpean, ez den-denak. Aukeraketa honek, ahalik eta kontsumo harreman gehien
hartzea eraginpean eta baita ere indartzen ari direnak eta kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza-eskubideak egiaz gauzatzeko estrategikoak
direnak ere kontutan hartzea du helburu.

Euskararen
erabilera
normalizatzeko
10/1982 Legea
Kontsumitzaileen
eta Erabiltzaileen
Estatutua 6/2003
Legea

Kontsumitzaileen
eta Erabiltzaileen
Hizkuntza
Eskubideei
buruzko 123/2008
Dekretua

Gizarteko eremu eta sektore guztiei eragiten die
Legeak

Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak
babesteko Legea

Sektore, enpresa/ establezimendu eta erakunde
batzuei eragiten die Dekretuak eta
kontsumitzaileekiko eta erabiltzaileekiko
harremanetan, jendeari begirako enpresa,
erakunde eta establezimenduen hizkuntzabetebeharrak zehazten ditu

7

Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideei buruzko 123/2008 dekretuaren betetze-mailaren azterketa kuantitatiboa

1.

Hizkuntza-eskubideak arautzeko eta bultzatzeko testuingurua

Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Hizkuntza Eskubideei buruzko 123/2008 Dekretuan jasotzen diren eskubideak bermatzeko hainbat erreminta garatu
dira. Hauen artean bi dira garrantzitsuenak:


Elebide, Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko Zerbitzua (150/2008 Dekretua, uztailaren 29koa)



6/2003 Legea eguneratuko zuen Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutua (2/2012 Legea, otsailaren 9koa)

Gogoeta prozesuen ikuspuntutik, Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia, Euskara 21 eta X. Legealdirako garatuko den Euskararen Agenda Estrategikoa, bi
hizkuntza ofizialen desoreka zuzentzeko marraztutako bidea eta herritar guztien hizkuntza eskubideak babesteko egitasmoak kontutan hartu behar
dira.
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1.

Hizkuntza-eskubideak arautzeko eta bultzatzeko testuingurua

MARKO LEGALA

Eskubide lingüistikoen
aitorpena

Espainiako Konstituzioa
(1978)

Progresibotasuna (“ezin da
dena kolpean egin”)

Euskadiko Autonomia Estatutoa
(1982)

Ez neutraltasuna
(“euskararen normalizazioa
da helburua”)

x

Euskararen Erabilera
Normalizatzeko Legea (1982)
Kontsumitzaileen eta
Estatutoa (2003)

x Erabiltzaileen

HIZKUNTZA
ESKUBIDEAK

Eta honen eguneraketa 2012.
urtean

Euskara Biziberritzeko Plan
Nagusia (EBIN)

SUSTAPEN NEURRIAK
ETA ESKUBIDEAK
BABESTEKO
EGITASMOAK ETA
TRESNAK

Kontsumitzaileen eta
Erabiltzaileen Hizkuntza
Eskubideei buruzko Dekretua
(2008)

Euskara 21
Euskararen Agenda
Estrategikoa

Elebide
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2.

2.1.

Proiektuaren helburuak eta lan-eremua

Proiektuaren helburuak

Ikerketa honen helburua 2008ko Dekretuaren eraginpean dauden sektore eta enpresen hizkuntza eskubideen arloan azaltzen duten egoera ezagutzea da (ahozko komunikazioan, idatzizko komunikazioan, bezeroarekiko arretan). Zehazki,

Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideei buruzko 123/2008 Dekretuaren betetze maila nolakoa den aztertzea da. Hau
da, kontsumitzaileekiko eta erabiltzaileekiko harremanetan, jendeari begirako enpresa, erakunde eta establezimenduen hizkuntza
betebeharrak zein neurritan betetzen diren neurtzea eta emaitzak indizeen arabera adieraztea.

Helburua bete ahal izateko, ondorengo aspektuak aztertu nahi izan dira:



Gaur egungo egoera (euskararen erabilera ahozko komunikazioan, idatzizko komunikazioan, hizkuntza paisaia, megafonia...)



Aurrera egin ahal izateko enpresak ikusten dituzten zailtasun edo arazo nagusiak



Egindako aurrerapausoak (euskara sustatzeko planak, finkatutako helburuak, prestakuntzak, kolaborazioak,...)



Hizkuntza eskubideen bermean eragina izan dezaketen jardueren berezitasunak



Bezeroarekin harremanak dituzten enpresa, establezimendu eta erakundeen euskaraz eskaintzeko azaldu duten jarrera
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2.

Proiektuaren helburuak eta lan-eremua

2.2.

Dekretuaren aplikazio eremua eta proiektuan ikertuko diren sektoreak

Hau horrela izanda, Dekretuaren aplikazio-eremua ondoko hau da:

1.

Abenduaren 22ko 6/2003 Legearen 38. artikuluan aipatzen diren erakunde publikoek, zerbitzua edo produktuak zuzenbide pribatuko araubidearen arabera ematen dituztenean.

2.

Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan, legez unibertsalak, interes orokorrekoak edo antzeko beste kategoria batekoak diren zerbitzuak
egiten dituzten erakunde edo pertsona juridikoek, edo unibertsaltasun eta berdintasuneko araubide juridikoaren pean dauden zerbitzuak
ematen dituztenek.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3.

Euskal Autonomia Erkidegoan komunikazio-sareak ustiatzen dituzten komunikazio-operadoreak, zerbitzu unibertsala ematen dutenak, eta
Euskal Autonomia Erkidegoan jendearentzako telefono-zerbitzuak ematen dituztenak.
Euskal Autonomia Erkidegoan bidaiarien trenbideko garraio publikoko zerbitzuak ematen dituzten tren-enpresak.
Euskal Autonomia Erkidegoan bidaiarien errepideko garraio publiko erregularreko zerbitzuak ematen dituzten enpresak.
Euskal Autonomia Erkidegoan bidaiarien aire-garraioko zerbitzu erregularrak ematen dituzten enpresak, eta Euskal Autonomia Erkidegoko aireporturen batean bidaiarien lehorreko asistentzia-zerbitzuak ematen dituztenak.
Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumitzaileak eta erabiltzaileak energia elektrikoz hornitzen dituzten banaketa-enpresak edo merkaturatzeenpresak.
Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumitzaile eta erabiltzaileei saltzeko, gas naturala merkaturatzen duten enpresak.

Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden jendeari begirako, produktuak saltzeko edo zerbitzuak emateko establezimenduek, baldin
eta honako baldintza hauetakoren bat betetzen badute:
a)
b)
c)

250 langiletik gora dituzten enpresetakoak diren establezimenduak izatea, betiere urtean 50 milioi euro baino gehiagoko negozio-bolumena
badute, edo haien urteko balantze orokorra 43 milioi eurotik gorakoa bada, edo aurreko baldintza horiek betetzen dituen beste enpresaren
batek haien kapitalaren edo boto-eskubideen % 25 edo gehiagoko partaidetza baldin badu.
Jendeari saltzeko gunearen azalera 400 metro karratutik gorakoa duten establezimenduak izatea, Bilbon, Gasteizen, Donostian edo elebidunen proportzioa % 33 baino handiagoa duten udalerrietan kokatuta badaude.
Bezeroarentzako arreta ematen duten langileak 15 baino gehiago dituzten establezimenduak izatea.

4.

Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako merkataritza-establezimenduek, betiere kolektiboak badira, hau da, esparru edo eraikin beraren
barruan hainbat saltoki badaude eta saltoki horietako jarduerak era independentean gauzatzen badira.

5.

Euskal Autonomia Erkidegoan jendeari begirako establezimendua duten kreditu-erakundeek.

6.

Euskal Autonomia Erkidegoan etxebizitzak saldu edo alokatzen dituzten profesional, enpresa edo eraikuntza-obren sustatzaileek.
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Proiektuaren helburuak eta lan-eremua

Dekretuak ahozko eta idatzizko komunikazioan eta bezeroaren arreta zerbitzuan ezartzen dituen betebeharretan “gai komunak” ditu sektore guztientzat.
Bestalde, badaude jarduera batzuentzat betekizun bereziak ondorengo taulan ikus daitekeen bezala:
MERKATARITZA
KOMUNIKAZIOA

GARRAIOA

ENERGIA

Hiper eta denda
handiak

Merkatal
guneak

KREDITU
ERAKUNDEAK

ETXEBIZITZA

AHOZKO KOMUNIKAZIOA
 Seinaleak
 Informazio finkoa
 Produktu/zerbitzuen
 Inprimakiak
 Salmenta-kontratuak
 Fakturak
 Telefonoen aurkibidea
 Telefono publikoetan eta pantalla..
 Billeteak
 Txartelak, txekeak, taloiak
 Makinak edo kutxazain automatikoak
 Web orria
IDATZIZKO KOMUNIKAZIOA
 Ahozko harremana edo presentziala
 Telefono bidezko harremana
 Megafonia
BEZEROARENTZAT ARRETA ZERBITZUA (BAZ)
 Idatzizko komunikazioa
 Ahozko harremana/presentziala
 Telefono bidez
 Zenbaki eskaera
 Banketxeen BAZ
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Egungo egoera soziolinguistikoa

3.1.

Euskaldun kopurua eta euskararekiko jarrera lurralde historikoaren arabera

Euskaldun kopuruaren bilakaera lurraldearen arabera (2 urte baino gehiagoko biztanleak)
900.000
636.816

656.980

330.230

337.796

774.894

798.439

352.999

364.676

347.302

350.380

74.593

74.383

2006

2011

600.000

300.000
273.872

266.107
40.479

45.312

1996

2001

Euskal Autonomi Erkidegoko 2 urte baino gehiagoko biztanleria
euskaldunaren1 bilakaera
EAE
Araba
Bizkaia
Gipuzkoa

2006
37,4
25,1
31,3
52,9

2011
37,2
23,9
31,2
53,3

∆ (%)
1,9
-0,3
0,9
3,3

Iturria: Eustat. Biztanleriaren eta Etxebizitzen 2011ko Zentsua eta Biztanleria eta
Etxebizitza Estatistika 2006

0
EAE

Araba

Gipuzkoa

Bizkaia

Iturria: Eustat. Biztanleriaren eta Etxebizitzen 2011ko Zentsua eta Biztanleria eta Etxebizitza Estatistika 2006

Hizkuntza-gaitasunari buruzko datuek errealitate desberdinak azaltzen dituzte lurralde historiakoaren arabera. Gipuzkoa euskaldun kopuru gehien (zenbateko
eta ehunekotan) duen lurraldea da (% 53a), Araba gutxien dituena (% 24) eta Bizkaia tartean aurkitzen da (biztanleen % 31). Hots, Euskal Autonomi Erkidegoko
egoera bere osotasunean aztertzen badugu, biztanleen % 38a euskaldun bezala definitzen da.
Euskararen sustapenarekiko herritarrek duten jarrerari dagokionez, Gipuzkoan azaltzen dute jarrera aldekoena (16 urte baino gehiagoko biztanleen % 75a
euskara sustatzearen aldeko jarrera azaltzen du). Bizkaian biztanleriaren erdiak baino zertxobait gehiagok euskara sustatzeko jarrera adierazi du eta Araban
herritarren erdira ez da iristen.
Aipagarria da Arabak 2001. eta 2006. urte bitartean euskaldun kopuruari dagokionez izan zuen bilakaera positiboa. Izan ere, aldi horretan Arabako lurraldean
zegoen euskaldun kopurua % 65an hazi zen, Bizkaian eta, batez ere, Gipuzkoan neurri askoz txikiagoan hazi zen bitartean (% 27 eta % 5, hurrenez hurren).

Euskaldunak: Alfabetatuak (euskara ondo ulertzen, hitz egin, irakurtzen eta idazten dutenak), neurri batean alfabetatuak (euskara ondo ulertzen eta hitz egiten dutenak baina
zailtasunez irakurri eta idazten dutenak) eta alfabetatu gabekoak (euskara ondo ulertzen eta hitz egiten dutenak baina irakurtzen edo idazten ez dakitenak.
1
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3.2.

Egungo egoera soziolinguistikoa

Euskal Autonomi Erkidegoko mapa soziolinguistikoa: errealitate heterogeneoa

Euskal Autonomi Erkidegoan jarduten duten enpresa eta establezimenduen euskararekiko egoera eta jarrera zein den ezagutu aurretik, Euskal Autonomi Erkidegoko herrietan egungo egoera soziolinguistikoa ezagutzea oinarrizkoa da. Ondoren autonomi erkidegoa osatzen duten 251 herrialdeek
osatutako mapa soziolinguistikoa aurkezten dugu. Udalerrien % 69,7an gutxienez biztanleen %33a euskalduna da.
Taulan ikus daitekeen bezala, gero eta udalerri gutxiago dago gune
soziolinguistiko (GS) erdaldunenean (GS 1, udalerri hauetan elebidunak %20
baino gutxiago dira). Bitarteko gune soziolinguistikoetan (2, 3 eta 4) udalerri
kopuru gehiago aurkitzen ditugu ere, hortaz, oso erdaldunak ziren udalerri asko
euskaldunagoak bilakatu dira. Dena den, gune soziolinguistiko euskaldunenean
(%80 baino gehiago elebidunak dira) udalerri gutxiago aurkitzen ditugu, beraz,
herrialde euskaldunenak zirenak euskaldun biztanleak galdu dituztela
ondorioztatu daiteke. Honen arrazoietako bat migrazio mugimenduak izan
daitezke (euskara hitz egiten ez duten etorkin gehiago, lan bila dauden gazteen
irteera, etab.).
Hiriburuei dagokionez, aldea nabarmentzen da hiruen artean: Gasteiz eta Bilbo
(herritarren % 22,5a eta % 23a, hurrenez hurren euskalduna da) bigarren gunean
kokatzen diren bitartean, Donostia (% 40,6a euskalduna) ia euskaldun kopuru
bikoitzarekin hirugarren gunean kokatzen da.
Udalerrien banaketa 2 urte baino gehiagoko euskaldunen ehunekoaren arabera
2006
2011
2006 (%)
2011 (%)
% <20 (Z1)
30
22
12,0
8,8
% 20- % 32,9 (Z2)
48
54
19,1
21,5
% 33- % 49,9 (Z3)
24
26
9,6
10,4
% 50- % 80 (Z4)
81
88
32,3
35,1
% >80 (Z5)
68
61
27,1
24,3
Udalerriak
251
251
100,0
100,0
% 33 baino gutxiago
% 80 baino gehiago

78
68

76
61

31,1
27,1

30,3
24,3

Iturria:Eustat.BiztanleriarenetaEtxebizitzen 2011koZentsuaetaBiztanleriaetaEtxebizitzaEstatistika2006
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Sarrera

Sektore pribatuaren analisia egiteko, erabilitako informazio-iturri nagusia Dekretuaren eraginpean dauden establezimendu eta enpresen lagin adierazgarri bati
egindako inkesta izan da. Horrek esan nahi du kontsumitzaile edo erabiltzaileekin elkarrekintzan erabiltzen diren dokumentu, informazio eta komunikazioak
euskaraz ba ote dauden zuzenean galdetu zaiela. Metodologia horrek muga nagusia du, hau da, eskatutako informazioaren inguruan informatzaileak edo
hizketakideak duen ezagutzagatik mediatizatuta egon daitezkeela erantzunak. Gai hori zuzentzen saiatu gara, ahal den neurrian, enpresan erantzukizuna
duten pertsonekin edo ardurapeko funtzioetan euskararen gaia duten pertsonekin lehen mailan harremanetan jarrita. Dena den, hizkuntza-paisaiaren
inguruko egiaztapen batzuk egin ditugu in situ, eta telefono bidezko eta komunikazio telematikoaren beste egiaztapen batzuk ere egin ditugu bezeroaren
arreta-zerbitzuei eta webguneei buruz. Kontuan izan behar da beste muga bat ere, hartutako metodoak ez baitu ahalbidetzen enpresatik/establezimendutik
eskainitako euskararen kalitatea egiaztatzerik.
Azken helburua da adierazle sintetikoen bitartez Dekretuaren betetze maila aztertzea. Adierazle sintetikoak honako hauek dira:



Adierazle sintetiko orokorra: araudiko eskakizunetako bakoitza aipatzen den gaian komunikazio, informazio edo euskarria kasu guztietan
edo ia beti kontsumitzailearentzat edo erabiltzailearentzat euskaraz edo elebidunetan dagoen kasuetan



Ahozko adierazle sintetikoa: ahozko komunikazioari dagozkion araudiko eskakizunetako bakoitzean (komunikazio, informazio edo euskarria) kasu guztietan edo ia beti kontsumitzailearentzat edo erabiltzailearentzat euskaraz edo elebidunetan dagoen kasuetan



Idatzizko adierazle sintetikoa: idatzizko komunikazioari dagozkion araudiko eskakizunetako bakoitzean (komunikazio, informazio edo
euskarria) kasu guztietan edo ia beti kontsumitzailearentzat edo erabiltzailearentzat euskaraz edo elebidunetan dagoen kasuetan



Bezeroaren arreta zerbitzuko adierazle sintetikoa: bezeroaren arreta zerbitzuari dagozkion araudiko eskakizunetako bakoitzean (komunikazio, informazio edo euskarria) kasu guztietan edo ia beti kontsumitzailearentzat edo erabiltzailearentzat euskaraz edo elebidunetan
dagoen kasuetan

Analisian gune soziolinguistikoak aztertu diren kasuetan, lurraldea hiru gune soziolinguistikoetan banatu da: GS-1: euskaldun kopurua % 33a baino gutxiago denean, GS-2: euskaldun kopurua % 33 eta % 49,9 bitartekoa denean eta GS-3: euskaldun kopurua % 50a baino altuagoa denean.
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Hizkuntza gaitasuna

Hizkuntza-gaitasuna ez da batere homogeneoa Euskal Autonomia Erkidegoan. Desberdintasun handiak daude, hain zuzen ere, herritarren % 20 elebiduna den
udalerriak eta herritarren % 80 baino gehiago elebiduna den udalerriak baitaude. Hizkuntza-profilen desberdintasun horiek ez dira berdin banatzen Lurralde
Historikoetan: Araban dago gaztelaniadun gehiago duten udalerrien proportzio handiena; Gipuzkoan biltzen dira euskaldun gehien, eta Bizkaia, berriz, tarteko
posizioan dago.
Batez bestekoari dagokionez, eta 2011ko datuen arabera, Araban
biztanle elebidunen ehunekoa % 23,9koa dela ikus dezakegu; Bizkaian,
% 31,2koa, eta Gipuzkoan, berriz, % 53,3koa. Beraz, Autonomia
Erkidegorako emaitza metatua % 37,9koa da. Azken bost urteotan
ikusitako bilakaerari dagokionez, oro har, elebitasun maila hobetu egin
da: biztanleria elebidunaren igoera izan da bai garrantzi erlatiboan, bai
zifra absolutuetan. Egindako ibilbidea ere ez da antzekoa izan hiru
lurraldeetan, Gipuzkoan hobekuntza gertatu da; Araban, atzerakada txiki
bat, eta Bizkaian, berriz, egoera ia berdin mantendu da.

4.1 grafikoa

Elebidunen eta inkestatutako enpresetan/establezimenduetan
euskaraz dakien langileen ehunekoa

80

66,9
53,3

60
40

23,9

30,9

31,2

39,5

20
0
Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Azterketa honen ikuspegitik, aniztasun geografiko horrek abiapuntu
Elebidunak 2011 (1)
garrantzitsua ezartzen du, kontuan hartu beharrekoa: hizkuntzaEuskeraz dakiten langileen portzentaia (inkestako datuak)
eskubideak errealitate oso heterogeneoan ageri dira. Herritarren
hizkuntza-gaitasunean dauden desberdintasun horiek, noski, lan egiten
Iturria: (1)Eustat. Biztanleriaren eta etxebizitzen erroldak. 2011
duten biztanleen profilean, oro har, islatzen dira, eta zehazki, txosten
(Inkesta) Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideei buruzko dekretuaren
betetze-maila neurtzeko inkesta
honetan aztertutako enpresa eta establezimenduetan. Hain zuzen ere,
inkestan
lortutako
datuek
erakusten
dute
Gipuzkoako
enpresa/establezimenduetan euskaraz dakiten pertsonen ehunekoa Arabakoaren bikoitza baino gehiago dela (% 67 eta % 31, hurrenez hurren), eta aldiz
Bizkaia tarteko posizioan dagoela (% 39). Beraz, elebitasun mailarekin lotuta lortutako lurralde mailako rankinga atera dugu aztertutako
enpresen/establezimenduen hizkuntza-profilari begiratuta.
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Lurraldean lortutako emaitzekin konexio argia eginez, hizkuntza-zonaldearen eta azterketagai izan diren establezimenduetan euskaraz dakiten pertsonen
proportzioaren artean korrelazio argia egiaztatu dugu. Hain zuzen ere, jarduera dagoen udalerrian zenbat eta elebitasun maila handiagoa egon, aztertutako
establezimenduetan eta enpresetan euskaraz dakiten pertsonen proportzioa orduan eta handiagoa da.
1.2 grafikoan ikus daiteke zonalde euskaldunenean langile euskaldunak % 40 baino gehiago dituzten establezimenduen proportzioa ia % 90ekoa da, eta
gaztelaniaz gehien egiten den zonaldean, ehuneko hori % 33koa besterik ez da.

4.2 grafikoa

Euskaraz dakien langileria, zonalde geografikoaren
arabera

100

87,8
72,1

80
60
40
20

33,2
20,8
8,2

4,4

0
I Zonaldea
Inork ez daki euskaraz

II Zonaldea

III Zonaldea

Langilegoaren %40ak daki euskaraz

I. zonaldea: elebidunak % 33 baino gutxiago; II. zonaldea: elebidunak % 33 eta
% 50 artean, eta III. zonaldea: elebidunak % 50 baino gehiago
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4.3.

Ahozko, idatzizko eta bezeroaren arreta zerbitzua sektoreka

1. AHOZKO KOMUNIKAZIOA

KOMUNIKAZIOA ETA ENERGIA

Beti edo ia beti betetzen duten enpresen ehunekoa (%)

Ahozko harreman presentziala

Komunikazioak
10,0

Energia
32,1

18,2
--

48,0
--

Telefono bidezko harremana
Megafonia
Iturria: Dekretuaren betetze-mailari buruzko inkesta, Ikei

Ahozko komunikazioari dagokion adierazle sintetikoa

Ahozko komunikazioa beti edo ia beti euskaraz eskaintzen dutenen %

Etxebizitza
Finantza erakundeak
Merkatal guneak
Kate handiak
Hiper eta supermerkatuak
Energia
Errepide bidezko garraioa
Tren bidezkogarraioa
Komunikazioa

48,0

Telefono bidezkoa

18,2

32,1

Harreman presentziala

0

10

20

30

40

50

60

70

10,0
0

20
Energia

40

60
80
Komunikazioa

100

Komunikazioko enpresek bezeroekin harremanetan jartzerako orduan euskara zein neurritan eskaintzen duten galdetzerako orduan, eta ahozko komunikazioari
dagokionez, enpresen %10ak bezeroak euskaraz zein elebidunean arazorik gabe artatu ditzaketela adierazi du. Bezeroekin telefonoz euskaraz edo bi
hizkuntzetan hitz egiteko aukera, aldiz, % 18ak eskaintzen du beti edo ia beti. Energia enpresetan, berriz, bertan bezeroekin elkarrizketa beti edo ia beti
euskaraz izatea % 32ak eskaintzen du eta telefono bidezko harremana guztizkoen % 48an euskaraz zein gaztelaniaz izateko aukera ematen dute.
Etorkizunera begira, bi sektoreen kasuan esfortzu gehien egin beharreko alderdia bertan elkarrizketarako duten euskara gaitasuna da, hots, bertako
harremana euskaraz izatea eskaintzen dutenen kopurua oso baxua da. Era berean, telefono bidezko harremana euskaraz izatea oso gutxik eskaintzen dute,
bereziki komunikazioen sektorean.
Bestalde, komunikazio sektoreko enpresei egindako kontrasteko elkarrizketetan antzemandakoa aipagarria da. Euskararen tratamenduari dagokionez, euren
enpresa sektoreko gainontzeko enpresekin alderatzeko eskatzerakoan, enpresa guztiek bat egiten zuten: Euskaltel enpresa da bezeroekin dituen
harremanetan euskara gehien erabiltzen eta eskaintzen duena.
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2. IDATZIZKO KOMUNIKAZIOA

KOMUNIKAZIOA ETA ENERGIA

Beti edo ia beti betetzen duten enpresen ehunekoa (%)

Seinaleak
Informazio finkoa
Foileto/liburuxkak
Inprimakiak
Salmenta-kontratuak
Fakturak

Komunikazioa
60,0
58,3
50,0
66,7
66,7

Energia
80,0
78,3

Telefono publikoetako pantaila

58,3
45,5

80,0
75,0
66,7
17,9
--

Web orria

50,0

37,5

Iturria: Dekretuaren betetze-mailari buruzko inkesta, Ikei

Komunikazio enpresetan idatzizko komunikazioko aspektuetako betetze mailari
dagokionez, aztertu diren alderdi guztietatik bezeroak bete behar dituzten
inprimakiak (% 67) eta salmenta kontratuak (% 67) dira enpresek maila
altuagoan beti edo ia beti euskaraz edo elebidunean eskuragarri dituzten
gaiak. Nabarmendu daiteke telefono publikoetako pantailetan azaltzen den
informazioaz gain (% 46) gainontzeko arloetan gutxienez kasuen erdietan beti
edo ia beti euskaraz edo elebidunean dituztela. Etorkizunera begira,
webgunea eta eskaintzen diren produktu eta zerbitzuei buruzko liburuxkak dira
esfortzu gehien behar duten aldagaiak.
Energia enpresen kasuan, seinaleak eta eskaintzen diren produktu eta
zerbitzuei buruzko liburuxkak dira neurri altuenean beti edo ia beti euskaraz
eskaintzen dituztenak (% 80a bi kasuetan). Fakturak (% 18) eta web orriak (%
38) bezalako gaietan euskara gutxien eskaintzen da eta beraz, hobetzeko
ibilbide luzeagoa dutenak.

Idatzizko komunikazioari dagokion adierazle sintetikoa
Etxebizitza
Finantza erakundeak
Merkatal guneak
Kate handiak
Hiper eta supermerkatuak
Energia
Errepide bidezko garraioa
Tren bidezkogarraioa
Komunikazioa
0

20

40

60

80
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3. BEZEROAREN ARRETA ZERBITZUA

KOMUNIKAZIOA ETA ENERGIA

Beti edo ia beti betetzen duten enpresen ehunekoa (%)

Idatzizko arreta zerbitzua
Arreta zerbitzu presentziala
Telefono bidezko arreta zerbitzua

Komunikazioa
30,0

Energia
20,0

18,2
36,4

28,6
40,0

Iturria: Dekretuaren betetze-mailari buruzko inkesta, Ikei

Bezeroaren arreta zerbitzuari dagokion adierazle sintetikoa

Bezeroaren arreta zerbitzua beti edo ia beti euskaraz eskaintzen dutenen %

Finantza erakundeak

40,0
36,4

Telefono bidezkoa

Merkatal guneak
Kate handiak

Harreman presentziala

Hiper eta supermerkatuak

18,2

28,6

Energia
Errepide bidezko garraioa

20,0

Idatzizko arreta zerbitzua

Tren bidezkogarraioa
Komunikazioa

0
0

20

40

60

80

100

20
Energia

30,0
40

60

80

100

Komunikazioa

Bezeroaren arreta zerbitzua dutenen kasuan, komunikazio enpresen % 30ak idatzizko arreta zerbitzua beti edo ia beti euskaraz edo elebidunean eskaintzen du,
bertako bezeroaren arreta zerbitzu presentziala kasuen % 18an euskaraz edo elebidunean eskaintzen da eta telefono bidezko arreta % 36ak euskara zein
gaztelaniaren artean jasotzeko aukera ematen du.
Energiako establezimenduen % 20ak idatzizko arreta zerbitzua euskaraz edo elebidunean beti edo ia beti eskaintzen du, bertan ematen den arreta zerbitzua %
29ak eta telefono bidezko arreta zerbitzua % 40ak euskaraz zein elebidunean izateko aukera ematen du.
Etorkizunera begira, komunikazio enpresek arreta zerbitzu presentziala euskaraz eskaini ahal izateko esfortzu berezia egin beharko lukete. Energia enpresen
kasuan, aldiz, idatzizko arreta zerbitzua da euskarazko eskaintzari dagokionez egoera larrienean aurkitzen dena.
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1. AHOZKO KOMUNIKAZIOA

BIDAIARIEN GARRAIOA

Beti edo ia beti betetzen duten enpresen ehunekoa (%)

Ahozko harreman presentziala
Telefono bidezko harremana
Megafonia

Guztira2
37,0
42,3
84,2

GS-1
13,8
21,4
83,3

GS-2
50,0
53,8
80,0

GS-3
81,8
81,8
100,0

Araba
20,0
30,0
100,0

Gipuzkoa
82,4
93,8
83,3

Bizkaia
14,8
15,4
80,0

Iturria: Dekretuaren betetze-mailari buruzko inkesta, Ikei

Ahozko komunikazioaren beti edo ia beti euskaraz eskaintzen dutenen %
ERREPIDE
TREN BIDEZKOA BIDEZKOA

Ahozko komunikazioari dagokion adierazle sintetikoa
Etxebizitza
Finantza erakundeak
Merkatal guneak
Kate handiak
Hiper eta supermerkatuak
Energia
Errepide bidezko garraioa
Tren bidezkogarraioa
Komunikazioa
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Megafonia

46,9

Telefono bidezkoa

54,8

Harreman presentziala

46,9

Megafonia

86,7

Telefono bidezkoa

29,4

Harreman presentziala

27,8
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Bidaiariei zuzendutako garraio zerbitzua eskaintzen duten enpresen % 37a bezeroei harreman presentziala euskaraz zein elebidunean izateko aukera eskaintzen die.
Ehuneko hau zertxobait altuagoa da harremana telefono bidez ematen bada (% 42a) eta erabiltzen den megafonia aztertzen bada, megafonia dutenen % 84ak
euskaraz edo elebidunean erabiltzen du. Dena den, aipagarria da, aire bidezko garraioa eskaintzen duten enpresen kasuan, ahozko harremana euskaraz beti edo ia
beti ez dutela eskaintzen.
Taulan ikus daitekeen moduan, enpresa kokatuta dagoen gune soziolinguistikoa harreman zuzena dauka ahozko komunikazioan eskaintzen den euskararekin. Horrela,
hirugarren gune soziolinguistikoan (gune euskaldunena) ahozko komunikazioa neurtzeko aztertzen diren hiru aldagaiak establezimenduen % 80an gutxienez euskaraz
edo elebidunean eskaintzen dituzte bitartean, gune soziolinguistiko erdaldunenean ahozko harremana askotan edo beti euskaraz eskaintzen dutenen kopurua askoz
baxuagoa da.
Garraioko azpisektore bakoitzean esparru desberdinak dira hobetze aldera landu behar direnak. Lehenik eta behin, tren bidezko garraioan harreman presentziala eta
telefono bidezko harremana nabarmenki hobetu beharreko gaiak dira. Bestalde, errepide bidezko garraioari dagokionez, harreman presentziala eta megafonia dira
puntuazio okerrena dutenak.

2

Laginean aire bidezko bidaiarien garraioa (JESN 5110) eskaintzen duten hiru enpresa ere sartu dira
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2. IDATZIZKO KOMUNIKAZIOA

BIDAIARIEN GARRAIOA

GS-2
100,0
100,0
92,3
92,9
72,7
66,7
76,9
100,0
76,9

GS-3
100,0
100,0
100,0
100,0
71,4
80,0
100,0
0,0
81,8

Iturria: Dekretuaren betetze-mailari buruzko inkesta, Ikei

Idatzizko komunikazioa beti edo ia beti euskaraz eskaintzen dutenen %
ERREPIDE BIDEZKOA

Seinaleak
Informazio finkoa
Liburuxkak
Inprimakiak
kontratuak
Fakturak
Ticketak
Kutxazain autom.
Web orria

GS-1
88,9
87,5
86,4
90,0
58,3
29,4
65,0
93,8
50,0

TREN BIDEZKOA

Beti edo ia beti betetzen duten enpresen ehunekoa (%)

Guztira
93,3
93,2
90,5
92,5
66,7
52,8
74,4
91,7
65,2

Web orria
Billeteak/Ticketak
Salmenta-kontratuak
Foileto/liburuxkak
Seinaleak
Web orria
Billeteak/Ticketak
Salmenta-kontratuak
Foileto/liburuxkak
Seinaleak
0

20

40

60

80

100

Idatzizko komunikazioari dagokion adierazle sintetikoa
Etxebizitza
Finantza erakundeak
Merkatal guneak
Kate handiak
Hiper eta supermerkatuak
Energia
Errepide bidezko garraioa
Tren bidezkogarraioa
Komunikazioa
0
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80

Garraio sektoreko enpresek idatzizko euskarriak erabiltzerako orduan
egiten duten euskarazko eskaintza aztertzen bada, dekretuak biltzen
dituen alderdietan betetze maila altua dela esan daiteke. Horrela, taulan
ikus daitekeen bezala, hamarretik gutxienez bederatzik seinaleak (% 93),
informazio finkoa (% 93), bezeroek bete beharreko inprimakiak (% 93),
zerbitzuei buruzko informazioa duten liburuxkak (% 91) eta tiketak erosteko
makinetako informazioa (% 92) euskaraz edo elebidunean eskaintzen
dituzte. Gainontzeko aldagaiak, portzentaje baxuagoan eskaintzen dituzte
euskaraz edo elebidunean, baina beste sektoreetako egoera baino
positiboagoan aurkitzen dugu bidaiarien garraio zerbitzua eskaintzen
duten enpresen sektorea.
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3. BEZEROAREN ARRETA ZERBITZUA

BIDAIARIEN GARRAIOA

Beti edo ia beti betetzen duten enpresen ehunekoa (%)

Idatzizko arreta zerbitzua
Arreta zerbitzu presentziala
Telefono bidezko arreta zerbi.

Guztira
51,4
38,2
45,0

GS-1
33,3
22,7
26,1

GS-2
72,7
55,6
63,6

GS-3
66,7
100,0
83,3

Araba
25,0
16,7
12,5

Gipuzkoa
91,7
77,8
83,3

Bizkaia
31,6
26,3
35,0

Iturria: Dekretuaren betetze-mailari buruzko inkesta, Ikei

Bezeroaren arreta zerbitzuari dagokion adierazle sintetikoa

Bezeroaren arreta zerbitzua beti edo ia beti euskaraz eskaintzen dutenen %

Finantza erakundeak
ERREPIDE
BIDEZKOA

Telefono bidezkoa

Merkatal guneak
Kate handiak

47,6

Harreman presentziala

40,0

Idatzizko arreta zerbitzua

50,0

Hiper eta supermerkatuak
TREN BIDEZKOA

Energia
Errepide bidezko garraioa
Tren bidezkogarraioa
Komunikazioa

Telefono bidezkoa

50,0

Harreman presentziala

41,2

Idatzizko arreta zerbitzua
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60,0
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Bidaiarien garraio zerbitzua ematen duten enpresek eskaintzen duten bezeroaren arreta zerbitzuari dagokionez, antzeko egoera errepikatzen da: % 51ak
idatzizko arreta zerbitzua euskaraz eskaintzen du, enpresen %38an bezeroek bertan eskaintzen den arreta zerbitzua euskaraz zein gaztelaniaz jaso dezakete eta
% 45ak telefono bidezko arreta zerbitzua euskaraz eta gaztelaniaz jaso daitekeela adierazi du. Kasu honetan ere, ez dago aire bidezko garraio enpresarik beti
edo ia beti euskarazko bezeroaren arreta zerbitzua eskaintzen duena.
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Sektore pribatuaren analisia

1. AHOZKO KOMUNIKAZIOA

MERKATARITZA

Beti edo ia beti betetzen duten establezimenduen ehunekoa (%)

Ahozko harreman presentziala
Telefono bidezko harremana
Megafonia

Guztira
36,8
33,1
58,8

G-1
19,2
14,4
47,1

G-2
58,1
52,4
68,0

G-3
65,5
66,7
85,7

Araba
17,2
10,7
52,9

Gipuzkoa
68,3
63,3
79,5

Bizkaia
20,7
18,5
46,6

Iturria: Dekretuaren betetze-mailari buruzko inkesta, Ikei

Ahozko komunikazioa beti edo ia beti euskaraz eskaintzen dutenen %
MERKATA
L GUNEAK

Ahozko komunikazioari dagokion adierazle sintetikoa
Etxebizitza
Finantza erakundeak

KATE
HANDIAK

Merkatal guneak
Kate handiak
Hiper eta supermerkatuak

HIPER ETA
SUPERMERKA
.

Energia
Errepide bidezko garraioa
Tren bidezkogarraioa
Komunikazioa
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80

Megafonia

61,5

Telefono bidezkoa

47,1

Harreman presentziala

56,3

Megafonia

38,5

Telefono bidezkoa

42,4

Harreman presentziala

50,0

Megafonia

58,5

Telefono bidezkoa

30,9

Harreman presentziala

33,7
0

20

40
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80

100

Merkataritza sektoreko establezimenduetan harreman presentziala euskaraz zein gaztelaniaz izan daiteke establezimenduen % 37an eta harremana telefono
bidez egin nahi bada % 33an eskaintzen dute euskaraz edo elebidunean izateko aukera. Era berean, megafonia erabiltzen duten establezimenduen % 59a
euskaraz edo elebidunean erabiltzen dute.
Hobetze aldera gehien landu beharreko gaien artean telefono bidezko harremana (hipermerkatu eta supermerkatuetan eta merkatal guneetan) eta ahozko
harreman presentziala (hipermerkatu eta supermerkatuetan ) aurkitzen dira.
Zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresei dagokionez, ahozko komunikazioko alderdietan sektoreko bataz bestekoa baino puntuazio baxuagoa dauka. Egoera
hau elementu guztietan errepikatzen da megafonian izan ezik (kasu honetan enpresen % 100a beti edo ia beti euskaraz eskaintzen dute).
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2. IDATZIZKO KOMUNIKAZIOA

MERKATARITZA
Beti edo ia beti betetzen duten establezimenduen ehunekoa (%)

G-1
72,7
78,0
67,4
76,3
54,3
47,1
32,3

G-2
65,9
66,7
59,5
70,3
33,3
33,3
45,2

G-3
85,7
89,7
79,3
88,9
60,0
52,0
30,0

Idatzizko komunikazioa beti edo ia beti euskaraz eskaintzen dutenen %
MERKATA
L
HIPER ETA
SUPERMERKA. KATE HANDIAK GUNEAK

Seinaleak
Informazio finkoa
Foileto/liburuxkak
Inprimakiak
Salmenta-kontratuak
Fakturak
Web orria

Guztira
73,2
77,2
67,5
77,1
50,0
44,4
35,1

Iturria: Dekretuaren betetze-mailari buruzko inkesta, Ikei

Web orria

68,8

Foileto/liburuxkak
Seinaleak
Web orria
Salmenta-kontratuak

11,8

35,5

Finantza erakundeak
Merkatal guneak
Kate handiak
Hiper eta supermerkatuak
Energia
Errepide bidezko garraioa
Tren bidezkogarraioa
Komunikazioa
20

40

60

65,6
61,3

26,3

49,5
56,1

Salmenta-kontratuak
Foileto/liburuxkak
Seinaleak
20

40

60

80,2
72,2
78,6
71,4
80

100

Merkataritza sektoreko establezimenduek garraio sektorekoek baino
puntuazio zertxobait baxuagoa dute idatzizko komunikazioan. Dena den,
establezimenduetako informazio finkoa (% 77) eta bezeroek bete behar
dituzten inprimakiak (% 77) lautik hiru baino gehiagok eskaintzen ditu
euskaraz eta bertan aurkitu daitezkeen seinaleak ere % 73an euskaraz edo
elebidunean daude. Eskaintzen diren produktu edo zerbitzuen inguruko
informazioa azaltzen dituzten liburuxkak % 68an euskaraz edo elebidunean
aurkitu daitezke eta kontratuen kasuan, establezimenduen % 50a euskaraz
edo bi hizkuntzetan ditu eskuragarri. Fakturak (% 44) eta webgunea (% 35)
dira euskarari dagokionez puntuazio baxuena dutenak.

Etxebizitza

0

56,7

Seinaleak

0

Idatzizko komunikazioari dagokion adierazle sintetikoa

21,2
28,1

Foileto/liburuxkak
Web orria

92,9
92,9
88,2
88,2

80

Zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresek, idatzizko komunikazioko aldagaiak
ehuneko altu batean eskaintzen dituzte euskaraz.
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3. BEZEROAREN ARRETA ZERBITZUA

MERKATARITZA

Beti edo ia beti betetzen duten establezimenduen ehunekoa (%)

Guztira
57,0
39,3
58,4

Idatzizko arreta zerbitzua
Arreta presentziala
Telefono bidezkoa

G-1
67,4
18,8
50,0

G-2
61,3
58,1
55,6

G-3
45,9
87,5
87,5

Araba
55,0
15,4
56,5

Gipuzkoa
67,4
73,3
71,4

Bizkaia
49,0
26,1
50,0

Iturria: Dekretuaren betetze-mailari buruzko inkesta, Ikei

Bezeroaren arreta zerbitzua beti edo ia beti euskaraz eskaintzen dutenen %
MERKATAL
GUNEAK

Bezeroaren arreta zerbitzuari dagokion adierazle sintetikoa
Finantza erakundeak
Merkatal guneak

DENDA
HANDIAK

Kate handiak
Hiper eta supermerkatuak

HIPER ETA
SUPERMERKA.

Energia
Errepide bidezko garraioa
Tren bidezkogarraioa
Komunikazioa
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Telefono bidezkoa

75,0

Harreman presentziala

70,0

Idatzizko arreta zerbitzua

70,0

Telefono bidezkoa

52,4

Harreman presentziala

50,0

Idatzizko arreta zerbitzua

61,9

Telefono bidezkoa

62,7

Harreman presentziala

34,5

Idatzizko arreta zerbitzua

58,8
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Merkataritzako establezimendu gehienak dute bezeroaren arreta zerbitzua eta aipagarria da establezimendu bertan eskaintzen den arreta zerbitzua
gaztelaniaz eskaintzen dela gehien bat (% 39an soilik eskaintzen da euskaraz). Idatzizko arreta zerbitzuari dagokionez, euskaraz idatzi eta erantzuna jasotzeko
aukera establezimenduen % 57ak eskaintzen du eta telefono bidezko arreta zerbitzua establezimenduen % 58ak euskaraz zein gaztelaniaz ematen du.
Merkataritzako sektorea osatzen duten azpisektoreek modu egokiagoan betetzen dituzte bezeroaren arreta zerbitzuan aztertzen diren hiru gaiak, ahozko
komunikazioa eta idatzizko komunikazioan aztertzen direnak baino. Dena den, arreta presentziala da esfortzu gehiago behako lukeena.
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Sektore pribatuaren analisia

1. AHOZKO KOMUNIKAZIOA

FINANTZA ERAKUNDEAK

Beti edo ia beti betetzen duten establezimenduen ehunekoa (%)

Guztira
61,1
61,1
--

Ahozko harreman presentziala
Telefono bidezko harremana
Megafonia

GS-1
41,4
44,8

GS-2
70,6
70,6

GS-3
76,9
73,1

--

--

--

Iturria: Dekretuaren betetze-mailari buruzko inkesta, Ikei

Ahozko komunikazioa beti edo ia beti euskaraz eskaintzen dutenen %
GIPUZKOA BIZKAIA

Ahozko komunikazioari dagokion adierazle sintetikoa
Etxebizitza
Finantza erakundeak
Merkatal guneak
Kate handiak
Hiper eta supermerkatuak
Energia

ARABA

Errepide bidezko garraioa
Tren bidezkogarraioa
Komunikazioa
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Telefono bidezko harremana
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Harreman presentziala

61,1

Telefono bidezko harremana
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Harreman presentziala

76,2

Telefono bidezko harremana

40,0

Harreman presentziala

40,0
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Finantza erakundeei dagokionez, establezimenduen % 61ak establezimendu bertako harremana euskaraz zein gaztelaniaz izateko aukera ematen du eta
proportzio berdinean, bezeroek telefono bidezko elkarrizketa zein hizkuntzetan eduki aukeratu dezakete. Megafoniari dagokionez, finantza erakundeek ez
dute megafonia sistemarik erabiltzen, ez euskaraz ezta gaztelaniaz ere.
Dena den, bankuen eta aurrezki kutxen artean desberdintasunak nabarmentzen dira. Horrela, aurrezki kutxen kasuan, ahozko komunikazioa gehienetan
euskaraz edo elebidunean arazorik gabe eskaintzen duten bitartean, bankuen kasuan gutxiagotan eskaintzen da zerbitzua euskaraz edo elebidunean.
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2. IDATZIZKO KOMUNIKAZIOA

FINANTZA ERAKUNDEAK

Beti edo ia beti betetzen duten establezimenduen ehunekoa (%)

Seinaleak
Informazio finkoa
Foileto/liburuxkak
Inprimakiak
Salmenta-kontratuak
Fakturak
Txartelak, txekeak, taloiak
Makina/kutxazain automatikoa
Web orria

Guztira
85,7
77,8
79,2
78,9
77,5
80,6
89,7
91,3
75,7

GS-1
91,3
82,8
79,3
82,8
79,3
84,6
88,9
85,7
77,8

GS-2
66,7
70,6
76,5
81,3
82,4
80,0
88,2
100,0
76,5

GS-3
92,0
76,9
80,8
73,1
72,0
76,9
91,7
92,0
73,1

Araba
90,9
86,7
80,0
86,7
73,3
84,6
92,9
73,3
64,3

Gipuzkoa
77,8
71,4
76,2
71,4
75,0
78,9
80,0
90,5
76,2

Bizkaia
88,2
77,8
80,6
80,0
80,6
80,0
94,1
100,0
80,0

Iturria: Dekretuaren betetze-mailari buruzko inkesta, Ikei

Idatzizko komunikazioari dagokion adierazle sintetikoa

Idatzizko komunikazioari dagokionez, finantza erakundeak dira idatzizko
komunikazioa euskaraz edo elebidunean gehien eskaintzen duten
establezimenduak. Taulan ikus daitekeen moduan, establezimenduen %
75ak baino gehiagok eskaintzen ditu aspektu guztiak euskaraz edo bi
hizkuntzetan. Euskaraz gehien eskaintzen diren arloen artean (kutxazain
automatikoak (% 91), txartelak (% 90), establezimenduko seinaleak (% 86)
edo fakturak (% 81).

Etxebizitza
Finantza erakundeak
Merkatal guneak
Kate handiak
Hiper eta supermerkatuak
Energia
Errepide bidezko garraioa
Tren bidezkogarraioa
Komunikazioa
0

20

40
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80

Ahozko komunikazioan gertatzen den moduan, idatzizkoan ere banku eta
aurrezki kutxen arteko desberdintasunak nabarmenak dira. Hots, aurrezki
kutxek aspektu gehienak euskaraz edo elebidunean eskaintzen dituzte
eta bankuek aldiz, batzuk bakarrik.
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3. BEZEROAREN ARRETA ZERBITZUA

FINANTZA ERAKUNDEAK

Beti edo ia beti betetzen duten establezimenduen ehunekoa (%)

Guztira
73,0
66,7
63,1

Idatzizko arreta zerbitzua
Arreta zerbitzu presentziala
Telefono bidezko arreta zerbi.

GS-1
69,2
50,0

GS-2
80,0
66,7

GS-3
72,7
83,3

57,7

68,8

65,2

Iturria: Dekretuaren betetze-mailari buruzko inkesta, Ikei

Finantza erakundeak
Merkatal guneak
Kate handiak
Hiper eta supermerkatuak
Energia

GIPUZKOA BIZKAIA

Bezeroaren arreta zerbitzuko beti edo ia beti euskaraz eskaintzen dutenen %
Telefono bidezkoa
Presentziala
Idatzizkoa

ARABA

Bezeroaren arreta zerbitzuari dagokion adierazle sintetikoa

Telefono bidezkoa
Presentziala
Idatzizkoa

Errepide bidezko garraioa
Tren bidezkogarraioa
Komunikazioa
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63,6
65,2
75,8

Telefono bidezkoa
Presentziala
Idatzizkoa

72,2
71,4
72,2
50,0
62,5
66,7
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Aztertu diren beste bi aspektuetan gertatzen zen moduan, bezeroaren arreta zerbitzuan ere finantza erakundeek bezeroei euskaraz artatuak izateko aukera
eskaintzen diete. Horrela, idatziko arreta zerbitzua euskaraz edo elebidunean finantza erakundeen % 73ak eskaintzen du. Ehuneko zertxobait baxuagoan
establezimenduan bertan ematen den arreta zerbitzua dugu, establezimenduen % 67ak eskaintzen du beti edo ia beti euskaraz edo elebidunean. Eta azkenik,
telefono bidezko arreta zerbitzua, establezimenduen % 63ak du bezeroentzat eskuragarri euskaraz edo elebidunean.
Espero zen moduan, banku eta aurrezki kutxen artean aldea dago euskaraz eskaintzen duten bezeroaren arreta zerbitzuan. Gainontzeko aspektuetan bezala,
aurrezki kutxek eskaintza zabalagoa dute euskaraz edo elebidunean bankuek dutena baino. Nabarmentzekoa da Bankoaren kasua: hiru komunikazio
motetan (ahozkoa, idatzizkoa, BAZ) zerbitzua beti euskaraz edo elebidunean eskaintzen duen banku bakarra da.
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1. AHOZKO KOMUNIKAZIOA

ETXEBIZITZA

Beti edo ia beti betetzen duten establezimenduen ehunekoa (%)

Ahozko harreman presentziala
Telefono bidezko harremana
Megafonia

Guztira
33,7

GS-1

GS-2

GS-3

8,3

43,8

73,3

31,3

8,3

40,6

66,7

--

--

--

--

Iturria: Dekretuaren betetze-mailari buruzko inkesta, Ikei

Ahozko komunikazioari dagokion adierazle sintetikoa

Ahozko komunikazioa beti edo ia beti euskaraz eskaintzen dutenen %

Kate handiak
Hiper eta supermerkatuak
Energia
Errepide bidezko garraioa
Tren bidezkogarraioa
Komunikazioa
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23,7

Harreman presentziala

GIPUZKOA

Merkatal guneak

21,1

Telefono bidezko harremana

Telefono bidezko harremana

ARABA

BIZKAIA

Etxebizitza
Finantza erakundeak

Telefono bidezko harremana

45,7
48,6

Harreman presentziala

20,0
20,0

Harreman presentziala

0
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100

Higiezinen sektoreko establezimenduen herenak eskaintzen ditu beti edo ia beti euskarazko zerbitzu presentziala (% 34) eta telefono bidezkoa(% 31).
Higiezinen agentzien kasuan ez da bezeroaren arreta zerbitzua aztertu, kasu honetan ahozko komunikazioarekin bat egiten duela ulertu delako. Oso higiezin
agentzia gutxik dute berezko bezeroaren arreta zerbitzua. Agentzien kasuan, BAZak erantzuten dituen beharrak ahozko komunikazioan aztertzen diren
aldagaiekin betetzen dituzte higiezinen agentziek.
Aztertu diren bi aspektuak (presentziala eta telefono bidezkoa) aurkitzen dira hobetzear higiezin agentzien kasuan. Dena den, kontrasteko elkarrizketetan
higiezinen agentziek euren bezeroek produktuari ematen diotela garrantzia nabarmendu dute, eta ez zerbitzua zein hizkuntzetan eskaintzen den. Kasu
honetan, bezeroek ez dute agentzia bat edo beste aukeratzen zerbitzua euskaraz ematen delako, agentzia horretan interesatzen zaien etxebizitza dagoelako,
prezio onak dituelako edo interesatzen zaien zonan etxebizitza eskaintza zabala duelako baizik.
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2. IDATZIZKO KOMUNIKAZIOA

ETXEBIZITZA

Beti edo ia beti betetzen duten establezimenduen ehunekoa (%)

Guztira
36,4
19,1
27,7
18,0

GS-1
13,3
7,4
16,7
9,5

GS-2
42,1
11,5
26,3
11,8

GS-3
60,0
53,3
50,0
41,7

Araba
0,0
0,0
12,5
0,0

Salmenta-kontratuak

9,0

8,8

6,9

13,3

11,1

8,8

8,6

Fakturak

9,8

5,7

6,3

26,7

0,0

11,4

10,8

Web orria

16,9

6,7

22,7

30,8

0,0

32,1

7,1

Seinaleak
Informazio finkoa
Foileto/liburuxkak
Inprimakiak

Gipuzkoa
47,6
28,1
28,6
26,1

Bizkaia
27,3
13,8
33,3
13,6

Iturria: Dekretuaren betetze-mailari buruzko inkesta, Ikei

Idatzizko komunikazioari dagokion adierazle sintetikoa

Idatzizko
komunikazioan
aztertzen
diren
aspektuak
sektore
desberdinetako establezimenduek euskaraz edo elebidunean beti edo ia
beti zein proportziotan eskaintzen dituzten aztertzen bada, etxebizitzaren
sektorea da euskarazko eskaintza gutxien egiten duen sektorea.

Etxebizitza
Finantza erakundeak
Merkatal guneak
Kate handiak

Honatx euskaraz edo elebidunean beti edo ia beti gehien eskaintzen
dituzten euskarriak: seinaleak % 36; liburuxkak % 28; informazio finkoa % 19;
inprimakiak % 18 eta webgunea % 17.

Hiper eta supermerkatuak
Energia
Errepide bidezko garraioa
Tren bidezkogarraioa

Horrenbestez, etxebizitzaren sektoreko establezimenduek
komunikazioko esparru guztietan hobetu beharko lukete.
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SEKTORE PRIBATUAREN ANALISIAN ONDORIOZTATUTAKO ASPEKTU GARRANTZITSUENAK



Ahozko komunikazioari dagokionez, komunikazio sektoreko establezimenduak eta higiezinen agentziak dira Dekretuan aipatzen diren aspektuen inguruan betetze maila baxuena azaltzen dutenak. Azpisektoreak kontutan hartzen badira, tren bidezko garraioa eta hipermerkatu
eta supermerkatuak ere esfortzu gehien egin behar duten sektoreen taldean aurkituko lirateke.



Idatzizko komunikazioaren kasuan, higiezinen agentziak dira aspektu gehienak landu behar dituztenak. Era berean, azpisektoreen kasuan
kate handiak dira rankingeko beheko aldean kokatzen direnak eta ibilbide luzeagoa dutenak egoera egokian aurkitzeko.



Higiezinen sektorea da orokorrean betetze maila baxuen duen sektorea. Azterketan zehar aipatu den moduan, inkestako kontraste lanetan
behin baino gehiagotan aipatu zuten agentziek euskarari ematen dioten garrantzia bezeroek ematen diotenarekin bat datorrela. Hau da, higiezinen agentzietako bezeroek ez dute agentzia aukeratzen zerbitzua edo informazioa euskaraz jasotzeko aukera ematen dionaren arabera, agentziak dituen produktuen edo prezioen arabera baizik. Honen aurrean, momentuz ez dute egoera aldatzeko neurririk hartzeko asmorik.



Finantza erakundeen kasuan, aipagarria da euskarari dagokionez aurrezki kutxen eta bankuen artean nabarmentzen den aldea. Horrela,
aurrezki kutxek aztertu diren aspektu guztietan betetze maila altua duten bitartean, bankuek alderdi asko dituzte hobetzeko.
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Sektore pribatuko analisian aztertutako aspektuen laburpena
Askotan edo beti betetzen duten establezimenduen ehunekoa (%)

Garraioa

Komunikazioa

Ahozko harreman
presentziala
Telefono bidezko harremana

Energia

Orokorra

Merkataritza

Tren
bidezko
garraioa

Errepide
bidezko
garraioa

Orokorra

Hipermerkatu
eta supermerkatuak

Saltoki
handiak

Merkatal
guneak

56,3
47,1

10,0

32,1

36,8

27,8

46,9

37,0

33,7

50,0

18,2

33,1

29,4

58,8

86,7

54,8
46,9

58,5

42,4
38,5

Seinaleak

60,0

80,0

73,2

93,8

92,3

42,3
84,2
93,3

30,9

--

48,0
--

71,4

Informazio finkoa

58,3
50,0

78,3

77,2

100,0

91,3

93,2

78,6

Foileto/liburuxkak

80,0

67,5

100,0

95,2

90,5

72,2

Inprimakiak

66,7

75,0

77,1

100,0

92,5

80,2

Salmenta-kontratuak

66,7

66,7
17,9

50,0

100,0

95,2
68,4

66,7
52,8

56,1
49,5

37,5

35,1

80,0
58,8

55,6

30,0

20,0

57,0

Arreta zerbitzu presentziala

18,2

28,6

39,3

60,0
41,2

50,0
40,0

Telefono bidezko arreta zerbi.

36,4

40,0

58,4

Megafonia

Fakturak
Web orria
Idatzizko arreta zerbitzua

58,3
50,0

44,4

50,0

80,0

47,6

Finantza
erakundeak

Etxebizitza

61,1

33,7
31,3

61,5

61,1
--

61,3

88,2

85,7

-36,4

65,6
35,5

88,2

77,8

19,1

92,9

79,2

27,7

56,7
11,8

92,9

78,9

18,0

--

77,5

9,0

28,1

-68,8

80,6
75,7

16,9

9,8

26,3

21,2

58,8
34,5

61,9
50,0

70,0

73,0

--

38,2

70,0

62,7

52,4

75,0

66,7
63,1

--

45,0

65,2
51,4

--

Iturria: Dekretuaren betetze-mailari buruzko inkesta, Ikei
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Euskararen balorazioa

1. EUSKARAZ ARTATZEKO GAITASUNA
Komunikazioa eta energia
Tren bidezko bidaiarien garraioa
Errepide bidezko bidaiaren garraioa
Hipermerkatu eta supermerkatuak
Kate handiak
Merkatal guneak
Finantza erakundeak
Etxebizitza
Guztira

Euskara soilik edo bi
hizkuntzak gehienetan
41,2
21,4
36,0
42,4
45,5
33,3
53,5
30,1
39,4

Arazo gabe edo gutxirekin
elebiduna izateko aukera
48,7
52,9
81,3
65,6
75,8
68,8
72,8
46,3
63,3

Atzerapenik EZ zerbitzua
euskaraz ematen bada
61,5
61,5
74,2
61,2
59,4
46,7
86,2
63,8
66,4

Harremana elebiduna izatea
nahiko / oso erreza
38,5
41,0
48,4
39,3
51,7
50,1
80,0
37,0
49,2

Iturria: Dekretuaren betetze-mailari buruzko inkesta, Ikei

Euskal Autonomi Erkidegoko enpresa eta establezimenduek euskara ahozko zein idatzizko harremanetan zein neurritan erabiltzen duten aztertu ondoren,
bezeroak euskaraz artatzeko duten gaitasuna aztertu nahi izan da. Establezimenduetan erabiltzen den hizkuntzari dagokionez, %39a euskaraz soilik edo
elebidunean jarduten da bezeroekin. Dena den, egoera desberdina da sektoreen arabera. Horrela, finantza erakundeen % 54ean gehienetan euskara edo
euskara zein gaztelania erabiltzen den bitartean, aire bidezko garraio enpresetan euskara ez da ia erabiltzen.
Bezeroak elebidunean artatzen ez dituzten establezimenduen % 63a zerbitzua elebidunean ematea erreza edo nahiko erreza izango zela adierazi du. Sektore
desberdinei dagokionez, errepide bidezko garraio enpresen % 81a, kate handien % 76a, finantza erakundeen % 73a, merkatal guneen % 69a eta hipermerkatu
eta supermerkatuen % 66a arazo gabe edo gutxirekin emango lukete zerbitzua elebidunean. Gainontzeko sektoreek, aldiz, bezeroak euskaraz edo
elebidunean artatzeko arazo gehiago izango lukete.
Establezimenduen % 66ak zerbitzua euskaraz emateak ez duela atzerapenik ekartzen adierazi du eta % 46aren arabera bezeroekin harremana euskaraz edo
elebidunean izatea nahiko edo oso erraza da. Kasu honetan ere nahiko irudi desberdinak antzematen dira sektoreen arabera. Horrela, finantza erakundeen
kasuan, % 86a zerbitzua euskaraz ematea atzerapenik ez duela suposatzen adierazi du eta % 72a bezeroekin harremana elebidunean izatea oso erreza izango
zela uste du. Merkatal guneen % 53ak zerbitzua euskaraz eskaintzea atzerapenak suposatuko lituzkeela esan du.
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2. EUSKARAREN GARRANTZIA ETA EUSKARA SUSTATZEKO NEURRIAK
Komunikazioa eta energia
Tren bidezko bidaiarien garraioa
Errepide bidezko bidaiaren garraioa
Hipermerkatu eta supermerkatuak
Kate handiak
Merkatal guneak
Finantza erakundeak
Etxebizitza
Guztira

Euskara nahiko / oso garrantzitsua da
sektorean
48,7
81,3
90,9
68,9
63,6
70,6
87,0
48,8
69,0

Euskara Plana

Kontratatzerako euskara kontutan hartu

2,6
29,4
40,6
32,9
9,4
18,8
58,7
0,0
25,2

48,7
88,2
87,5
66,3
66,7
58,8
78,7
33,8
62,7

Iturria: Dekretuaren betetze-mailari buruzko inkesta, Ikei

Espero zen moduan, euskarak establezimenduarentzat duen garrantzia eta establezimenduak euskararen erabilera sustatzeko aurrera eramaten dituen
neurriak zuzenki erlazionatuak daude. Taulan ikus daitekeen moduan, euskarari garrantzia gehien ematen dioten sektoreek euskararen erabilera sustatzeko
neurri gehien hartzen dutenak dira. Horrela, establezimenduen % 69arentzat euskarak nahiko edo oso garrantzitsua da eta langileak kontratatzerako orduan,
establezimenduen % 63ak euskara dakien kontutan hartzen du. Sektorekako analisiak errepide bidezko garraioa eskaintzen duten establezimenduak (% 91) eta
finantza erakundeak (% 87) euskarari garrantzia gehien ematen dieten establezimenduak dira. Aldi berean, bi sektore hauetako establezimenduak dira
langileak kontratatzerako orduan hauen euskararen ezagupena kontutan gehien hartzen dutenak.
Euskararen erabilera sustatzeko bestelako neurriei dagokionez, establezimenduen % 25ak Euskara Plan bat duela adierazi du. Finantza erakundeen kasuan,
Euskara Plana dutela adierazi dutenen zenbatekoa % 59koa da, % 41a errepide bidezko garraioa eskaintzen duten establezimenduen kasuan, % 29a tren
bidezko garraioa eskaintzen dutenen kasuan eta % 31a hipermerkatu eta supermerkatuen kasuan.
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3. EUSKARA ERABILTZEAK DITUEN ABANTAILAK ETA ERAGOZPENAK
Euskara erabiltzeak dituen abantailak

Euskara erabiltzeak dituen eragozpenak

Abantailak
80

Eragozpenak
80

Bai

70,0

60

Bai

67,2

Bezeroarekin harremana hobetu

58,8

60

Euskaraz atenditzeko aukera

Langileak prestatu behar izana

Komunikazioa erraztu eta hobetu
40
20

30,4

12,8 12,5 10,1

14,9

Lana atzeratzea

40

Publiko zabalagora iritsi

26,4

31,0

Zerbitzua hobeto baloratu
Euskara sustatu

20

Besterik
0

24,1

Kostu ekonomikoak gehitzea

13,9
6,9

Besterik

0

* Erantzun anitza

* Erantzun anitza
Ç

Establezimenduen % 70ak eskaintzen duten produktu edo zerbitzua saltzerako orduan bezeroak euskaraz artatu ahal izateak abantailak dituela uste du.
Abantailak dituztela aipatu dutenen artean, establezimenduek gehien baloratzen duten abantaila bezeroak euskaraz artatzeko aukera izatea da
(establezimenduen % 59ak aipatu du). Bestalde, establezimenduen % 30aren ustez bezeroekin harremana hobetu daiteke zerbitzua euskaraz ematen bada
eta % 26ak zerbitzua euskaraz emateak komunikazioa errazten eta hobetzen duela esan du. Gainera, % 13arentzat publiko zabalago batera iristea
ahalbidetzen du, % 13ak zerbitzua hobeto baloratzen dela uste du eta % 10ak euskara sustatzen dela adierazi du.
Euskara erabiltzeak eragozpenak dituela establezimenduen % 14a adierazi du. Establezimendu hauentzat, eragozpen nabarmenena langileak prestatu behar
izatea da (establezimenduen % 67a). Establezimenduen % 31ak idatzizko zein ahozko komunikazioa euskaraz emateak kostu ekonomikoak gehituko lituzkeela
adierazi du eta % 7aren kasuan lana atzeratzea suposatuko luke.
Euskara erabiltzeak dituen eragozpenei dagokionez, eta kontrasteko elkarrizketetan nabarmendu nahi izan duten aldagai bat langileen adinak hizkuntza bat
ikasterako orduan suposatzen duen “handicap”-a da. Hau da, langile gazteenak erraztasun gehiago dute hizkuntza bat ikasteko eta nahiz eta zenbait langilek
euskara ikasteko nahia agertu eta eskaintzen diren ikastaroetan parte hartu, duten adina dela eta, euskara ikasteko zailtasun gehiago dituztela adierazten
dute.
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4. EUSKARAREKIKO PROAKTIBITATEA
Euskararen arduraduna

Neurri berririk hartzeko asmoa

Hizkuntza eskubideen Dekretuaren ezagupen maila

75,5

80

80

Jabea

13,3
24,9

Arduraduna

9,6

60

60
46,5
Bai

Zuzendaria
5,7
17,0

Giza baliabide zuzendaria
Euskara departamentua

29,5

40

53,5
Bai

40
24,5

Ez

Ez

20

20

0

0

Besterik

Euskal Autonomi Erkidegoko enpresa eta establezimenduetan %30ean zuzendaria da euskararen ezarpena eta normalizazioa aurrera eramaten duen
pertsona, % 25an jabea eta % 17an giza baliabideetako zuzendaria. Enpresa eta establezimenduen % 10an euskara departamentu bat dute eta % 6an
arduraduna euskara normalizatzeko ekintzen arduraduna.
Epe motzean euskara sustatzeko bestelako neurririk hartuko dituzten ala ez galdetzerako orduan, establezimenduen % 25ak soilik adierazi du neurriren bat
hartzeko asmoa dutela.
Azkenik, eta Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Hizkuntza Eskubideei buruzko Dekretuaren ezagutze mailari dagokionez, enpresa eta establezimenduen % 47ak
Dekretua ezagutzen duela adierazi du. Gainontzeko % 54ak ez du dekretuaren berririk. Dena den, sektoreen arabera ezagutza maila desberdina antzeman
da, merkatal guneak (% 77), errepide bidezko garraioa (% 66) eta finantza erakundeak (% 62) dira Dekretuaren neurri handiagoan ezagutzen dutenak;
komunikazio enpresak (% 30) eta higiezinen agentziak ( % 32) Dekretua gutxien ezagutzen duten sektoreak dira.
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4.5.

Adierazle sintetikoak eta tipologiak

BETETZE MAILA
Jarduera

%

Posta / komunikazioa
Garraioa
Energia
Merkataritza

Hipermerkatu eta supermerkatuak

Merkatal guneak

Kate handiak
Finantza erakundeak
Etxebizitza
Guztira

16,7
25,5
7,1
6,3
1,0
3,0
35,3
50,0
2,4
22,0

Atxikitako taulan ikus dezakegun moduan, Dekretua betetzen dela bermatzeko egin
beharreko ibilbidea oraindik ere oso luzea da. Sektoreen araberako aldeak, ordea, oso
handiak dira: betetze-indize handiena finantza-erakundeen sektoreari dagokio eta %
50ekoa da. Sailkapenean hurrengo postuan dago garraio-sektorea % 25eko indizearekin.
Hirugarren tokian daude komunikazio-enpresak (% 16ko betetze mailarekin). Aztertutako
gainerako sektoreetan, araua betetzen duten enpresen eta establezimenduen
proportzioa txikia da: % 7 energian, % 6 merkataritzan, eta % 2 etxebizitzan.
Zonalde geografikoari dagokionez, enpresa edo establezimendua kokatuta dagoen
udalerriko elebitasun maila zenbat eta handiagoa izan, orduan eta handiagoa da
betetze maila. Hori dela eta, betetze-indize handienak Gipuzkoan daude alde batetik,
eta elebidunak % 80 baino gehiago diren hizkuntza-zonaldean, bestetik.

80

71,4

60
40

26,5

21,8

20

7,4

13,5

18,9
7,4

8,1

<%20

%20 - %33

0
Araba

Bizkaia
LURRALDEA

Gipuzkoa

%33 - %49,9

%50 - %80

>%80

GUNE LINGÜISTIKOA
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DEKRETUKO ESKAKIZUNAK BETETZEN DITUZTEN ESTABLEZIMENDUEN ETA BETETZEN EZ DITUZTENEN ALDERDI BEREIZLEAK





BETETZEN DUTE

Kreditu erakundeak dira nagusi
% 54

EZ DUTE BETETZEN

Merkataritzako establezimenduak dira
nagusi

Jendaurreko langileen portzentaje
baxuak du euskararen gaitasuna

Euskarari garrantzi handia ematen diote
gehienek

Euskarari garrantzi handia ematen
dioten enpresen kopurua %35koa da

Bere moduko enpresa batean
euskara erabiltzeak abantailak ditu
ia denentzat

Euskara erabiltzean bere moduko
enpresa batean abantailak dituela
hirutik bi kasutan (%66)

% 79

% 93

Neurriak hartu dituzte euskara erabiltzeko
bitik kasu baten

% 52

Euskara plana dago gehienetan

Oso gutxitan hartu dituzte euskara
erabiltzeko neurriak

0

Ez dute betetzen

20 40 60 80 100

23

Betetzen dute

64

% 23

0

20 40 60 80 100

Ez dute betetzen

35

Betetzen dute

79

% 35

0

20 40 60 80 100

Ez dute betetzen

66

Betetzen dute

93

% 66

0

Ez dute betetzen

20 40 60 80 100

16

Betetzen dute

52

% 16

0

Ez dute euskara…

Euskara plana kasu gutxietan daude
% 61

46

54

% 46

Jendaurreko langileen portzentaje altuak
du euskararen gaitasuna

% 64

Merkataritza…

Kreditu erakundeak

Euskara plana

% 16

20 40 60 80 100

16
61

0

20 40 60 80 100
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5.1.

Erakunde publikoak

Sarrera

Sektore publikoari dagokionez, Dekretuak aplikazio-eremuan sartzen ditu erakunde publikoak "eskubide pribatuko araubidean produktuak hornitu edo
zerbitzuak eskaintzen dituztenean”. Epigrafe honetan Hizkuntza Politikako Sailburuordetzatik bertatik bidalitako datu-basea aztertu dugu3. Hau izan da
egindako lehen konstatazioa: datu-base horrek, funtsean, Udalei eta Mankomunitateei buruzko informazioa biltzen du; hori Dekretuaren eragin-eremutik
kanpo geratuko litzateke, eta beste erakunde batzuetako datuak ere biltzen ditu, hala nola Uraren Euskal Agentzia, Euskal Herriko Unibertsitatea, Herri
Kontuen Euskal Epaitegia, Lan Harremanen Kontseilua, Datuak Babesteko Euskal Bulegoa eta Etxepare Institutua eta Partzuergoak (Urak, Garraioa eta
Haurreskolak).
Dena den, herritarrekin kontsumo-harremanak kontzentratzen direlako oso garrantzitsuak diren erakunde publikorik ez dagoela detektatu dugu.
Garrantzitsuak dira, gainera, harreman horien izaeragatik ere (oinarrizko beharrak, osasuna, etxebizitza, lana eta garraioa kasu): Osakidetza, Visesa,
Alokabide eta Lanbide4. Erakunde horiek zerbitzuak eskubide pribatuko arloan eskaintzen dituztela kontuan hartuta, eta Sailburuordetzarekin hala adostuta,
elkarrizketen bidez (Visesa, Alokabide eta Lanbide) edo erakundeko Euskara Planean Ebaluaketan jaso dituzten datuen analisiaren bidez hizkuntza
eskubideei dagokionez erakunde hauen egungo egoera eta etorkizunera begira dituzten bilakaera aurreikuspenak aztertu dira.

3

Datu base hau Administrazioaren 4. Plangintzaldiaren (2008-2012) ebaluazioa egiteko egin zen datu basea da
Osakidetza zuzenbide pribatuko erakunde publikoa da
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5.2.

Ikerketa kasuak

5.2.1. Alokabide
Alokabide Eusko Jaurlaritzaren sozietateak, alokairu babestuko 10.000 etxebizitza baino gehiago kudeatzen ditu, eta Asap eta Bizigune programak5 ere
kudeatzen ditu. Sozietate instrumentala eta zerbitzu tekniko baten emaile den aldetik, bere parkeko etxebizitzak kudeatzeaz gain, Enplegu eta Gizarte
Politiketako Sailaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat udalen etxebizitzak ere kudeatzen ditu.
Kanpo harremanei dagokionez, Alokabidek bere “bezeroei” (jabe eta maizterrei) bi bide eskaintzen dizkie, batez ere, arreta emateko:
•

Bitartekaritza egiteko telefono bidezko arreta-zerbitzua (gaur egun, 94.000 dei baino gehiago jasotzen dira urtean)

•

Aurrez aurreko arreta-zerbitzua (bai errentariei eta bai jabeei); horretarako, Alokabidek hiru bulego ditu (lurralde bakoitzeko hiriburuetan hain zuzen ere). Bulegoetan arreta emateko aurrez hartu behar da ordua, eta 2012 urtean lurralde-bulegoetatik 8.000 pertsona baino gehiago pasatu ziren. Bulegoetako kanpoko harrera-zerbitzuan pertsona bana dago Bizkaian eta Gipuzkoan, eta Araban bi pertsona daude.

Telefono bidezko arreta zerbitzuari dagokionez, esan behar da lehenik eta behin jasotako deiak dei zentru (call center) batetik bideratzen direla. Dei
zentroaren langileak elebidunak dira eta erabiltzaileak euskaraz hitz egiten duenean, Alokabideko teknikari elebidunekin jartzen dituzte harremanetan. Hau
da, deia euskaraz jasotzen bada, Alokabideko teknikaria euskaraz erantzungo du (horrela, hizkuntza eskubidea bermatzen da, nahiz eta teknikari guztiak
euskaldunak ez izan). Dena den, arreta bulegoaren arabera aldeak nabarmentzen daude.
Bestalde, Alokabideren webgunea guztiz elebiduna dela aipatu behar da. Webgunea euskaraz bisitatu ahal da eta informazioa euskaraz jasotzeko aukera
ematen du, bezero euskaldunen nahi eta beharrei erantzunez.
Herritarron hizkuntza eskubideen arloan, bezeroekiko harremanetan hizkuntza eskubideen arloan hain zuzen ere, aipatu behar da Alokabidek euskara plan bat
duela martxan, 2010-2014 aldia hartzen duena. Planaren definizioa eta kudeaketa pertsonen saileko ardura izan da, Alokabiden ez bait dago euskara sailik.

5

Jabe partikularrei beraien etxebizitzak alokatzeko bitartekaritza programak
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Lehenengo euskara plana abiatu denetik, aurrerakuntza nabarmenak gertatu dira, kanpo harremanen arloan batez ere. Aurrerapen nabarmenena, idatzizko
komunikazioan izan da. Gaur egun, Alokabideko langileek barneratuta dute idazki guztiak elebidunean egon behar direla, eta horregatik, ez da idatzirik
irteten gazteleraz soilik.
Euskarazko idatziak zuzentzen dituzten arduradunak daude, eta batzuetan zuzenketa hauek lana bikoiztu egiten du. Dena den, aipatu behar da Alokabideko
teknikariek formazio jasotzen dutela euskara maila hobetzeko (bai euskara ikasteko eta bai hobetzeko ikastaroak daude), euskara administratiboaren
garrantzia azpimarratzen delarik.
Barneko harremanetan euskararen erabilera-maila baxuagoa da, baina aurrerapenak ere egon dira. Dirudienez, zuzendari berria izendatu dutenetik,
euskararen erabilera areagotu da, zuzendariaren ama hizkuntza euskara delako. Horrek, eragin positiboa izan du; eta barne komunikazio asko (emailez edota
telefonoz) euskaraz egiten dira gaur egun.
Euskara planaren plangintza-aldia amaitu ostean, ebaluazio bat egingo da (2015an, PCDA6 metodologia erabiliaz), planaren betetze maila zehaztu ahal
izateko eta bigarren planaren oinarri izateko. Bigarren euskara planaren helburu nagusiena, barne harremanetan fokatu da ziur aski, hizkuntza eskubideak
bermatzeko eta euskararen erabilera areagotzeko. Halaber, kanpo harremanetan euskarazko zerbitzuaren gaur egungo maila mantentzea behar
beharrezkoa izango da, Alokabide osatzen duten guztien ahalegina eta inplikazioa sustatuz.

6

Plan, Do, Check, Act
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5.2.2.

Visesa

Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA (VISESA) baltzu publikoa da, eta Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari atxikita dago. Autonomia
Erkidegoan babespeko etxebizitzak, kalitatezkoak, sustatzea du eginkizun. 1990.urtean sortua, 1992tik hona 12.358 etxebizitza egin ditu eta beste 4.229
etxebizitzen proiektua eta eraikuntza egiten ari da.
Visesak, herritarren zerbitzura dagoen enpresa publikoa den heinean, herritarroi arreta emateko hiru bide nagusi eskaintzen ditu:
•
Aurrez aurreko informazio eta arreta-zerbitzua, hiru bulego bitartez egiten dena. Bulegoak hiru hiriburuetan kokatzen dira eta bulegoetako kanpoko harrera-zerbitzuko langile guztiak elebidunak dira (hiru pertsona bai Donostian eta bai Gasteizen, eta lau pertsona Bilboko bulegoan).
•

•

Beste alde batetik, telefono bidezko arreta-zerbitzua aipatu behar da. Bi arreta desberdintzen dira:
i)

Arreta bulegoetan jasotako deiak. Kasu honetan, bulego bakoitzeko teknikariek jasotzen dituzte deiak zuzenean eta euskarazko zerbitzua bermatzen da, horrela eskatzen bada. Gasteizeko bulego nagusian herritarren deiak jasotzen badira, euskarazko arreta ere bermatzen da, baina gehienetan dei hauek bezeroarekiko arreta zerbitzuetara bideratzen dira.

ii)

Saldu osteko arreta zerbitzuan jasotako deiak. Kasu honetan, deiak “call center” batetik bideratzen dira eta euskarazko zerbitzua bermatuta dago, deiak erantzuten dituzten langileak elebidunak direlako, hain zuzen ere 7. 2012. urtean 6.121 dei jaso dira arreta zerbitzu honetan, beheranzko joera nabarmena erakutsiz8.

Azkenik, posta elektronikoa aipatu behar da. Saldu osteko arreta zerbitzuari dagokionez (sap@visesa.com), erabiltzaileen gorabehera zein arazoen berri emateko 2.538 mezu jaso dira 2012. urtean, eta euskaraz erantzuna jasotzeko eskubidea bermatzen da kasu guztietan.

Visesaren webgunea komunikabide garrantzitsua da baita ere, bai Visesaren sustapenetako bezero eta hornitzaileentzat, baita EAEko herritarrentzat oro har
(82.000 bisita baino gehiago izan ditu 2012 urtean). Webguneak aurrerapen nabarmenak egin ditu euskaren normalizazioaren arloan eta esparru guztietan
hizkuntza eskubideak bermatzen dira.

Saldu osteko zerbitzuaren gainean, aipatu beharra dago etxebizitzetara hurbiltzen diren teknikariekin euskarazko komunikazioa ez dela bermatzen %100an. Zerbitzu hau
kanpoko enpresa batek eramaten du (enpresa hornitzaileak) eta enpresa kontratatzerakoan euskara ezagutu behar dela eskatzen da. Dena den, ondoren ez dago
horren kontrolik.
8 Dei zentroaren telefono-deien kopuruak behera egiten du, baina posta elektroniko bidezko komunikazioak % 200 egin du gora 2009az geroztik.
7
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Idatzizko komunikazioari dagokionez, euskarazko komunikazioa ere bermatzen da, baina langileen gaitasuna ahozko komunikazioarekin alderatuz, apur bat
txikiagoa da. Edonola ere, modu estandarrean erabiltzen dituzten dokumentu gehienak itzulita daude. Hori dela eta, komunikazio mota horrek ez du laneko
karga erantsia sortzen. Gainera, hizkuntza arloko aholkularitza-zerbitzu motaren bat izaten dute ("presazko itzulpenetarako zerbitzua") modu espezifikoan itzuli
behar diren dokumentuetarako.
Nahiz eta itzulita dauden, salerosketako kontratuak eta dokumentu teknikoak (eraikuntzako kalitateen inguruko memoria, adibidez) gaztelaniaz sinatzen
dituzte bezero gehienenek hala eskatzen dutelako. Erabilitako terminologiaren ondorioa da hori. Izan ere, erabiltzaileen ustez, askoz ere zailagoa da
dokumentu horiek euskaraz ulertzea gaztelaniaz baino.
Visesan ahalegin berezia egin da euskararen erabilera sustatzeko, eta hori lortze aldera euskara talde bat du planifikazio eta ekintza desberdinetaz arduratzen
dena. Gaur egun euskara taldea eraberritze prozesu batean dago eta hemendik aurrera lan talde honetan enpresa batzordeak ere parte hartuko du.
Euskara taldean gehitze hau oso positibotzat jotzen da, euskararen erabilera normalizatzeko arloan langileen partaidetza eta iritzia beti ere interesgarriak
direlako. Era berean, nabarmendu beharrekoa da enpresa-batzordeak euskara-taldean parte hartu ez duen arren, prestakuntza-planean parte hartu duela
eta euskarazko prestakuntzako esparruan egindako ekarpenek oso balorazio positiboa izan dutela.
Beste alde batetik aipatu behar da 2012. urtean Visesan euskara plan berri bat martxan jarri dela (hirugarren euskara plana da jadanik, 2012-2014 denboraldia
hartzen duena). Plan honetan euskara bultzatzeko oinarrizko ardatzak ezarri dira, bai irudian eta bai kanpoko eta barneko komunikazioan. Plan berri hau,
Visesa osatzen duten pertsonek diseinatu dute, euren ezaugarri nahiz beharrizanetara egokitu dutelarik.
2005ean lehen euskara-plana abian jarri zutenetik, aurrerapen handiak lortu dituzte zalantzarik gabe. Euskararen normalizazioarekin lotuta ikusi dugun
aurrerapen nagusia honako hau da: langileek barneratu dute komunikazio elebiduna erabili eta euskarari lehentasuna eman behar zaiola kanpoko
komunikaziorako hizkuntza gisa. Visesako langileek prestakuntza espezifikoa jasotzen dute euskara maila hobetzeko eta euskarazko prestakuntza langile
bakoitzaren premietara moldatu da.
Euskarazko prestakuntzak osatzen du, alde handiarekin, Visesak egiten duen prestakuntzako inbertsioaren zati handiena (gehiegizko inbertsioa) eta eskaintzen
dituen erraztasunak handiak diren arren, seguru asko, egindako inbertsiotik lortutako errendimendua ez dela nahikoa uste dute (bezeroei arreta emateko
bulegoetan lan egiten dutenena baino, beste eremu batzuetakoa: bulego nagusia, adibidez).
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5.2.3. Lanbide
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua, erakunde autonomiaduna, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari atxikia dago. Lanbideren helburua
hurrengoa da: enplegu egonkor eta kalitatezkorako eskubidearen garapen osoari laguntzea, eta langileen enplegugarritasuna bermatzen lagunduko duen
lan-merkatuaren garapenaren alde lan egitea, eta enpresaren eskakizunei egokituriko langileen beharrizanak asetzea, bai eta gizartearen eta lurraldearen
kohesioari laguntzea, betiere EAEko eskumenen eremuan esleitzen zaizkion enplegu-politikak kudeatuz eta lan-arloko legeria egikarituz.
Arreta bulegoetan eskaintzen den zerbitzua bai enplegu eskatzaileentzat (informazioa, orientazioa, bitartekaritza, prestakuntza, autoenplegurako eta
enplegurako laguntza,..) bai enpresentzat (informazioa, bitartekaritza, aholkularitza eta diru-laguntzen izapideak,..) zuzentzen da.
Lanbideko zerbitzuak emateari dagokionez, herritarrekin hiru komunikazio-kanal mota bereiz daitezke.
i)

Telefono bidezko arretaren kasuan, elebitasuna bermatzen da, deiak call center baten bidez kudeatzen baitira eta deiak hartzen dituzten langileak
elebidunak baitira. Oro har, informazio orokorra eskatzen da dei horietan eta call centerreko langileak hartzen dituzte, bai euskaraz, bai gaztelaniaz.
Deiak espezifikoagoak baldin badira, call centerreko langileek jendearen arretarako bulego batera bideratzen dute kontsulta (kontsulta presentziala).

ii)

Ahozko komunikazioaren kasuan (jendearen arretarako bulegoetan arreta presentziala edo bulegoan zuzenean jasotako deiak), langileen elebitasun
maila askoz ere baxuagoa da. Jendearen arretarako bulegoetan beti bermatzen da euskaraz dakiten teknikariak egotea, baina askotan B1 edo B2
maila izaten dute kasurik onenetan9. Eta jendearen arretarako langile guztiek ere ez dakite euskaraz.

iii)

Posta elektroniko bidezko komunikazioari dagokionez, euskarazko komunikazioa bermatzen da. Logikoa denez, kasu batzuetan bulegoetan itzulpenzerbitzua eskatzen dute (horiek Lanbideko zerbitzu zentralen bidez kudeatzen da HAEErekin lankidetzan) e-maila bidez jasotako komunikazio eta kontsultei erantzun ahal izateko.

Bezeroekiko harremanetan euskara ezartzeari dagokionez, Lanbide barruan ez dago arduradun zuzenik, ezta funtzio hori esleituta duen pertsonarik ere.
Horretarako lanpostu espezifikoa definitu da eta plaza hutsa sortu da, baina plaza hutsa betez gero beste zerbitzu baten mende egongo da eta ez zuzenean
Lanbideren mende.
Orain arte, hizkuntza-normalizazioaren eremuan bezeroekiko hartutako ekimenak langileen prestakuntzara mugatu dira, eta ikaskuntza-ikastaroak egiteko
eta/edo hobekuntza-ikastaroak egiteko laguntzak eskaini dituzte, langile bakoitzaren beharren arabera. Laguntza horiek 2011. Urtean jarri ziren martxan eta
Giza baliabideen ataletik lanean ari dira euskarazko arreta bermatzeko zailtasun handien dituzten bulegoak zein diren identifikatzeko, batez ere duten zonalde soziolinguistikoa
kontuan hartuta. Gipuzkoako 3 bulegoren kasua aipatzen du (Aia, Zarautz eta Zumarraga); horietan B2 profilaren euskara maila ez da nahikoa.
9
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bertako baliabideekin finantzatu ziren; izan ere gaur egun ez dira HAEEko prestakuntza-ikastaroetara sartu ahal izateko beharrezko eskakizunak betetzen10.
Laguntza-eskaerak baloratzeko garaian, kontuan hartzen dira eskatzailearen euskarazko profila eta duen lanpostuaren ezaugarriak, nahiz eta praktikan
eskaeren % 100 onartzen dituzten.
Laguntza ekonomiko hauek esleitzeko erabiltzen diren irizpideak HAEEko ikastaroetan eskatutako irizpideetan oinarritzen dira. Hau da, euskaltegietan eman
behar dira ikastaroak (HABEk homologatutako ikastaroak) eta 90 ordu baino gehiago izango dira.
Gaur egun lanpostuen zerrenda egiteko eskatu dute eta 2014rako prest egotea espero dute. Lanpostuaren zerrenda izandakoan, HAEEko ikastaroetara sartu
ahal izatea espero dute. Horrek, ziurrenik, euskarazko prestakuntzan langileek gehiago parte hartzea ekarriko du, lan-ordutegian eskainiko bailitzateke (gaur
egun joaten diren ikastaroak lanalditik kanpo dira, eta hori eragozpen handia da). Gainera, lanpostuen zerrenda eta lanpostu bakoitzerako eskatutako
euskara mailak definituta dauden unean, Lanbidetik arreta bi hizkuntzetan ematea bermatuko da, administrazioaren batez bestekoa baino 10 puntu
goragoko hizkuntza-ezagutzaren tarteak ezarri baitira.
Dena den, kontuan izan behar da azkenean HAEEko euskara-ikastaroetara sartzea lortuz gero, Lanbidetik jabetzen direla, ziurrenik, langileen zati batek ez
dituela egingo duten profila dela eta: horixe da 45 urte baino gehiago dituzten eta euskaraz ez dakiten langileen kasua 11 edo Estatu mailako administraziotik
etorri diren langileen kasua (SEPE).
Euskararen erabilerari dagokionez hautematen den aurrerapen handiena idatzizko komunikazioan gertatu da zalantzarik gabe. Dokumentu ofizial guztiak
elebidunak dira eta langileek barneratuta dute dokumentuak bi hizkuntzetan erabiltzeko beharra. Kasu isolaturen batean, dokumentuak gaztelania hutsean
bidal daitezke, baina ez da oso ohikoa.
Horrez gain, kontuan hartu behar da jendearen arretarako bulego batzuetan Lanbideko langileez gain SEPEko langileak ere badaudela, eta haietako
gehienek gaztelaniaz hitz egiten dute, eta lan-eremuan, errotuluak, kartelak, dokumentuak eta abar gaztelania hutsean daude.
Edonola ere, praktikan jendeari arreta emateko euskara ezagutzeko beharra oso baxua dela nabarmendu behar da, bulegoetara joaten direnen gehiengehienek gaztelania erabiltzen baitute. Hala ere, aipatzekoa da bulegoetara joaten diren asko atzerritarrak direla, eta frantsesez, Magrebeko arabiera edo
beste hizkuntza batzuetan komunikatzeko beharra antzeman da, eta ez hainbeste euskaraz komunikatzeko beharra.

2012an Lanbidek HAEEk emandako euskara-ikastaroetan parte hartzeko eskatu zuen, baina ukatu egin zitzaion, irizpideak betetzen ez zituelako: Ez zuen lanpostuen zerrenda
prestatuta, eta beraz, lanpostu bakoitzerako euskara maila esleitu gabe zuen.
11 900 lagun inguruko plantilla batetik, gutxi gorabehera 550ek 40 urte baino gehiago dituzte.
10

50

Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideei buruzko 123/2008 dekretuaren betetze-mailaren azterketa kuantitatiboa

5.

Erakunde publikoak

5.2.4. Osakidetza12
Osakidetza, euskal zerbitzu sanitario publikoen kudeaketa eta Euskal Autonomia Erkidegoaren zerbitzu sanitarioen programazioa eta kontrolaz arduratzen da.
Osakidetzaren Euskara Plana 2005ean onetsi zen, eta zerbitzu-erakundeen planak 2006. urtean. Une hartan bideratu zen, beraz, Osakidetza osoan euskararen
erabilera normalizatzeko lehenengo plangintzaldia. Sei urteko iraupena jarri eta bi 13 ebaluazio egin ondoren, hurrengo emaitzak nabarmendu daitezke,
herritarrekiko hizkuntza eskubideen arloan:


Oro har, euskararen erabileraren normalizazioak Osakidetzan aurrera egin duela antzematen da. Hizkuntza-eskakizunetan14 (derrigortasun-datadun
lanpostuak, hizkuntza-eskakizunen egiaztapena) eta erakunde-errotulazio finkoan eman dira aurrerapen handienak.



Ebaluazioan egiaztaturik geratu da ingurune soziolinguistikoak, hiritarren hizkuntza-eskariak eta euskararen erabilera bultzatzeko erakunde bakoitzak
jarritako gogoak eta indarrak eragin zuzena dutela helburuen betetze-mailan. Horregatik, ebaluazioaren emaitzak oso ezberdinak izan dira erakunde
batetik bestera. Erakunde-motak bereiztuz gero, esaterako, erakunde sanitario integratuek lortu dute aurrerapenik handiena, batik bat Lehen Mailako
Arretako osasun-zentroetako lanagatik, eta txikiena, ordea, atentzio espezializatuko erakundeak, ospitaleak batez ere15.



Osakidetzaren lehengo euskararen normalizazio planak lehenetsi du euskara zerbitzu-hizkuntza moduan sustatzea eta erabiltzea. Hala ere, kanpoharremanen esparruan euskara paziente eta erabiltzaileen arretarako zerbitzu-hizkuntza bada ere, ez du espero zen garapen maila lortu planaren
ebaluazio txostenaren arabera16. Kanpo harremanetan arreta ipiniz, hurrengo emaitzak nabarmentzen dira:
o

Herritarrekiko idatzizko harremanak: harrera eta informazio-zerbitzuetan erabilitako dokumentazioa euskaraz dago gehien bat. Dena den, badaude gaztelania hutsean idatzitako bertsioak batzuetan eta, beste batzuetan, ele bietan egon arren, ez zaio lehentasunik ematen euskarazko
bertsioari.

Kasu azterketa hau era desberdinean egin da, informazio guztia Osakidetzako webgunean eskuragarri dauden bi txostenetatik lortu da: Osakidetzako Euskara Planaren Ebaluazio
Txosten Orokorra (Ebaluazio-aldia 2005-2012) eta Osakidetzan euskararen erabilera nomalizatzeko 2. Plana 2013-2019
12

Bata ebaluazio partziala, Plana onartu eta hirugarren urtean burutu zena, eta bestea orokorra, plangintzaldi osoa amaitzean egin dena.
Hau ez da harritzekoa, kontuan hartuta hizkuntzaren ezagutza sendotzeko eta bermatzeko neurriak direlako azken batean, eta Osakidetzako lehenengo euskara
planean lehenetsi zen arloa izanik, baliabideen zati handi bat erakundeko langileen artean euskararen ezagutza sustatzeko erabiliaz.
15 Adibidez, Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko garapen maila oso baxua da kontuan hartzen badugu nolako neurria daukan (langile, erabiltzaile, baliabide,…
kopurua) eta daukan zeregin erreferentziala Osakidetzako eta EAEz kanpoko beste erakunde batzuen aurrean.
16 Arlo honetan ezarritako helburuen betetze maila baxua da, ez baita %50era heltzen, nahiz eta aipatu behar den lortutako indizea altuagoa dela erabiltzaileekiko
harremanetan, bestelakoekiko harremanetan baino (bezeroak, hornitzaileak, administrazioak edo beste erakunde batzuk).
13
14
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o

Dokumentazio asistentziala: pazienteei ematen zaizkien idazkien zati handi bat euskaraz eta gaztelaniaz daude, baina badaude oraindik ere gaztelania hutsean dauden dokumentu asko. Dokumentuen artean aniztasun izugarria antzematen da eta, horretaz gain, ez dago irizpide bateraturik erabilitako estilo eta terminologiari dagokienez. Erakunde batzuetan dokumentu zehatz bat ele bietan dago eta, beste batzuetan, gaztelaniazkoa baino ez da erabiltzen.

o

Paziente eta erabiltzaileekiko ahozko harremanak: egoera eta unitate ezberdinen lehentasun maila asko aldatzen dira erakunde batetik bestera.
Hau gertatzen da erakundeen ingurune soziolinguistikoaren eta lehentasunezko unitateetan euskararen erabilera sustatzeko jarritako adorearen
ondorioz. Dena dela ere, planaren ebaluazio txostenak garbi jasotzen du euskararen erabilera, oro har, langilearen borondatearen emaitza izaten dela, eta ez hainbeste unitate zehatz batean erabilerari buruzko jarraibideei esker.

o

Euskaraz komunikatzeko identifikazioa (pertsona zein zerbitzuena): aurrerapen oso eskasa izan da. Erakunde gehienek ez dituzte euren langile
elebidunak identifikatu. Askotan mahai-errotuluak banatu dituzte, baina erakunde gutxi batzuetan izan ezik, toki ezberdinetatik ibili behar diren
langileak identifikatzeko euskarriak ez dira ia erabiltzen. Erabiltzaileei ere ez da jakinarazten zein zerbitzutan izan dezaketen euskarazko harremana.

o

Mediku euskalduna hautatzeko aukera: nahiz eta orokorrean trabarik ez egon herritarrak hala eskatuz gero, gutxi dira argi eta garbi aukera horren berri ematen duten Lehen Mailako Atentzioko eskualdeak17.

o

Erabiltzaileen hizkuntza lehenesteko erregistroa: Osabiden eskuragarri egon arren, Osakidetzako langileek ez dute ezagutzen oro har. Ondorioz,
erregistro hori erabiltzen ez den kasuetan, berez erregistratuta geratzen den hizkuntza gaztelania da.

Behin lehenengo plangintzaldia bukatuta, eta 67/2003 Dekretuan xedatutakoarekin bat eginda, Osakidetzak bigarren plan-aldiari ekin behar dio orain.
Osakidetzaren II. Euskara Plana sei urteko epean garatuko da (2013tik 2019ra) eta bi alderdi hartu dira ardaztzat: bata, lehenengo Planarekin abiarazitako
prozesuaren ebaluazioa (aurrerapausoak eta ahulguneak), eta bestea, azken urteotan sortu diren eta bigarren plangintzaldia baldintzatuko duten zenbait
egoera eta elementu berri18.

2013an, aurrerapena izan da esparru honetan, Euskaraz bai sano! Kanpainarekin (Osakidetzako zerbitzu-erakunde guztietako langile eta zerbitzu elebidunak
identifikatzeko kanpaina, hain zuzen ere).
17

Kontutan hartu behar da, adibidez, azken urteetan Osakidetzan lanean hasi diren gazteen eskutik, Erakundean handiagotu egin da euskararen ezagutza, baita
hizkuntza-eskakizunen egiaztapenen kopurua ere. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak 2008an onartu zituen euskararen erabileraren irizpideak (EAEko Administrazio orokorrean
eta haren organismo autonomo guztietan aplikatu beharrekoak) ere txeratu behar dira, eta baita ere hartu behar dira kontutan Euskara Sustatzeko Ekintza Planaren
(ESEP) jarraibideak, herri administrazio eta erakundeetan euskararen erabilera normalizatzeko planetarako irizpide orokorrak, eta beste hainbat.
18
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II. Planaren helburuek elkarren osagarri diren hiru printzipio dituzte oinarri: hizkuntza-eskubideen errespetua, zerbitzuaren kalitatea hobetu nahia, eta
Erakundean euskara normalizatzeko prozesuan beti presente egon den progresibitate-printzipioa. Printzipio horietatik abiatuta, hauxe da Osakidetzaren
bigarren euskara planaren helburu nagusia: zerbitzu-hizkuntza gisa euskararen ahozko eta idatzizko presentzia eta erabilera bermatzea, hala kanpoharremanetan (paziente, senide, hornitzaile, administrazioekin...) nola barne-harremanetan (Osakidetzako langileekin zein zerbitzu-erakunde eta unitateekin).
Eta helburu nagusi horiek erdiesteko, Erakunde osoan berdin bete behar diren hizkuntza-irizpide eta normalizazio-neurriak ez ezik, Planean hainbat helburu
espezifiko ere ezarri dira, ele bietako arreta bermatu eta etengabe handitu dadin. Horrela, adibidez, lehentasuneko unitateek 19 ele bietan eman behar dituzte
zerbitzuak (ele bietako gutxieneko eskaintza ziurtatu behar dute eta arian-arian handitu) eta. Osakidetzako unitate bakoitzak bere lehentasun-maila izango
du; kanpo harremanei dagokionez, Lehen Mailako Arretako unitateek eta larrialdizerbitzuek lehentasun handiagoa izango dute espezialitateek baino, eta, aldi
berean, paziente elebidunen portzentaje handia duen zentro bateko unitateek lehentasun handiagoa izango dute.

19

Horrez gain, helburu espezifikorik gabeko unitateak ere egongo dira.
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5.2.5. Idatzizko eta ahozko komunikazioaren konparaketa: Alokabide, Visesa eta Lanbide

IDATZIZKO KOMUNIKAZIOA
(eskaintza maila, 0tik 5ra bitarteko eskala batean, 0 soilik gaztelaniaz eta 5 guztiz euskaraz edo elebidunean esan nahi duenean: )
ALOKABIDE
VISESA
LANBIDE
5
4
5
Seinaleak (irteera, sarrera, informazioa)
4
Errotuluak, oharrak, eta oro har, jendeari zuzendutako jakinarazpenak
4
4
5
Produktu/zerbitzuen berri ematen duten jendaurreko foiletoak, liburuxkak
5
5
5
Kontsumitzaileek eta erabiltzaileek bete beharreko inprimakiak
5
5
5
5
5
Prentsa-oharretako hizkuntza
5
Publizitate kanpainetako hizkuntza
5
5
5
Iragarkietako hizkuntza
5
5
5
Iragarki-taulako oharretako hizkuntza
4
5
Salmenta-kontratuak edo zerbitzua emateko kontratuak
5
5
Fakturak, aurrekontuak eta antzeko agiriak
5
5
5
4
Emailak, onlineko kontsultak, erreklamazioak,..
Web orria
5
5
5
Iturria: Dekretuaren betetze-mailari buruzko inkesta, Ikei

Idatzizko komunikazioari dagokionez, aztertutako eremu pribatuko zerbitzu erakundeek emaitza onak jarri dituzte, neurtutako faktore desberdinetan:
 Seinaleei dagokionez (irteera, sarrera, informazioa), hizkuntza eskubideen bermatze maila oso ona da. Lanbidek eta Alokabidek puntuazio altuena jarri dute arlo
honetan eta Visesak 5 puntutik 4.
 Produktu edo zerbitzuen berri ematen duten jendaurreko foiletoak, liburuxkak eta bestelako idatziak euskaraz edo elebidunean eskaintzen dira aztertutako hiru
erakundetan, baita ere kontsumitzaileek eta erabiltzaileek bete beharreko inprimakiak (5 puntuko erantzuna jarri dute kasu guztietan).
 Errotuluak, oharrak eta oro har, jendeari zuzendutako jakinarazpenetan euskarazko edo elebiduneko erabilera maila ere altua da, baina ez dute puntuazio altuena
jartzen arlo honetan (4 puntu erakunde guztiak).
 Prentsa-oharretan, publizitate kanpainetan, iragarkietan eta iragarki-tauletan ere euskararen erabilera bermatzen da. Hiru erakundeek 5 puntuko maila jarri dute arlo
guztietan (Visesak iragarki-tauletako hizkuntzari dagokionez, 4 puntu jarri ditu).
 Alokabidek eta Visesak erabiltzen dituzten salmenta-kontratuak edo zerbitzua emateko kontratuak euskaraz edo elebidunean daude gaur egun (5 puntu), baita ere
fakturak, aurrekontuak eta antzeko agiriak (Alokabideren kasuan)
 Herritarren emailak, onlineko kontsultak, erreklamazioak, etabar euskaraz erantzuteko euskara maila ere ona da. Alokabidek eta Visesak 5 puntuko eskaintza maila
adierazten dute eta Lanbidek 4 puntukoa.
 Azkenik, erakundeen web guneari dagokionez, herritarren hizkuntza eskubideak guztiz bermatzen dira (5 puntu hiru kasuetan).
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AHOZKO KOMUNIKAZIOA

Erakundean/bulegotan dagoen ahozko harremana edo presentziala
Telefono bidezko harremana bezeroarekin (bulegoetako teknikari edo langileak)
Telefono bidezko harremana bezeroarekin (dei zentroan jasotako deiak)
Megafonia
Publizitate kanpainetako hizkuntza
Iragarkietako hizkuntza

ALOKABIDE
5
5
5
3
5
5

(eskaintza maila, 0tik 5ra)20
VISESA
LANBIDE
3
2
3
3
5
5
5
5
5
5

Iturria: Dekretuaren betetze-mailari buruzko inkesta, Ikei

Herritarrekin ahozko komunikazioari dagokionez emaitzak nahiko onak dira aztertutako erakundeetan, baina orokorrean, idatzizko komunikazioarekin alderatuz,
zailtasun gehiago nabarmentzen dira. Aipatzeko:
 Publizitate kanpainetan eta iragarkietan erabiltzen den hizkuntzari dagokionez, herritarren hizkuntza eskubideak guztiz bermaturik daude (hiru erakundeek 5
puntu jarri dituzte aipatu kasuetan). Dena dela, kontutan hartu behar da, arlo hauetan komunikazioa ez dela espontaneoa (lehendik diseinatutako material
grabatua izaten da, hain zuzen ere).
 Megafonia bitartez egiten den komunikazioari dagokionez, Alokabidek euskararen eskaintza maila 3 puntutan kokatzen du, hobetzeko aukera dagoela
onartuz.
 Bulegoetako teknikari edo langileak jasotako telefono deietan eta jendaurreko ahozko harremanetan ere, hobetzeko aukera nabarmena da Visesa eta
Lanbideren kasuan21. Ondoko taulan ageri den bezala, aztertutako bi komunikazio arlo hauetan, bai Visesak eta bai Lanbidek onartzen duten maila
(gehienez 3 puntu), Alokabidek jarri duen mailarekin alderatuz (5 puntu) baxua da.
 Dei zentroetan (call center) jasotzen diren telefono deietan, berriz, herritarren hizkuntza eskubideak guztiz bermaturik daude, hiru kasutan langile elebidunak
deiak jasotzen dituztelako.

0tik 5ra bitarteko eskala batean, 0 soilik gaztelaniaz eta 5 guztiz euskaraz edo elebidunean esan nahi duenean.
Dena den, kontutan hartu beharrekoak dira bi erakunde hauen arteko desberdintasunak, arreta bulego sareari dagokionez gehien bat. Lanbidek gaur egun 42 arreta bulego
ditu eta Visesak soilik hiru.
20
21
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Datu basearen analisiaren ondorio garrantzitsuenak
%

Herritarrak direnean harremanetan jartzen direnak, aukeratutako hizkuntza

Herritarrekiko harremanetan jasotako komunikazioa hizkuntza

Euskara

Gaztelania

Euskara

Gaztelania

45,5
20,0
60,0
20,0
27,2
90,0
40,0

54,5
80,0
40,0
80,0
72,8
10,0
60,0

35,5
90,0
10,0
2,0
18,4
80,0
20,0

64,5
10,0
90,0
98,0
81,6
20,0
80,0

Euskal Herriko Unibertsitatea
Herri kontuen Euskal Epaitegia
Lan Harremanen kontseilua
Datuak Babesteko Euskal Bulegoa
Uraren Euskal Agentzia
Haurreskolak Partzuergoa
Etxepare Euskal Institutoa
Iturria: Ikei, 2013




Haurreskolak Partzuergora eta Lan Harremanen kontseilura joaten herritarrek gehien erabiltzen duten hizkuntza euskara da.
Herri kontuen Euskal Epaitegian eta Haurreskolak Partzuergoan arreta euskaraz eskaintzen da gehienetan.
Euskararen erabilera %

Euskal Herriko Unibertsitatea
Herri kontuen Euskal Epaitegia
Lan Harremanen kontseilua
Datuak Babesteko Euskal Bulegoa
Uraren Euskal Agentzia
Haurreskolak Partzuergoa
Etxepare Euskal Institutoa
Iturria: Ikei, 2013







Prentsa oharrak
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Papeleria

Errotuluak

100,0
100,0
97,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
95,0
95,0
100,0
100,0
100,0

Erantzungailuan
97,0
100,0
50,0
-100,0
-100,0

Iragarki-taula
90,0
20,0
60,0
100,0
70,0
100,0
100,0

Argitalpenak
60,0
0,0
75,0
100,0
-100,0
100,0

Idatzizko
harreman.

Tramitazio
telemati.

35,0
100,0
93,0
2,0
44,7
95,0
80,0

--85,0
5,0
20,0
100,0
--

Taulan azaltzen diren erakunde publiko guztietan euskara beti erabiltzen da Prentsa oharrak, Papeleria eta Errotuluetan.
Erakunde Publikoetako erantzungailu guztiak euskaraz erabiltzen dira, Lan Harremanen kontseiluan izan ezik.
Iragarki taulako oharrak euskaraz argitaratzen dira beti Datuak Babesteko Euskal Bulegoan, Haurreskolak Partzuergoan eta Etxepare Euskal Institutuan. Herri Kontuen
Euskal Epaitegian euskararen erabilera maila baxua da. Gainontzeko erakundeetan euskara kasu gehiengoetan erabiltzen da.
Idatzizko harremanetan Herri Kontuen Euskal Epaitegian, Lan Harremanen kontseiluan, Haurreskolak Partzuergoan eta Etxepare Euskal Institutuan euskararen erabilera
altua da. Dena den, Euskal Herriko Unibertsitatearen, Uraren Euskal Agentziaren eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren kasuan erabilera baxua da.
Tramitazio telematikoak euskaraz egiteko aukera ematen dute Haurreskolak Partzuergoak eta Lan Harremanen Kontseiluak. Erabilera oso baxua da Datuak Babesteko
Euskal Bulegoan eta Uraren Euskal Agentzian.
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Analisian aztertu diren gai guztiak kontuan hartuta, hauek dira ondorioztatutako aspektu nabarmenenak:



Euskal Autonomia Erkidegoan, euskara eta gaztelania dira hizkuntza ofizialak. Legeak hizkuntza-eskubideak ematen dizkie kontsumitzaile eta
erabiltzaileei, eta Eusko Jaurlaritza behartuta dago hizkuntza-eskubide horiek errespetatzea bermatzen duten arauak ematera. Gainera,
euskararen erabilera bultzatzeko planen eta neurrien oinarri nagusietako bat hizkuntza-eskubideak babestea da.



Azterketa honen abiapuntu gisa, aipatu beharrekoa da hizkuntza-eskubide horiek oso heterogeneoa den errealitate geografikoan kokatu
behar direla, euskararekin lotuta biztanleriak, oro har, duen hizkuntza-gaitasunari dagokionez. Desberdintasun horiek kontsumitzaile eta
erabiltzaileei arreta ematen dion biztanleria langilearen hizkuntza-gaitasunean bistaratzen dira eta, horrenbestez, kontsumo-harremanak
euskaraz ezartzeko "eskaintza" edo potentziala baldintzatzen du horrek.



Baina EAEko mapan ikusitako elebitasun mailako desberdintasun horiek, era berean, eskakizun maila ezberdina erakusten dute sektore
bereko enpresetara eta establezimenduetara joaten diren bezeroen artean haien kokapenaren arabera. Hitz gutxitan esanda, EAEko
hizkuntza-mapa heterogeneo horrek bere baldintzak ezartzen ditu eta kontsumitzaile eta erabiltzaileei arreta ematen dien langileen
euskarazko gaitasuna ez ezik, eskaera ere baldintzatu egiten du. Hori dela eta, sektore bererako "presio" maila ezberdinak sortzen ditu
udalerri bakoitzeko tipologiaren arabera. Benetako erabilera egiaztapen horien guztien ondorioa da, beraz.



Dena den, euskara menderatzen duten langileen proportzioa ez da soilik hizkuntza-zonaldearen arabera aldatzen; izan ere, jarduera motak
ere eragina du horretan. Hizkuntza-zonalde berean, agerian geratu da euskararen ezagutzarekin lotutako langileen gaitasuna handiagoa
dela finantza-erakundeetan aztertutako gainerako sektoreetan baino. Beste muturrean daude, aldiz, komunikazio-sektoreko enpresak; izan
ere, euskara menderatzen duten langileen ehunekoa txikia da.



Dena den, oro har, bezeroari arreta euskaraz emateko gaitasuna dutela dioten enpresa edo establezimenduen ehunekoa oso handia da
sektore guztietan, nahiz eta askotan onartu duten hori egiteko arazoak dituztela.



Euskarari emandako garrantzia eta bezeroei kontsumo-harremanak euskaraz eskaintzearekin lotutako abantailak ere aldatu egiten dira
jarduera motaren eta enpresaren profilaren arabera. Lehia komertziala neurri handiagoan jasan dezaketen enpresen artean,
"sentsibilizazioa" handiagoa da.



Betetze-indizeek aztertutako guztia laburtzen dute eta honako hauek nabarmen ditzakegu:


2008ko Dekretuak eskatutako baldintzen inguruko betetze maila orokorra txikia da.



Emaitzetan hizkuntza-zonaldeak eragina duela egiazta daiteke. Eragin bikoitza du gainera: alde batetik, hizkuntza-zonaldeak
gizartean ezarritako elebitasun maila finkatzen du eta, hori dela eta, arreta horren "eskaera" euskaraz nola egin den zehazten du.
Bestalde, enpresetako langileek hura kokatuta dagoen zonaldeko hizkuntza profila izaten dute gehienetan.
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2008ko dekretuko betebeharren betetze mailaren adierazle sintetikoek hizkuntza politikaren garapenean erritmo desberdinak
erakusten dituzte sektorearen eta hizkuntza zonaldearen arabera



Betetze maila handiena dutenak finantza-erakundeak dira.



Etxebizitzen salmentaz eta alokairuaz arduratzen diren enpresek eta merkataritzako establezimenduek dituzte emaitza okerrenak
araua betetzeari dagokionez: idatzizko komunikazioko alderdiak higiezinen agentziak dira okerren betetzen dituztenak eta
ahozkoan merkataritzakoak.



Euskararen aldeko proaktibitatea (euskara-plana edo hartutako beste neurri batzuk, emandako garrantzia, hizkuntza-eskubideak
babesteko araudia ezagutzea eta abar) lotuta dago edo araudi mailako eskakizunen betetze maila handiagoari lotutako bektorea
da.



Euskararen eskaintzaren inguruko bataz besteko puntuazioak 2007.an lortutakoekin alderatzen baldin baditugu, hobekuntza nabarmenak
azaltzen dira telefono bidezko arretan, baita ere ahozko harreman presentzialean. Webguneei dagokionez, aldiz, ez dira aldaketa
esanguratsuak nabarmentzen. Sektore desberdinen egoerari dagokionez, finantza erakundeen bilakaera positiboa aipagarria da. Garraio
sektoreak, ordea, puntuazio baxuagoak izan ditu telefono bidezko arretan.



Ondorio gisa, aipatu beharrekoa da geografia eta sektore mailako errealitate desberdin horrek era askotako erritmoak dituela oro har
hizkuntza-politikaren garapenean eta, zehazki, 2008ko Dekretuko eskakizunak betetzeari dagokionez. Emaitza horiek ikusita, sektoreen
arabera bereizitako estrategiak ezartzea zentzuzkoa izan daiteke.



Sektore publikoari dagokionez, erronka nagusia osasun-sektorean egon daiteke.



Azkenik, Eskubideak betetzea eta betearaztea oraindik gainditu beharreko erronka da. Helburua aukera linguistikoen arteko berdintasuna
zabaltzea da, herritarron hizkuntza eskubideak pixkanaka onartuak izan daitezen, arazo edo zailtasunik gabe.
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A. Eranskina - Metodologia

A.1.

Ikerlanaren unibertsoa eta lagina

Kontsumitzaile eta erabiltzaileekin harremanetan jartzerako orduan hizkuntza eskubideen betetze maila neurtu ahal izateko, Euskal Autonomi Erkidegoko
enpresei telefono bidezko inkesta bat egin da analisi kuantitatibo moduan. Inkesta prozesua martxan jarri baino lehen, Dekretuaren aplikazio eremuko
enpresa eta establezimenduen unibertsoa kuantifikatzea beharrezkoa izan da.
Horrela, aztertutako sektoreak ondoren azaltzen diren moduan definituta gelditu dira:

a) Legez unibertsalak, interes orokorrekoak edo antzeko beste kategoria batekoak diren zerbitzuak egiten dituzten erakunde edo pertsona juridikoak:




Komunikazioa: Posta eta telegrafoak (JESN-5310), Kable bidezko telekomunikazioak (JESN-6110) eta kablerik bidezko telekomunikazioak (JESN-6120).
Garraioa: Tren bidezko bidaiarien garraioa (JESN-4910), errepide bidezko bidaiarien garraioa (JESN-4931) eta Aire bidezko bidaiarien garraioa (JESN-5110).
Energia: Energia elektrikoaren banaketa (JESN-3513), energia elektrikoaren salerosketa (JESN-3514), gas erregaien banaketa hodi-sare bidez (JESN-3522),
hodi-sare bidezko gasaren salerosketa (JESN-3523) eta erregaien banaketa (gasolindegiak) (JESN-4730).

b) Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden jendeari begirako, produktuak saltzeko edo zerbitzuak emateko establezimenduek, baldin eta honako
baldintza hauetakoren bat betetzen badute: Bezeroarentzako arreta ematen duten langile kopurua 15 baino gehiago diren establezimenduak edo
Jendeari saltzeko gunearen azalera 400 metro karratutik gorakoa duten establezimenduak izatea.





Hipermerkatu eta supermerkatuak (JESN-4711) 15 langile baino gehiago edo 400m2 baino gehiagokoak.
Saltoki gune handiak edo merkatal guneak (JESN-47).
Denda handiak 15 langile baino gehiago edo 400m2 baino gehiagokoak, elikadura sektorekoak kontutan hartu gabe (JESN-47).
Zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresak 15 langile baino gehiago edo 400m2 baino gehiagokoak.

c) Finantza erakundeak: Finantza erakundeak (JESN-6419).

d) Eraikuntza edo higiezinen agentziak: Higiezinen jabetzako agenteak (JESN-6831) eta Higiezinen sustapena (JESN- 4110).
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Sektoreei buruzko informazio hau eta Eustatek JEGED-ren bitartez (Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda eta Enpresa Demografia) argitaratutako informazioa
kontutan harturik, EAEn gutxi gora behera 5.300 establezimendu daude Dekretuaren eraginpean (zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresak kontutan hartu
gabe).
Ondoren, sektore bakoitzean Dekretuaren eraginpean dauden enpresa eta establezimenduen zenbatekoa zehazten da:

a) Legez unibertsalak, interes orokorrekoak edo antzeko beste kategoria batekoak diren zerbitzuak egiten dituzten erakunde edo pertsona juridikoak:




Komunikazioa: 31 enpresa eta 284 establezimendu (JEGED -2012).
Garraioa: 22 enpresa eta 136 establezimendu (JEGED -2012).
Energia: 145 enpresa eta 320 establezimendu. (JEGED -2012).

b) Merkataritza edo prestakuntza enpresak 15 langile edo gehiago dituztenak edo 400 metro karratutik gorakoak





Hipermerkatu eta supermerkatuak: 44 enpresa eta 391 establezimendu (JEGED -2009).
Saltoki gune handiak: edo Merkatal Guneak: Espainiako Merkatal Gune eta parkeen Asoziazioaren arabera, Euskal herrian 19 merkatal gune daude,
hipermerkatuenak direnak kontutan hartu gabe (Carrefour edo Eroski).
Denda handiak: 15 langile baino gehiago edo 400m2 baino gehiagokoak, 644 establezimendu. (JEGED -2012.
Zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresak: 15 langile baino gehiago edo 400m2 baino gehiagokoak JEGEDek ez ditu argitaratu ezaugarri hauek betetzen
dituzten enpresa edota establezimenduen inguruko daturik.

c) Finantza erakundeak: 14 finantza erakunde guztira 1.919 establezimendu dituztenak (JEGED-2012).

d) Eraikuntza edo higiezinen agentziak:



Higiezinen jabetzako agenteak: 1.259 enpresa eta 1.366 establezimendu (JEGED-2012).
Higiezinen sustapena: SABI enpresa basearen arabera, EAEn higiezinen sustapeneko 215 enpresa daude.
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Sektorea

JENS-2009

Unibertsoko
establezimendu
kopurua, 2012

Iturria

1. Legez unibertsalak, interes orokorrekoak edo antzeko
beste kategoria batekoak diren zerbitzuak egiten
dituzten erakunde edo pertsona juridikoak


Posta eta komunikazioa22

5310, 6110, 6120

284

Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda eta Enpresa
Demografia (Eustat, 2012)



Garraioa23

4910, 9431, 5110

136

Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda eta Enpresa
Demografia (Eustat, 2012)



Energia banatzaileak24

3513, 3514, 3522, 3523,
4730

320

Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda eta Enpresa
Demografia (Eustat, 2012)

2. Merkataritza sektorea, baldin eta aipatutako
baldintzetako bat betetzen badute

1.054
4711

391

Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda eta Enpresa
Demografia (Eustat, 2009)

Saltoki gune handiak

47

19

Espainiako Merkatal Gune eta parkeen Asoziazioa

Saltoki handiak

47

644

Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda eta Enpresa
Demografia (Eustat, 2012)

6419

1.919

Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda eta Enpresa
Demografia (Eustat, 2012)

6831, 4110

1.581

Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda eta Enpresa
Demografia (Eustat, 2012) eta Sabi, 2013, Sistema de
Análisis de Balances Ibéricos enpresa basea



Hipermerkatu eta supermerkatuak




3. Finantza erakundeak
4. Eraikuntza edo higiezinen agentziak

Posta eta komunikazio enpresak 31 dira
Garraioko 22 enpresa daude
24 Energiako 133 enpresa daude (gasolindegiak kontuan hartuta)
22
23
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A. Eranskina - Metodologia

Azkenik, Dekretuaren eraginpean dauden 424 enpresa edo establezimenduen erantzuna lortu da. Ondorengo tauletan sektoreen araberako banaketa
zehazten da. Lagina banatzerako orduan enpresen eta establezimenduek Lurralde Historikoan eta gune soziolinguistikoan duten pisu erlatiboa kontutan hartu
da.
Sektorea
1. Legez unibertsalak, interes orokorrekoak edo
antzeko beste kategoria batekoak diren
zerbitzuak egiten dituzten erakunde edo
pertsona juridikoak

Posta eta komunikazioa

Garraioa

Energia banatzaileak
2. Merkataritza sektorea, baldin eta aipatutako
baldintzetako bat betetzen badute

Hipermerkatu eta supermerkatuak

Saltoki gune handiak

Saltoki handiak

Zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresak
3. Finantza erakundeak
4. Eraikuntza edo higiezinen agentziak
GUZTIRA

Inkesta kopurua
guztira

12
55
28

98
17
33
26
72
83

Inkesta kopurua
guztira
Lurraldea

Araba

Gipuzkoa

Bizkaia
GUZTIRA
Gune soziolinguistikoa

GS-1 (<20%)

GS-2 (20%-33%)

GS-3 (33%- 49,9%)

GS-4 (50%-80%)

GS-5 (>80%)
GUZTIRA

75
156
193
424
27
185
122
83
7
424

424
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A.2.

Inkesta prozesua eta informazio biltzeko erabilitako teknika

Dekretuaren eraginpean dauden enpresa eta establezimenduen Dekretuaren betetze mailari buruzko inkesta telefono bidez egin da eta landa lana IKEIko
inkestatzaile talde propioak egin du.
Inkesta egin zaien establezimenduak aukeratzeko sistemari dagokionez, Posta eta Komunikazioa, Garraioa eta Energia sektoreen kasuan inkesta unibertsoa
osatzen duten enpresa guztiei zuzendu zaie eta Merkataritza, Finantza Erakundeak eta Higiezinen Agentzien kasuan, inkesta egiterako orduan ausazko
aukeraketa bat egin da, Lurralde Historikoaren banaketa errespetatuz.
Inkesta osatzeko zailtasun gehienak Komunikazioaren sektorean aurkitu dira, komunikazio operatzaileen aldetik inkesta erantzutera ezezko maila altua izan
delarik.

Inkestatze prozesua

Inkesta kopuru efektiboak

Posta eta
komunikazioa
12

Garraioa

Energia

Merkataritza

55

28

174

Finantza
erakundeak
72

Higiezinen
agentziak
83

Guztira
424

Ezezkoak*

3

7

0

24

6

11

51

Kontaktu guztiak

15

62

28

198

78

94

475

20,0

11,3

0,0

12,1

7,7

11,7

10,7

Ezezkoen ehunekoa (%)

Posta eta Komunikazioa eta Garraioa sektoreetan ezezkoen multzoan lokalizatu ezin izan diren enpresak sartu dira.
Iturria: IKEI.
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A.3.

Inkesta erantzun duten enpresen profila

Inkesta erantzun duten enpresen gehiengoa Euskal Autonomi erkidegoan dute egoitza nagusia, komunikazio enpresak ez ezik, gehienak egoitza nagusia
EAEtik kanpo dute. Eta enpresen gehiengoa 10 urte baino gehiagoko antzinakotasuna dute.
Establezimenduko bataz besteko langile kopurua 41 pertsonako da, baian jarduera sektorearen arabera oso desberdina da adierazle hau.

% bertikala
Enpresaren egoitza nagusia
Euskal Autonomia Erkidegoan
Bai
Ez
GUZTIRA
Antzinakotasuna
5 urte baino gutxiago
5 eta 10 urte bitartean
10 urte baino gehiago
Ez daki / Ez du erantzuten
GUZTIRA

Posta eta
komunikazioa

Garraioa

Energia

Merkataritza

Finantza
erakundeak

Higiezinen
agentziak

Araba

Gipuzkoa

Bizkaia

Guztira

40,0
60,0
100,0

75,5
24,5
100,0

96,4
3,6
100,0

69,5
30,5
100,0

56,9
43,1
100,0

98,8
1,2
100,0

73,3
26,7
100,0

79,0
21,1
100,0

72,5
27,5
100,0

75,0
25,0
100,0

8,3
8,3
58,3
25,0
100,0

3,6
1,8
90,9
3,6
100,0

0,0
14,3
85,7
0,0
100,0

1,1
5,2
89,7
4,0
100,0

0,0
2,8
91,7
5,6
100,0

6,0
7,2
81,9
4,8
100,0

5,3
6,7
84,0
4,0
100,0

1,3
4,5
89,1
5,1
100,0

2,1
5,7
87,6
4,7
100,0

2,4
5,4
87,5
4,7
100,0

Iturria: IKEi.

% bertikala
Establezimenduko enplegua
<15 langile
15-49 langile
50-249 langile
> 249 langile
GUZTIRA
Bataz besteko enplegua
establezimenduan

Posta eta
komunikazioa

Garraioa

Energia

Merkataritza

Finantza
erakundeak

Higiezinen
agentziak

Guztira

66,7
16,7
0,0
16,7
100,0

24,1
50,0
14,8
11,1
100,0

60,7
35,7
3,6
0,0
100,0

22,4
56,9
18,4
2,3
100,0

91,7
8,3
0,0
0,0
100,0

94,0
4,8
1,2
0,0
100,0

52,2
35,0
9,9
2,8
100,0

301,8

105,5

8,7

41,2

5,0

3,1

41,2

Iturria: IKEI.
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A.4.

Inkesta erantzun duten pertsonen profila eta euskara gaitasuna

Kasu gehienetan inkesta erantzun duen pertsona erantzukizun postu bat zuen enpresa edo establezimenduan.

Elkarrizketatutako pertsonaren kargua, jarduera sektorearen arabera (%)

Jabea
Arduraduna
Zuzendaria/gerentea
Giza baliabide zuzendaria
Teknikaria
Administraria
Besterik (senitartekoa,…)
GUZTIRA

Posta eta komunikazioa

Garraioa

Energia

Merkataritza

Finantza erakundeak

Higiezinen
agentziak

Guztira

0,0
66,7
0,0
8,3
16,7
0,0
8,3

0,0
31,5
16,7
14,8
9,3
27,8
0,0

3,6
17,9
28,6
0,0
7,1
42,9
0,0

2,4
63,0
12,1
6,7
6,1
7,3
2,4

1,5
25,0
60,3
0,0
7,4
2,9
2,9

35,4
9,8
18,3
1,2
12,2
22,0
1,2

8,6
38,9
22,7
5,1
8,3
14,4
1,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Iturria: IKEI, 2013.
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Elkarrizketaturiko pertsona, sexua eta adina, jarduera sektorearen arabera (%)

Sexua
 Emakumea
 Gizona
GUZTIRA
Adina
 30 urte edo gutxiago
 31-40 urte
 41-50 urte
 51 edo gehiago
GUZTIRA
Bataz besteko adina

Posta eta
komunikazioa

Garraioa

Energia

Merkataritza

Finantza
erakundeak

Higiezinen
agentziak

66,7
33,3
100,0

47,3
52,7
100,0

53,6
46,4
100,0

66,1
33,9
100,0

50,7
49,3
100,0

67,1
32,9
100,0

60,4
39,6
100,0

33,3
33,3
25,0
8,3
100,0
37,9

1,9
36,5
32,7
28,9
100,0
45,0

7,1
39,3
17,9
35,7
100,0
43,3

6,0
45,2
36,3
12,5
100,0
41,1

11,3
35,2
26,8
26,8
100,0
42,6

9,2
15,8
36,8
38,2
100,0
47,1

7,9
36,1
32,7
23,3
100,0
43,1

Guztira

Iturria: IKEI.

Ondorengo taulan, inkesta erantzun duten pertsonen euskararen ezagutza maila eta inkesta erantzuteko aukeratutako hizkuntza zehazten dira.
Euskararen ezagutza maila (% 41) % 56a arte hazi egiten da 30 urte baino gutxiagoko pertsonen artean eta gizonezko eta emakumezkoen artean ez da
desberdintasun handirik nabarmentzen.
Inkesta erantzuteko euskara aukeratu dutenen kopurua handiagoa izan da garraioa, energia eta finantza erakundeen kasuan.
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Inkesta erantzun duten pertsonen euskaraz hitz egiteko gaitasuna eta inkesta erantzuteko aukeratutako hizkuntza, jarduera sektorearen arabera (%)
% bertikala
Euskaraz hitz egiteko gaitasuna
 Bai
 Zerbait, zailtasunez
 Ez
GUZTIRA
Inkestako hizkuntza
 Gaztelaniaz
 Euskaraz ala gaztelaniaz
 Euskaraz
GUZTIRA

Posta eta
komunikazioa

Garraioa

Energia

Merkataritza

Finantza erakundeak

Higiezinen
agentziak

Guztira

8,3
25,0
66,7

43,6
14,5
41,8

46,4
21,4
32,1

35,1
23,0
42,0

59,7
16,7
23,6

38,6
25,3
36,1

41,0
21,2
37,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

91,7
0,0
8,3

63,6
5,5
30,9

53,6
7,1
39,3

76,4
3,4
20,1

47,2
1,4
51,4

73,5
7,2
19,3

68,2
4,3
27,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Iturria: IKEI.
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1. Sarrera

1.1.

Sarrera

Txosten honek bi atal ditu:
A.
B.

Enpresa eta establezimenduetako giza baliabideen arduradunei eta bezeroaren arreta zerbitzuko arduradunei egindako elkarrizketa sakonen
emaitzak
Katalunia eta Quebec-eko esperientzien azterketa

Lehen atalaren helburua “Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideei buruzko 123/2008 dekretuaren betetze-mailaren azterketa” izenpean
prestatutako txostenean antzemandako zenbait emaitzen ikerketa sakonagoa egitea da. Hau da, egindako inkestan identifikatutako zenbait aspektu
zehaztea du xede.
Horretarako, sektore desberdinetako enpresa eta establezimenduen giza baliabideen arduradunarekin edota bezeroaren arreta zerbitzuko arduradunarekin
jarri gara harremanetan kontsumitzaile eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideei buruz azterketa egiteko. Hau da, euskara enpresaren alderdi guztietan bizirik
egotea enpresentzat suposatzen dituen abantailak eta esfortzuak ezagutzeko elkarrizketa sakonak egin dira. Beti ere, elkarrizketatutako eragileen
pertzepzioak direla hartu behar da kontutan, enpresa eta establezimendu bakoitzaren esperientzia eta egoerarengatik baldintzatuak egongo direnak.
Analisi honekin enpresa, erakunde eta establezimenduek eguneroko ekintza eta jardueretan euskararen erabilerari dagokionez bere enpresaren, jarduten
duten sektorearen eta modu orokorrean gizartearen egoera zein den azaltzen dituzten ezaugarriak identifikatzea bilatzen da (euskararekiko egoera zein den,
etorkizunera begira zer helburu dituzten, sektoreko kontsumitzaileen profila zein den, zeintzuk dira hizkuntzari dagokionez antzematen dituzten beharrak…).
Bigarren atalean, 123/2008 Dekretuak ezartzen dituen betebeharrak eta zereginak eta bere eraginpean dauden enpresa, erakunde eta establezimenduak
kontutan hartuta, erreferentziazkoak diren Katalunia (Estatu mailan) eta Quebec-en (nazioarte mailan) kontsumitzaileen hizkuntza eskubideen inguruan
martxan jarri diren praktika onak eta ekimenak aztertuko dira.
Horretarako, azken urteetan hizkuntzaren normalizaziorako eta kontsumitzaileekin enpresa, erakunde eta establezimenduek hizkuntzaren erabilera sustatzeko
martxan jarritako zenbait ekimen, jardunaldi, ekintza, … aztertuko dira. Era berean, lurralde hauetako praktika onak identifikatuko dira.

73

2. Elkarrizketa sakonen ondorioak

74

Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideei buruzko 123/2008 dekretuaren betetze-mailaren azterketa kualitatiboa

2. Elkarrizketa sakonen ondorioak

2.1.

123/2008 Dekretuaren betetze mailan eragina duten adierazleak

Giza baliabideen departamentuetako eta bezeroaren arreta zerbitzuko arduradunei egindako elkarrizketetatik ondorengo aspektuak ondorioztatu dira,
hauetako batzuk 123/2008 Dekretuaren betetze mailaren azterketan egindako inkestako emaitzak baieztatzen dituztenak:

2.1.1. Bezeroen eragina enpresek euskararekiko duten jarreran


Eskariak, hau da, bezeroek enpresa eta establezimenduek euskararekiko egiten duten esfortzuan erabakigarriak dira
Enpresen motibazioa da, batez ere, komertziala: ahalik eta merkatu kuota handiena izan, bezero geroz eta gehiagoren nahiak asetzen eta
beraien beharrak hobeto betetzen. Beraz, elkarrizketetan parte hartu duten pertsonen iritzietatik ondoriozta dezakegu eskarian eragitea eraginkorragoa dela. Hau da, bezeroek zerbitzua euskaraz eskatzen badute, zerbitzua euskaraz eskaintzen duenak lortuko du abantaila komertziala, eta abantaila komertzial hori lortzea da motibaziorik onena euskara enpresan ezartzeko.



Kontsumitzaile eta erabiltzaileen udalerria kokatuta dagoen gune soziolinguistikoa euskararen erabileran eragin zuzena dauka
123/2008 Dekretuaren betetze-mailari buruzko ikerketan egindako inkestan ondorioztatutako zenbait emaitza berretsi dira. Zehazki, eta inkestan ikusi zen moduan, elkarrizketatuen iritziz kontsumitzaile eta erabiltzaileen udalerria kokatuta dagoen gune soziolinguistikoa euskararen
erabileran eragin zuzena dauka.
Hau da, elkarrizketa sakonetan parte hartu dutenen iritziz, gune soziolinguistiko euskaldunagoetan dauden establezimenduek kontsumitzaile
eta erabiltzaileekin harremanetan jartzerakoan lehen kontaktua euskaraz izatearen aldeko jarrera erakustea errazagoa da. Aldi berean, langileen artean euskalduntze maila altuagoa dago eta euskalduntze prozesuarekin jarraitzeko eta euskara maila hobetzeko ikastaroak egiteko
jarrera positiboagoa erakusten dute.
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D hezkuntza modeloaren garapena elementu lagungarria izan daiteke euskarazko produktu eta zerbitzuen erabiltzaile eta kontsumitzaile potentzialen eskariaren bilakaerari dagokionez
Ikerketa aurrera eramateko egin diren elkarrizketa sakonetan bildutako iritzien artean, euskara ezagutzen duten eta hitz egiten duten umeen
eta gazteen kopuruaren hazkundeak etorkizunean kontsumitzaile eta erabiltzaile izango direnen artean zerbitzua euskaraz jasotzea eskatuko
duten bezeroen presioa suposatu dezakeela antzematen da.
Euskal Autonomi erkidegoko ikasle kopuruaren bilakaera, ikasketak egiteko aukeratutako hizkuntza modeloaren arabera (Eustat. Eskola Jardueraren Estatistika):

Ikasleak guztira
A modeloa
B modeloa
D modeloa

1983
530.713
341.868
42.401
74.342

2012
378.837
80.226
72.987
223.604

Era berean, elkarrizketatuen iritziz EAEko ikastetxeetan nagusitzen den hezkuntza modeloaren eragina dela eta, Gipuzkoan azken urteetan
bertan bizi diren atzerriko ume eta gazteen artean euskara hitz egiten dutenen kopuruan tendentzia positiboa antzeman dute. Are gehiago,
elkarrizketatuen ustez, zenbait kasuetan, agian eskolan euskaraz ikasten dutelako gaztelania ikasi aurretik, euskara gaztelania baino hobeto
menperatzen dute.


Eskolatze urteetan aukeratutako hezkuntza modeloak etorkizunean langileak izango diren pertsonetan duen eragina
Umeen eta gazteen artean euskararen ezagutza mailak gaur egun azaltzen duen hazkunderako joera berresten bada, egoera honek etorkizuneko langileen eskaintzan izan dezakeen eragina kontutan hartu behar da.
Elkarrizketetan parte hartu duten pertsonen arabera, gaur egungo umeak eta gazteak etorkizuneko langileak izango direnez, eta aipatu den
bezala azken urteetan Euskal Autonomi Erkidegoko hiru lurraldeetan eskolatze prozesuan aukeratutako hezkuntza modelo nagusia D modeloa denez, umeak eta gazteak duten euskararen ezagutza maila hazten ari da eta, ondorioz, etorkizunean kontsumitzaile eta erabiltzaileei
enpresetan zerbitzua euskaraz emateko gai izango diren geroz eta pertsona gehiago egongo dira.
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2.1.2. Enpresaren jarduera sektoreak euskararekiko jarreran duen eragina


Kontsumitzaile eta erabiltzaileekin harremanetan jartzerako orduan euskara nabarmenki gehiago edo gutxiago erabiltzen duten jarduera
sektoreak daudela antzeman da
Enpresa kokatuta dagoen gune soziolinguistikoa bat edo beste izateak 123/2008 Dekretuaren betetze mailan eragina duela esan badugu
ere, elkarrizketatuen ustez gune soziolinguistiko berdinean ere aldeak antzematen dira establezimenduaren jarduera sektorearen arabera.
Elkarrizketa sakonetan ondorioztatu denez, kontsumitzaileen artean zerbitzua gaztelaniaz eskatzeko joera nabarmenki handiagoa da produktu edo zerbitzu konplexuak edo balio ekonomiko altukoak diren produktu edo zerbitzuak erosterakoan. Gaztelaniarako joera hau etxebizitzako, aseguruetako edota finantza sektoreko produktu edo zerbitzuak eskuratzean antzematen da bereziki.



Euskarak beste hizkuntzekin lehian dago
Elkarrizketetan parte hartu duten pertsonen ustez, zenbait sektoreetan antzematen da (ostalaritza, turismoa, kulturarekin zerikusi duten zerbitzuak…) euskarak bigarren maila batera pasa dela enpresa eta establezimenduek dituzten bezeroen profila dela eta. Elkarrizketatuen ustez,
azken urteetan Euskal Autonomi Erkidegoan atzerriko bisitarien zenbatekoan bizi izan den hazkundeagatik, sektore hauetan ingelesak eta
frantsesak garrantzia irabazten joan dira (azken bi urteetan errusierak eta japonierak ere) eta hori dela eta establezimenduek euskarazko zerbitzua emateak ez duela hainbeste garrantzi uste dute.
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2.1.3. Tresnak, diru-laguntzak eta prestakuntza enpresetan euskararen erabilera sustatzeko


Zenbait sektoreetan antzematen den behin-behinekotasuna edo urterokotasuna langileei eskaintzen zaien prestakuntza baldintzatzen dute
Zenbait sektoreetan langileak kontratatzerakoan dagoen behin-behinekotasun edo urterokotasun tasa altuek (ostalaritza, kultur ekimenak,…)
enpresetako prestakuntza politika baldintzatzen du. Hau da, elkarrizketatuen ustez, langileen errotazio maila altuek euskararen erabilera sustatzeko prestakuntzan inbertsio gutxiago dakartza.
Elkarrizketetatik ondorioztatu da sektore hauetan, denboraldi laburretarako lan-kontratuak egiten direnez eta langileak enpresetan denbora
gehiegi egongo ez direnez, enpresek prestakuntzan inbertsioak egiteko interes gehiegi ez dutela.



Langileei eskaintzen zaizkien prestakuntza programen eraginkortasuna zalantzan jartzen dute
Elkarrizketetan parte hartu duten zenbait pertsonen iritziz, langileei eskaintzen zaizkien prestakuntza programetan hobetu daitezkeen esparruak daude. Behar bada, programa hauen erakargarritasunean eragina duten aspektuen artean prestakuntza egiteko momentua (lan orduetan, lan orduetatik kanpo), antolatu den lekua (enpresan bertan, beste leku batera joan beharra, Internet bidez onlineko ikastaroak), prezioa (guztiz diruz lagunduta, neurri batean diruz lagunduta), euskarria edo formatua (presentziala, ordenagailu bidez, Internet bidez),… aurkitu
daitezke.
Interesgarria izango litzateke langileei eskaintzen zaien prestakuntzaren azterketa sakon bat egitea balorazio negatibo honetan erabakigarriak suertatzen diren elementuetan sakondu ahal izateko.
Dena den, elkarrizketatuen ustez langileen prestakuntza bultzatzen eta sustatzen jarraitzea garrantzitsua da.



Sektore desberdinetara zuzendutako software-a euskaratzea
Zenbait elkarrizketatuk adierazi dute beraiek erabiltzen duten software-a euskaraz ez dagoela eskuragarri. Garraioko enpresek, adibidez, Aldundiaren bidez eskuratzen dituzte tiketak inprimatzeko makinak eta euskarazko bertsioa eskatu dute arren, eskuragarri ez dagoela adierazi
zaie. Kasu hauetan adierazi dutenaren arabera, Eusko Jaurlaritzak software hau euskaratzen esfortzu berezia egitea eskertu lukete, beraien
tamaina txikia dela eta ezin diotelako horrelako kostu bati aurre egin.
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2.1.4. Enpresaren euskararekiko jarrera eta euskarari ematen dion garrantzia


Enpresaren zuzendaritzak euskararekiko azaltzen duen jarrera 123/2008 Dekretuaren betetze mailan eragina dauka
123/2008 Dekretuaren betetze mailari buruzko ikerketan egindako inkestan ondorioztatutako emaitzak berretsiz, establezimenduen zuzendaritzak euskararen aldeko hizkuntza politika bat definituta duen kasuetan, kontsumitzaile edo erabiltzaileekin harremanetan jartzerakoan euskararen aldeko jarrera erakustea errazagoa da.
Era berean, eta euskara erabiltzearen aldeko hizkuntza politika bat definituta duten enpresa hauetan, kontsumitzaile edo erabiltzaileekin harremanetan jartzerakoan edo zerbitzua ematerakoan lehenik euskaraz hitz egitearen (edo idaztearen) joera antzematen da.
Ildo beretik, kontsumitzaile eta erabiltzaileei euskarazko zerbitzua eskaini nahi duten enpresen kasuetan, langileei euskara hobetzeko prestakuntzan inbertitzeko esfortzu berezi bat egiteko prest daudela ikusi da.
Bestalde, elkarrizketatuen iritziz, establezimenduan bertan langileen arteko elkarrizketak euskaraz ematen badira, kontsumitzaile eta erabiltzaileek erosketa egiteko edo zalantza bat galdetzeko langileengana gerturatzen direnean elkarrizketa euskaraz izateko aukera gehiago daude.
Beraz, alde batetik kanpoko hizkuntzan, hau da, bezeroekin harremanetan jartzerakoan erabiltzen den hizkuntzan, jarri behar da arreta, eta
bestetik, barruko hizkuntzan, hau da, langileek beraien artean, bereziki establezimenduan daudenean bezeroen aurrean, erabiltzen duten
hizkuntzan jarri behar da ardura. Biak lantzea da garrantzitsua, barneko zein kanpoko hizkuntza, euskararekiko jarrera positiboa erakusteko.
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2.2.

Euskararen aldeko jarrera erakutsi duten elkarrizketatuek emandako iritziak



Gizartean euskararen aldeko kontzientzia sortzea beharrezkoa da. Euskararen aldeko diskriminazio positiboa egin behar da “gaztelaniaren
kontrako kanpainarik egin gabe”.



Euskara hizkuntza nagusia izatea prozesu naturala izan behar da, “gizarteak eskatzen duena izatea eta ez inposatuta datorrena”. Gizartea
izan behar da bere egunerokotasunean euskara lehen hizkuntza bezala erabiltzea normaltasunez ikusi behar duena.



Euskara erabiltzearen aldeko jarrera positibista sortu euskararen aldeko pedagogiarekin.



Komunikabideak euskararen aldeko kanpaina egiteko erabili. “Eusko Jaurlaritzak telebista eta irrati publikoak ditu bere esku gizartearen aurrean euskararen aldeko jarrera erakusteko eta euskararen aldeko kanpainak egiteko”.



Erakunde publikoek eta hauen ordezkariek euskararen aldeko jarrera erakutsi behar dute. “Idatzizko komunikazioetan euskara aurretik eta
beltzez eta gaztelania ondoren eta grisez eta erakunde publikoetako ordezkariek egiten dituzten ahozko komunikazio guztiak euskaraz izatea. Beharrezkoa den kasuetan gaztelaniazko azpitituluak jarriko dituzte”.



Euskal Autonomi Erkidegoan jarduten duten enpresa pribatu handiekin, euskaldunak zein kanpokoak izan, akordioak sinatu Euskararen aldeko diskriminazio positiboa egin dezaten. Enpresa handiekin euskalduntze prozesuak martxan jartzeko akordioak sinatu eta hauekin helburu
batzuk eta egutegi bat finkatu: “establezimenduetako seinaleak euskaraz jarri (gaztelaniaz txikiagoan), enpresetako dokumentazioa euskaratzeko konpromisoa (itzulpenak egiteko laguntza behar badute eskaini), langileak kontratatzerakoan euskara dakitenengatik PFEZ gutxiago
ordaindu lehen bi urteetan, …” Enpresa handiek euskara erabiltzearen aldeko jarrera erakusten badute,



o

Enpresa handi hauekin martxan jarritako ekintzak efektu biderkatzailea dute, herritar eta enpresa askotara iristen dira.

o

Enpresa eta establezimendu txikiek imitazio joeragatik berdina egin dezakete, zerbitzu berdinak eskaini nahiko dituztelako.

o

Gizarteak askotan erabiltzen dituen enpresa eta establezimenduek bezeroekin harremana euskaraz eskaintzen badute, bezero
hauek gainontzeko enpresa eta establezimenduetan ere euskaraz eskatuko dute.

Enpresa publiko handiak (Osakidetza, hezkuntza sarea) beste enpresak euskalduntzeko erabili. “Enpresa publiko hauek azpikontratatzen dituzten zerbitzu eta produktu guztiak kontratatu ahal izateko harreman guztiak (ahozkoak zein idatzizkoak) euskaraz mantendu. Erakunde publikoak bezeroak izanik, zerbitzua euskaraz izatea eskatzeko aukera dute eta bezeroen behar eta nahietara erantzutea denez enpresa eta
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establezimenduen helburu garrantzitsuena gainontzeko enpresei zerbitzua euskaraz eskaintzeko moduan aurkituko dira”.


Umeetan eta gazteetan mantendu esfortzua. “Gaur egun D hezkuntza modeloa nagusia dela eta, ia ume eta gazte guztiak elebidunak dira,
nahiz eta ama hizkuntza euskara ez izan. Umeen eta gazteen artean euskarazko harremanak sustatzeko kanpainak sortu, euskara “cool” izatea lortu. Horretarako, komunikabideetan (kirolariak, musikariak,… miresten dituzten pertsonak erabili) eta ikastetxeetan kanpainak”.



Umeak dituzten familietan euskararen erabilera sustatzen bada umeei euskara erabiltzearen garrantzia helaraziko diete eta ume horiek
izango dira etorkizunean enpresa eta establezimenduetan euskarazko zerbitzua eskatuko dutenak.



Langileak euskalduntzen jarraitu.



Enpresa eta establezimenduetako jabeek euskarazko zerbitzua emateko beharra dagoela antzeman behar dute. Behar hori kontsumitzaile
eta erabiltzaileek eskatzen dutelako antzematen badute, enpresako politika bezala ezarriko dute euskarazko zerbitzua eskaintzea (ahozkoa,
idatzizkoa zein bezeroaren arreta zerbitzukoa).
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2.3.

Ondorioak

Elkarrizketatutako enpresa eta establezimendu guztien kezka nagusia kontsumitzaile eta erabiltzaileen beharretara ahalik eta azkarren moldatzea da.
Kontsumitzaile eta erabiltzaileak eskatzen dutena da erabakigarriena enpresa eta establezimenduen zuzendaritzak zein zerbitzu eskainiko duten erabakitzeko
aspekturik garrantzitsuena. Hots, enpresa eta establezimenduetara gerturatzen garen uneoro euskarazko zerbitzua exijitzen badugu (bertan langileekin dugun
harremanetan, idatzizko harremanetan zein bezeroaren arreta zerbitzuarekin mantentzen dugun harremanetan) enpresa eta establezimenduek zerbitzua
euskaraz emateko euren esku dauden baliabide eta erreminta guztiak erabiliko dituzte, bezeroen behar eta nahiak asetzea delako beraien lehentasuna.
Beraz, helburua gizartea bere osotasunean kontzientziatzea izan beharko litzateke eta euskara aktiboki sustatu herritarron sare profesionaletan eta
pertsonaletan. Hau da, enpresa eta establezimenduetan kontsumitzaile eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideak betetzen direla ziurtatzeko modurik
eraginkorrena gizarteak, eta ez Administrazioak, eskatzea da. Hau da, enpresetan euskararen erabilera sustatzeko politikak eta ekintzak inplantatzearekin
batera, kontsumitzaileen artean zerbitzua euskaraz jasotzeko beharra sortu behar da, hauek baitute enpresek eskaintzen dutena mugatzeko boterea.
Hori guztia kontutan hartuta, egokiena sektorearen araberako, gune soziolinguistikoaren araberako eta enpresa edo establezimendu motaren araberako
politikak planteatzea izango litzateke. Guztientzat politikak berdinak planteatzea ez da eraginkorra, egoera eta errealitate desberdinak dituzten enpresa eta
establezimenduak daudelako eta horrek politika desberdinak eskatzen ditu.
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3.1 Katalunia
3.1.1. Hizkuntza Politikako erakunde arduraduna
Hizkuntza Politikako erakunde arduraduna: Hizkuntza Politikako Zuzendaritza Orokorra 25

Erakunde honen helburua, beste askoren artean, Kataluniako tokiko erakundeek sortzen dituzten eta
hizkuntza politikarekin eta hizkuntza katalanaren sustapenarekin zerikusia duten ekintzak bultzatzea
eta koordinatzea da, hala badagokio, Hizkuntza Normalizaziorako Partzuergoaren bidez.

Hizkuntza Politikako Zuzendaritza Orokorra

Funtzioak
eta
antolaketa

Erakundeak

Hizkuntzaren
normalizaziorako
Partzuergoa

Arloak

......

Erakunde
eta enpresei
laguntza

Informazioa
eta
hedapena

Katalan ikasi

...

...

25http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.1ab5a94fef60a1e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=bcbb929450071110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel

=bcbb929450071110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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3.1 Katalunia
3.1.2. Kataluniako hizkuntza politikaren legea eta jarduera ekonomikoa

Lan
jarduera
eta
jarduera
profesion
ala

Publizitat
ea

Kontsumi
tzaile eta
erabiltzail
eei
informazi
oa

Diruz
lagundut
ako
enpresak

Bezeroei
arreta

Zerbitzu
publikoko
enpresak

Enpresa
publikoak

V.
kapitulua.
Jarduera
sozioekon
omikoa

Hizkuntza politikaren inguruko urtarrilak 7ko 1/1998 Legea 26 eta jarduera ekonomikoa

30. artikulua: Enpresa publikoak
 Generalitat-eko enpresa publikoak eta tokiko erakundeak, eta hauen emakidadunak, katalana erabili behar dute normalean beraien barne
dokumentazioetan, errotulazioan, erabilera argibideetan eta saltzen dituzten produktu edo zerbitzuen etiketa eta ontzietan.
31. artikulua: Zerbitzu publikoko enpresak
 Zerbitzu publikoak eskaintzen dituzten enpresak, garraioa, komunikabideak,… bezalako enpresak, katalana erabili behar dute gutxienez errotulazioan eta
megafonia bidezko komunikazioetan
 Katalunian bizi diren pertsonei zuzendutako ohar eta gutunak, fakturak eta trafikoko gainontzeko dokumentuak barne, gutxienez katalanez idatzita egon behar
dira, biztanleak gaztelaniaz jasotzea eskatzen badute gaztelaniaz jasotzeari utzi gabe.
32. artikulua: Bezeroei arreta
 Katalunian produktuen salmenta edo zerbitzuak eskaintzen jarduten duten enpresa guztiak kontsumitzaileak eskatzen duten Kataluniako edozein hizkuntza
ofizialetan hartatzeko gai izan behar dira.
 Kataluniako Gobernuak bezeroaren arretaren esparruan katalanaren erabilera sustatu behar du eraginkorrak diren neurriekin.
 Publikoari irekita dauden establezimenduetan kontsumitzaileei zuzenduta dauden seinaleak eta finkoak diren informazio orokorreko kartelak eta eskaintzen
diren zerbitzuen inguruko dokumentuak gutxienez katalanez idatzita egon behar dira. Arau hau ez da markei, izen komertzialei eta jabetza industrialeko
errotuluetan aplikatzen.
33. artikulua: Diruz lagundutako enpresak
 Generalitat-arekin edo tokiko erakundeekin lankidetza hitzarmen bat sinatu duten enpresek, edo diruz lagunduta dauden enpresek, katalana gutxienez
errotulazioan eta publikoari zuzendutako dokumentazioan erabili behar dute.

26http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.1ab5a94fef60a1e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=4d67f9465ff61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4

d67f9465ff61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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3.1 Katalunia
34. artikulua: kontsumitzaile eta erabiltzaileei informazioa
 Kataluniako lurraldean banatzen diren produktuen etiketak, ontziak eta erabilera argibideak Katalanez, gazteleraz edo Europako Batasuneko beste edozein
hizkuntzatan azaldu daiteke.
 Katalunian banatzen diren eta Kataluniakoak diren eta jatorrizko deitura , eskualdeko deitura edo kalitatezko deitura duten produktuetako eta artisau
produktuetako etiketetan azaltzen den derrigorrezko informazioa eta informazio gehigarria gutxienez katalanez egon behar da derrigorrez.
 Generalitat-eko gobernuak Kataluniako lurraldean banatzen diren sektore zehatzeko kontsumitzaile eta erabiltzaileei zuzendutako informazioa, eta produktu
industrialen etiketak eta erabilera argibideak arautu behar ditu, bereziki ontzietan saltzen diren jakiak, arriskutsuak edo toxikoak direnak eta tabakoa, esparru
hauetan katalanaren presentzia ziurtatzeko Legearen printzipioak, Europar Batasuneko arauak eta gainontzeko arau juridikoak jarraituz.
35. artikulua: Publizitatea
 Kataluniako lurraldean egiten den Generalitat-aren eta tokiko erakundeen, enpresa publikoen eta diruz lagundutako enpresen eta eskubide publikoko
gainontzeko erakundeen publizitatean, katalana erabili behar da modu orokorrean.
 Generalitat-eko gobernuak eta tokiko erakundeek publizitatean katalanera erabilera sustatu, lagundu eta bultzatu behar dute , bereziki kalean egiten dena,
sektorean ohiko hizkuntza bihurtzeko.
36. artikulua: Jarduera profesionala eta lan jarduera
 Kataluniako Gobernuak eta eskola profesionalek katalanaren erabilera sustatu behar dute jarduera profesionaletan.
 Kataluniako Gobernuak katalanaren erabilera sustatu behar du enpresetan, lan harremanetan, enpresa hitzarmenetan, lan kontratuetan… eta helburu hau
lortzeko sindikatuen eta enpresa erakundeen parte hartze aktiboa sustatu behar du
 Lan hitzarmen kolektiboak eta enpresa hitzarmenak langileen artean katalanaren ezagutza sustatzera bideratutako hizkuntza klausulak eta hauen erabilera
enpresetan, kontratuetan eta gainontzeko dokumentuetan ziurtatzera bideratutako klausulak izan ditzakete. Kataluniako Gobernuak hitzarmen kolektiboetan
klausula hauek barneratzearen aldeko kanpaina egin behar du

Enpresa barruan aurkitzen diren eta langileei zuzenduta dauden izaera finkoa duten errotuluak eta informazioa gutxienez katalanez azaldu behar da.
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3. Katalunia eta Quebec-eko esperientziaren azterketa
3.1 Katalunia
3.1.3. Hizkuntzaren Normalizaziorako Partzuergoa
Hizkuntzaren Normalizaziorako Partzuergoa 27

Hizkuntzaren Normalizaziorako Partzuergoa nortasun juridikoa duen entitate publiko bat da, katalanaren ezagutza eta erabilera sustatzea helburua duena. Partzuergoa
1989an sortu zen eta gaur egun Kataluniako Gobernuak, 97 udalerrik, 37 eskualdeko kontseiluk eta Gironako Aldundiak osatzen dute.
Partzuergoaren kide guztien nahia hizkuntza katalana esparru guztietan, bereziki Kataluniako jarduera sozioekonomikoa eta kulturala osatzen duten sektore
desberdinetako enpresetan, erakundeetan eta entitateetan, berreskuratzeko prozesua modu koordinatuan sustatzea da.
Hizkuntza Normalizaziorako Partzuergoak 22 hizkuntza normalizaziorako zentroek osatzen duten lurraldeko sare baten bidez modu deszentralizatuan eskaintzen ditu
zerbitzuak. Zentro hauek ondorengo egitura dute: katalaneko eskualdeko zerbitzuak, katalaneko tokiko zerbitzuak eta katalaneko bulegoak. Oro har, Partzuergoak 400
aditu ditu langileen artean eskualdeko 130 puntu desberdinetan banatuta.
Zerbitzuak

Katalana helduentzat. Katalaneko ezagutzak hobetu bahi
duten 18 urte baino gehiagoko pertsona guztiei hizkuntza
katalanean prestakuntza eskaintzen zaie (ahozkoa eta
idatzikoa).

Aholkularitza linguistikoa. Hizkuntzaren inguruko zalantzak
erantzuna (pertsonalki, telefonoz, faxez edo posta
elektronikoz).

Enpresei zuzendutako zerbitzuak. Enpresa publiko eta
pribatuetan, ospitaletan, merkataritza ganberetan, eskola
profesionaletan, merkataritza elkarteetan prestakuntza
berezia.

Erakundeei zuzendutako zerbitzuak. eskainitako hezkuntza
eta aholkularitza zerbitzuak zehatzak eta kirol, kultur,
auzoetako, gazteen gurasoen,… elkarte eta erakundeei
zuzendutako prestakuntza berezia.

Tokiko erakundeei zuzendutako zerbitzuak. Udaletxeetako
eta eskualdeko erakundeetako langileei zuzendutako
prestakuntza eta programak.

27

Katalana
helduentzat

Tokiko
erakundei
zerbitzuak

Aholkularitza
linguistikoa
Hizkuntzaren
Normalizazio
rako
Partzuergoa

Erakundeei
zuzendutako
zerbitzuak

Enpreseei
zuzendutako
zerbitzuak

http://www.cpnl.cat/
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3. Katalunia eta Quebec-eko esperientziaren azterketa
3.1 Katalunia
Hizkuntzaren Normalizaziorako Partzuergoaren enpresei zuzendutako zerbitzua









28

Prestakuntza arloa
o
Prestakuntza eskaintza
o
Katalana ikastaroak
o
Parla.cat28. Online-eko ikastaroak
o
Katalan ikastaroak atal gisa etengabeko prestakuntza
Hizkuntzaren aldeko boluntarioak 29: Elkarrizketen bidez katalana praktikatzeko aukera ematen duen programa.
Elkarrizketarako bikoteak sortzean datza programa: katalana oso ondo hitz egiten dakien pertsona bat eta katalanaren
oinarrizko ezagutzak dituen beste bat. Programa 2003an sortu zen eta dagoeneko 80.000 bikotek hartu dute parte.
Aholkularitza linguistikoa 30: Programa hau erabiltzen duten pertsonen autonomia linguistikoa lortzea eta zalantza
linguistikoei erantzuna emateko baliabideak eskaintzea da programa honen helburua. Programa administrazioari, enpresei,
erakundeei eta gizarteari orokorrean zuzenduta dago. Ondorengo zerbitzuak eskaintzen ditu:
o
Hizkuntza-aholkularitza
o
Testu laburren errebisioa (gehienez lau orrialde)
o
Aholkularitza pertsonalizatua eta Hizkuntza autonomia lortzeko planak
o
Hizkuntza baliabideen inguruko saioak
o
Hizkuntza-baliabideei eta prestakuntzari buruzko informazioa
Indexpla 31: Erakunde edo enpresa batean hizkuntzen erabilerari buruzko irudikapen grafiko bat lortzea ahalbidetzen duen
programa informatikoa. Aztertzen dituen faktoreak sei dira: seinaleak, langileen hizkuntzaren ezagutza maila, erabilerarako
hizkuntza irizpideak, kanpo komunikazioak eta dokumentazioa eta barne komunikazioak. Programa honek enpresa edo
erakunde batek dituen behar linguistikoak ezagutzea ahalbidetzen du.
Hizkuntza plana 32: Aurrez antolatutako prozesu bat da non enpresaren ezaugarri eta beharrei egokituta dagoen. Langileen
ezagutza linguistikoak eta komunikazioak egokitzera laguntzen duten ekintza eta zerbitzuen multzoa biltzen du. Hizkuntza
Normalizaziorako Partzuergoak prozesua guztian zehar laguntza teknikoa eskaintzen du eta finkatutako helburuak lortzeko
beharrezkoak diren zerbitzuak eskaintzen ditu. Ondorengo faseetan egituratzen da:
o
Analisia eta diagnostikoa: Indexpla
o
Planaren diseinua
o
Inplementazioa
o
Planaren garapenaren jarraipena eta ekintzak gauzatzeko laguntza: ikastaroak eta prestakuntza-saioak,
aholkularitza eta hizkuntza-baliabideak,,…
o
Ebaluazioa

Prestakuntza
arloa
Hizkuntzaren
aldeko
boluntarioak

Hizkuntza
plana
Enpresei
zuzendutako
zerbitzuak

Indexpla

Aholkularitza
linguistikoa

http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php

29 http://www.vxl.cat/

http://www.cpnl.cat/recursos/
http://www.cpnl.cat/organitzacions/indexpla.html
32 http://www.cpnl.cat/organitzacions/plalinguistic.html
30
31
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3. Katalunia eta Quebec-eko esperientziaren azterketa
3.1 Katalunia
3.1.4. Erakunde eta enpresei zuzendutako laguntzak
Esku hartze esparruak hizkuntza politikako gaietan: erakunde eta enpresei zuzendutako laguntza

33

Erakunde eta enpresentzako laguntza
Enpresei zuzendutako arreta
bulegoa
Katalana
eta
enpresa:
egunean
zaude?

Katalanez
lana egiteko
tresna eta
baliabideak

Legeeremua

Sariak

Diru laguntzak

Gizarte
Erantzukizuna
eta hizkuntza

Hizkuntzaren
aldeko
boluntaritza
enpresan

Irabazi
asmorik
gabeko
erakundeak

Enpresak

Eskuliburuak eta
ereduko jardunak
Hizkuntzaren aldeko
boluntarioak enpresan

Pelikulak.
Bikoizketa eta
azpidazketa

Proiektuak

Katalana
sustatzeko
erakundeen
errolda

Kanpainak
Sariak

Diagnostiko ebaluaketa tresnak

Katalana eta enpresa: egunean zaude?

Erakundeak

Gizarte Erantzukizuna eta hizkuntza

Ekintza
nagusiak

Erakunde bultzatzaileen errolda eta laguntza

33http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.1ab5a94fef60a1e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=460ec044dde66210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=460ec044d

de66210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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3. Katalunia eta Quebec-eko esperientziaren azterketa
3.1 Katalunia
a)

Informazio orokorra dekretatuari buruz: Katalana eta enpresa: egunean zaude?

Katalana eta enpresa: egunean zaude? 34
Enpresek bezeroei eskaini behar dizkieten
informazioan hizkuntzari buruzko arauen berri
ematen du atal honek.
Izan ere, Katalunian badago ere kontsumitzaileen
hizkuntza eskubideak arautzen dituen dekretu bat.
22/2010, Uztailak
kontsumo kodeari
23.7.2010)35








20ko Legea, Kataluniako
buruzkoa (DOGC 5677 -

Kataluniako kontsumo kodeak kontsumitzaile
eta erabiltzaileei hizkuntza eskubide bereiziak
aintzatesten dizkie eta, hauen gauzatzea
bermatzeko, betebeharrak ezartzen dizkie
Katalunian
zerbitzuak
edo
produktuak
eskaintzen dituzten enpresei.
Egokitzerako epea enpresa guztientzat
2011ren Uztailak 23an bukatu zen.

Prestakuntza
arloa eta
hizkuntzaren
aldeko
boluntarioak

Eskuliburuak
eta ereduko
jardunak

Kanpainak
Sariak

Diagnostiko
ebaluaketa
tresnak
Katalana
eta
enpresa:
egunean
zaude?

Hizkuntza eta
Gizarte
Erantzukizuna

Ekintza
nagusiak

Erakunde
bultzatzaileen
errolda eta
laguntza

Jendaurreko arreta: kontsumitzaileei ahoz zein idatziz artatu behar zaie haiek aukerako hizkuntza ofizialean.
Informazioa eta agiriak: gutxienez katalanez egon behar dute eskuragarri: erosteko gonbidapenak, informazio finkoa, atxikidura kontratuak, ohiko klausulak, araudiak,
baldintza orokorrak, kontratu agiriak, aurrekontuak, gordailu frogagiriak, fakturak eta guzti hauetatik datozen edo haiei aipamenak egiten dizkieten beste agiri guztiak.
Etiketak eta jarraibideak: katalanez gutxienez idatziak egon behar dute, produktu eta zerbitzuen erabilpen eta kontsumo egokirako beharrezko diren informazioak, hala nola
osasun eta segurtasunaren babespenarekin zuzenki lotutako derrigorrezko datuak.

34http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=cf4dac81a7e04310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchanne

l=cf4dac81a7e04310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
35http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5677/10196041.pdf
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3. Katalunia eta Quebec-eko esperientziaren azterketa
3.1 Katalunia
b)

Tresnak eta baliabideak

Katalanez lan egiteko tresna eta baliabideak 36
Tresna eta baliabide sorta zabal bat eskaintzen da
katalanez lan egiteko.

Ereduko jardunen eta oinarri
teknologikoen hedapena

Enpresetako hizkuntzaren aldeko
boluntarioak

Prestakuntza

Ebaluaketa

Tresnak eta baliabideak

Tresna motak:

Prestakuntza
arloa eta
hizkuntzaren
aldeko
boluntarioak

Eskuliburuak
eta ereduko
jardunak

Kanpainak
Sariak

Diagnostiko
ebaluaketa
tresnak
Katalana
eta
enpresa:
egunean
zaude?

Hizkuntza eta
Gizarte
Erantzukizuna

Ekintza
nagusiak

Erakunde
bultzatzaileen
errolda eta
laguntza

36

http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=404ff9465ff61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=40
4ff9465ff61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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3. Katalunia eta Quebec-eko esperientziaren azterketa
3.1 Katalunia



Llenguatest Empresa: 14 galderako online galdetegia da, enpresaren hizkuntza egoeraren autodiagnostikoa
egiteko balio du eta hobekuntzarako tresnak eta proposamenak eskaintzen ditu:
http://www.gencat.cat/llengua/llenguatest/llenguatest_empresa.htm

Indexplà

Llenguatest Consum

Ereduko jardunen eta oinarri
teknologikoen hedapena

Llenguatest Consum: Kataluniako kontsumo kodeak ezarritako hizkuntza betebeharren autodiagnostikoa
egiteko 8 galderako online galdetegia da:
http://www.gencat.cat/llengua/llenguatest/llenguatest_consum.htm

Enpresetako hizkuntzaren aldeko
boluntarioak



Prestakuntza

Indexplà. (http://www.indexpla.cat/indexpla/AppPHP/web/index.php). Egoera linguistikoa aztertzea:
Indexplà enpresa edo erakunde baten hizkuntza jarduera grafikoki islatzeko online galdetegi bat da, sei arlo
zehatzekin: irudi eta izenburuak, langileen hizkuntza ezagutza maila, hizkuntzen erabilerarako irizpideak,
kanpo komunikazioen eta dokumentazioaren hizkuntza, eta barne komunikazioena.
Tresna honen emaitzek enpresa edo erakunde bakoitzaren beharretara egokitutako hizkuntza plan baten
diseinua eratzea ahalbidetzen dute. Hizkuntza egoeraren azterketa egin nahi duten erakunde edo enpresek
hurbilen daukaten normalizazio zentroaren bidez egin dezakete (http://www.cpnl.cat/xarxa/) edo Hizkuntza
Politikarako Zuzendaritza Nagusiaren postontziaren bidez (http://www.gencat.cat/llengua/bustia/ ).

Ebaluaketa



Tresnak eta baliabideak

Ebaluaketako tresnak

Llenguatest Empresa eta hobekuntzarako gomendioak
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3. Katalunia eta Quebec-eko esperientziaren azterketa
3.1 Katalunia



Enpresetako hizkuntzaren aldeko boluntarioak 38: Programak katalana praktikatzeko aukera
ematen die langileei, euren lan-ingurunean daudenean ikasteko. Hizkuntzaren aldeko boluntaritza:
Hizkuntza katalanaren aldeko boluntaritza elkarrizketa lantzeko programa da. Katalana ongi
dakien boluntario batek, eta oinarrizko ezagutza duen beste pertsona batek, elkarrizketarako
bikotea sortuko dute, bigarrenak jariotasuna lortu dezan. Programa 2003an hasi zenetik 80.000
bikote osatu dira. Programa honek Europar Batasunak hartu zuen eredutzat eta Aran, Perpignan,
Andorra, Valentzia, eta Balear Uharteetara hedatu da, eta gainera, eremu katalanetik kanpo,
Bolzanora (Hegoaldeko Tirol lurraldean, Italian), eta Flandriara (Belgikan).

Parla.cat

37
38

Ereduko jardunen eta oinarri
teknologikoen hedapena

Online ikastaroak, enpresetarako egokituak edo hiritarrentzakoak, askeak edo

Enpresetako hizkuntzaren aldeko
boluntarioak

37.

Prestakuntza

Parla.cat
gidatuak.

Ebaluaketa



Tresnak eta baliabideak

Prestakuntza eta enpresetako hizkuntzaren aldeko boluntarioak

Boluntarioen hizkuntza enpresek

http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php
http://www.vxl.cat/
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3. Katalunia eta Quebec-eko esperientziaren azterketa
3.1 Katalunia

Ereduko jardunen eta oinarri
teknologikoen hedapena

Enpresetako hizkuntzaren aldeko
boluntarioak

Prestakuntza

Agirien ereduak: lantoki, enpresa, eta administrazioaz gain, legeetako agiri ereduak dauzka, eta
akademikoak. Enpresentzako agirien eskuliburu bat eskaintzen du beste hainbat zerbitzuen artean.

Ebaluaketa



Tresnak eta baliabideak

Eredu moduan erabili daitezkeen agirien hedapena: enpresen erabilerarako ereduko agiriak

Enpresari zuzendutako dokumentuen gida 39

39

http://www.gencat.cat/empresaiocupacio/departament/centre_documentacio/publicacions/empresa/mde/web/

95

Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideei buruzko 123/2008 dekretuaren betetze-mailaren azterketa kualitatiboa

3. Katalunia eta Quebec-eko esperientziaren azterketa
3.1 Katalunia



Enpresarentzako hizkuntza jarduera onen eskuliburuaren bertsio zabalgarria. Aurrekoaren bertsio murriztua da,
eta hizkuntza erabileran erantzunkizunezkoa den enpresaren hamar arauak dauzka barne. Plataformak
garatutako materiala da hau ere, Zuzendaritzaren laguntzarekin.

Enpresarako agiri eskuliburua 42

Ereduko jardunen eta oinarri
teknologikoen hedapena

“Enpresarentzako hizkuntza jarduera onen eskuliburua” 41: Enpresei zuzendutako gida, katalana bere jarduera
eta komunikazio guztietan sartu dezaten, gizarte erantzukizun ekintza bezala baina baita arrazoi komertzial
hutsak direla eta. Plataformak garatutako materiala da hau ere, Zuzendaritzaren laguntzarekin.

Enpresetako hizkuntzaren aldeko
boluntarioak



Prestakuntza

empresaencatala.cat 40: web honek enpresarako zenbait hizkuntza jarduera onak jarraitzeko baliabideak
eskaintzen ditu, eta enpresek katalana bereganatzea errazteko proposamen eta tresnak. Hizkuntzarako
Plataformak eta Vínculo Fundazioak eratua da, Hizkuntza Politikarako Zuzendaritza Orokorraren laguntzarekin.
“Enpresarentzako hizkuntza jarduera onen eskuliburua” du barne.

Ebaluaketa



Tresnak eta baliabideak

Eredu moduan giden hedapena

Enpresarentzako hizkuntza jarduera onen eskuliburua

http://www.empresaencatala.cat/
https://www.plataforma-llengua.cat/media/assets/2620/plataforma_manual_Finalb.pdf
42 http://www.gencat.cat/empresaiocupacio/departament/centre_documentacio/publicacions/empresa/mde/web/
40
41
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3. Katalunia eta Quebec-eko esperientziaren azterketa
3.1 Katalunia







Ereduko jardunen eta
oinarri teknologikoen
hedapena

Prestakuntza

Enpresetako
hizkuntzaren aldeko
boluntarioak



“Plats a la carta”: Jatetxeek katalanez lan egiteko baliabideak. Jatetxe kartak katalanez idazteko aplikazio bat
du barne, eta bost hizkuntzatara itzultzea.
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.7146237d0006f0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=be
484e1136938210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=be484e1136938210VgnVCM1000008d0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default
EinesTIC: oinarrizko tresna informatikoak dohainik eskaintzen dizkie autonomoei eta enpresa txikiei.
http://www.idigital.cat/web/einestic
Softcatalà: irabazi-asmorik gabeko elkarte honen asmoa da ordenagailuetan, Internet eta teknologia berrietan
katalanaren erabilera bultzatzea. Zenbait tresna eskaintzen ditu honetarako http://www.softcatala.org/
Hizkuntzaren enpresa eta profesionalen gida: Itzulpenak eta zuzenketak egiten dituzten profesional eta enpresen
gida hemen aurki daiteke. http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/professionals.html
Optimot. Hizkuntza konsultak: web zerbitzu honek hainbat kontsulta automatiko ahalbidetzen ditu: oinarrizko
bilaketa, esaldi zehatzak, irizpideak, itzulpenak, aditzak, deklinazioak. Erantzun pertsonalizatuak ere eskaintzen
dira lehen azalpena zalantzarako erabilgarria ez balitz. http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
Itzulpen automatikoa: hurrengo webgunean itzultzaile automatiko ezberdinetarako loturak eskaintzen dira,
katalana eta beste zenbait hizkuntzen artekoak. Haien artean gainera, okzitaniera dago, katalanaren
hizkuntzarik hurbilena.
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.1d08009f459b71e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=7ff
7eacf98fdc210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7ff7eacf98fdc210VgnVCM2000009b0c1e0aRCR
D&vgnextfmt=default
Enpresak eta hizkuntza
EinesTIC:
Softcatalà
Optimot. Kontsulta hizkuntza
profesionalen

Ebaluaketa



Tresnak eta baliabideak

Beste euskarri teknologikoak

“Plats a la carta”

Itzulpen automatikoa
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3. Katalunia eta Quebec-eko esperientziaren azterketa
3.1 Katalunia
c)

Informazio kanpainak

Komunikazio kanpainak. “Katalanari irekiak”


"Katalanari
irekiak”.
Kataluniako
Merkataritza
Konfederakuntzak ekoiztutako kanpaina eta materialak.
Hizkuntza
Politikarako
Zuzendaritza
Orokorraren
babesarekin.

Prestakuntza
arloa eta
hizkuntzaren
aldeko
boluntarioak

Eskuliburuak
eta ereduko
jardunak

Kanpainak
Sariak

Diagnostiko
ebaluaketa
tresnak

Katalana eta
enpresa:
egunean
zaude?










Hizkuntza eta
Gizarte
Erantzukizuna

Ekintza
nagusiak

Erakunde
bultzatzaileen
errolda eta
laguntza

"Katalanari irekiak": kanpaina orokorra. "Katalanaren erabilerari buruzko Praktika Kodea merkataritza, zerbitzu eta turismoarentzat. "Enpresa bat nola ireki", “Bartzelona
hirian enpresa bat nola ireki", eta "Merkataritzaren araudien ibilbide-orria" gidak eta kanpainari buruzko beste informazioak.
"Katalanari irekiak" elikagaien sektorearentzat. Fruitu, barazki eta beste elikagaiei buruzko lexikoarekin.
"Katalanari irekiak" jatetxe eta hotelentzat. Goiburu honekin: "Katalanak zerbitzu handia egingo dizu”. Enpresarentzako eta langileentzako gidak, eta beste material eta
informazioak.
"Katalanari irekiak" ileapaindegientzako lexiko bereiziarekin.
"Katalanari irekiak" mintzalekuentzat. Posterrak eskaintzen ditu, “Mintzalekua”, eta “Mintzalekuaren oinarrizko gida”.
"Katalanari irekiak" etorkinen dendetan. Etorkinen dendetarako hizkuntza eta komertzio aholkularitza Planaren informazioa sartzen da kanpainaren atal honetan.
"Katalanari irekiak" turismoarentzat. Leloa hau da: "Turismoari irekiak, katalanez”. Kataluniarako ongi etorriko gida bat du barne (“Komertzio eta turismo lurraldea”, beste
material eta informazioen artean.
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3. Katalunia eta Quebec-eko esperientziaren azterketa
3.1 Katalunia
d)

Sariak

Sariak 43


Alimara CAT Saria: Turismoaren kanpainarik onenari ematen zaio, eta CAT atala katalanez egindakoei
ematen zaie. SITC, Kataluniako Turismo Ganbera Internazionala ekitaldiaren barruan eskaintzen dira sariak.
http://www.cett.es/premisalimara/



Carmen Serrallonga saria: Unibertsitate jakin batzuen ikasleei zuzenduta dago. Argazkien bidez
Kataluniako hizkuntzen egoera islatu behar dute, informazio komertzialak egiten duen hizkuntza erabileran
oinarrituz. http://www.ub.edu/xdl/premis/web/serrallonga/index.htm





CCC Merkataritza Sektorearen Hizkuntza Ekimen Onenari: Kataluniako Merkataritza Konfederazioak, eta
Hizkuntza Politikarako Zuzendaritza Orokorrak, eskaintzen dute sari hau. Erakundeentzako sari bat ematen
dute eta beste bat dendei edo denda kateei. http://www.confecom.cat/linguistic/premi-iniciativalinguistica/
Hizkuntzaren Langintzaren Bikaintasunarentzako Saria: Zuzendaritza Orokorraren babesean eskaintzen da
urtero, eta Girona E-Tech Teknologia Berrien Foroaren barnean, AENTEG Gironako Teknologia Berrietarako
Elkarteak antolaketarekin. http://www.aenteg.com/



Pyme saria Hizkuntza Kalitateari: Zuzendaritza Orokorraren babesaren pean, urtero eskaintzen du sari hau
PIMEC erakundeak, enpresa txiki eta ertainen elkarteak. Katalanaren zabalkuntzarekin lotutako enpresaekimen onenari ematen zaio. http://www.premispimes.pimec.org/



Enpresen Hizkuntza Kalitatearentzako Aintzatespena edo Saria: AIJEC erakundea Kataluniako Enpresari
gazteen elkarte independentea da. Bere urteroko sarien barruan eta Zuzendaritza Nagusiaren
babesarekin. http://www.premijoveempresari.cat/

Prestakuntza
arloa eta
hizkuntzaren
aldeko
boluntarioak

Eskuliburuak
eta ereduko
jardunak

Kanpainak
Sariak

Diagnostiko
ebaluaketa
tresnak
Katalana
eta
enpresa:
egunean
zaude?

Hizkuntza eta
Gizarte
Erantzukizuna

Ekintza
nagusiak

Erakunde
bultzatzaileen errolda
eta laguntza

Merkataritza Sektorearen Hizkuntza Ekimen Onenari Saria

43http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=b100f449e44c6110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel

=b100f449e44c6110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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3. Katalunia eta Quebec-eko esperientziaren azterketa
3.1 Katalunia
e)

Hizkuntza eta Gizarte Erantzukizuna

Hizkuntza eta Gizarte Erantzukizuna 44




Gizarte
erantzukizunaren
inguruko
enpresa politikan, hizkuntza eragile
nabarmen bat dela adierazten da.
Europa mailako ikerketen arabera,
onuragarria da hizkuntzaren kudeaketa
indarrean dauden legeen betekuntzara
bakarrik ez mugatzea. Kudeaketa
eraginkor eta orokorra gauzatu behar da
enpresaren
komunikazioan,
gizartearekiko harremana hobetzeko
eta ondorioz erabiltzaileei eskainitako
irudia ere.

Prestakuntza
arloa eta
hizkuntzaren
aldeko
boluntarioak

Eskuliburuak
eta ereduko
jardunak

Kanpainak
Sariak

Diagnostiko
ebaluaketa
tresnak
Katalana
eta
enpresa:
egunean
zaude?

Hizkuntza eta
Gizarte
Erantzukizuna

Ekintza
nagusiak

Erakunde
bultzatzaileen
errolda eta
laguntza

Katalan hizkuntzaren barnerakuntza eta enpresen eleaniztasunaren erabakia onurak dakartza.




Zerbitzua ezberdintzen du eta kalitatea areagotzen du.
Berrikuntza eta aurrerapena garatzen du.
Etorkizun ikuspegi bat garatzen du.

44http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.7146237d0006f0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=06e8d1767f268210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=

06e8d1767f268210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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3. Katalunia eta Quebec-eko esperientziaren azterketa
3.1 Katalunia
f)

Hizkuntza bultzatzen duten erakundeen errolda eta hauen proiektuei zuzendutako laguntza

Erakundeak
Katalunian gero eta erakunde gehiago daude katalan hizkuntzaren
erabilera gizartearen arlo guztietan bultzatzen dutenak, hala nola
kulturan, kirolean, aisian, enpresaritzan, sindikatuetan, IKT-etan,
etabar.
Hizkuntza Politikarako Zuzendaritza Orokorrak arlo guztietako
erakunde eta fundazioei katalanaren erabilera bultzatzeko
ekimenetan laguntzen die, katalana guztiontzako hizkuntza bat izan
dadin:






Hizkuntza sustatzea
Gizarteratzea
Enpresak eta sindikatuak
Kultura
Gazteria eta jolasa
App Shopping Costa Daurada 45
CECOSECT erakundearen
proiektua
da.
Merkataritzari, erosleei eta
turistei zuzenduta dago.
Mugikorretarako aplikazio
bat da eta katalanezko
eta beste hizkuntzetako
hiztegia,
esamoldeak
dauzka
batzuei
eta
besteei
komunikazioa
errazteko.

Prestakuntza
arloa eta
hizkuntzaren
aldeko
boluntarioak

Beste
erakundeen
laguntza

Proiektuak

Erakunde
bultzatzaileen
errolda

Eskuliburuak
eta ereduko
jardunak

Kanpainak
Sariak

Diagnostiko
ebaluaketa
tresnak
Katalana
eta
enpresa:
egunean
zaude?

Proiektuak: Enpresak eta sindikatuak. CATEMPRÈN 46
PIMEC, Kataluniako enpresa
txiki eta ertainen elkarteak
bultzatzen du Catemprèn
proiektua.
Batez ere ekintzaile eta
negozio berriei zuzenduta
dago.
Katalana
ondo
erabiltzeko laguntzak eta
baliabideak eskaintzen ditu.

Hizkuntza eta
Gizarte
Erantzukizuna

Erakunde
bultzatzaileen
errolda eta
laguntza

Ekintza
nagusiak

Oberts al català 47
Kataluniako Merkataritza
Konfederazioa
Kanpaina merkataritza,
zerbitzuak,
turismoa,
etorkinen negozioak, eta
beste
atalak
ditu
helburu.
Komunikazio
ekimena da batez ere.

http://www.cecosect.com/
http://catempren.pimec.org/ca/home
47 http://www.confecom.cat/linguistic/
45
46
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3. Katalunia eta Quebec-eko esperientziaren azterketa
3.1 Katalunia
Erakundeak: Katalana bultzatzen duten Erakundeen errolda
Kataluniak katalanaren sustapeneko erakundeen errolda bat sortu du. Arlo askotako
erakundeak dira, (elkarteak, eta fundazioak barne) baina guztiek burutzen dituzte
hizkuntzaren aldeko ekimenak, bakoitzak bere eremuan. CLT 59/2012 Agindua da
erroldaren araua, otsailaren 22koa (Egunkari Ofizialean martxoaren16ean agertua).

Beste
erakundeen
laguntza

Katalanaren sustapena jarrera onak eragiten duten ekintzak antolatzeari deitzen zaio.
Edo, erabilera eta ezagutza areagotzera zuzentzen direnak, biztanleri orokorraren
artean edo multzo jakin batzuetan.

Proiektuak

Web orrian informazio hau eskaintzen da:
 Erroldaren aurkezpen bideoa:
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7
a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=3932906557f86410VgnVCM2000009b0c1e0aR
CRD&vgnextchannel=3932906557f86410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
 Errolda osatzen duten erakundeen informazio xehatua eskaintzen da.
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7
a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=9f1434a505bf6410VgnVCM1000008d0c1e0aR
CRD&vgnextchannel=9f1434a505bf6410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgn
extfmt=default
 Erroldan inskribapena egin edo berritzeko betebeharrei buruzko informazioa
ere eskaintzen da.
Erakundeak

Pertsona Fisikoen Errentaren Zergaren gaineko desgrabazioak:
erakundeentzako dohaintzak Zergaren oinarritik kendu daitezke.

Erakunde
bultzatzaileen
errolda

Erroldan

dauden

Katalana sustatzeko erakundeen errolda 2002an sortu zen. 22 erakundetik 142ra hazi da
errolda 2014ra artean.
2014ko Ekainean, Hizkuntza Politikarako Zuzendari Orokorrak erroldako erakundeak bildu
zituen eta aurkezpen bat egin zuen.
Bilakaera

Erroldako erakundeen bilera

102
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3. Katalunia eta Quebec-en esperientziaren azterketa
3.2 Quebec
3.2.1. Erakunde arduraduna
Hizkuntza Politikako Idazkaritza 48
Misioa: Quebec-eko hizkuntza politikari buruzko koordinazio, kontsulta eta sustapenerako bulegoa da.
Helburuak:


Hizkuntza politikaren inguruan Ministerioari laguntza teknikoa eta beharrezkoa den kasuetan parte hartzea;



Hizkuntza politikaren inguruko arautegi-lanak koordinatzea eta “Hizkuntza Frantsesaren Gutuna”rekin (Charte de la langue
française) zerikusi duten kasu judizialetan aholkulari bezala aritu;



Hizkuntzari dagokion gobernuko ekintzetan koherentzia ziurtatu eta jarraipena egin;



Quebec-en frantsesaren erabilera, kalitatea eta sustapenerako ekintzak bultzatzea;



Hizkuntza politikaren indartzea, Quebec-en zein atzerrian.

Marko legala: “Hizkuntza Frantsesaren Gutuna”rekin (Charte de la langue française)

Hizkuntza Politikako Idazkaritza

Printzipioak eta
helburuak
Hizkuntza politikarako
Plan Estrategikoa

48

Hizkuntza Frantsesaren Gutuna

Gutunaren Gidak

Hizkuntza eskubideak

Frantzesa merkataritzan

Dokumentazio zentroa

...

50 langile baino gehiagoko
enpresen betebeharrak

http://www.spl.gouv.qc.ca/
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3. Katalunia eta Quebec-en esperientziaren azterketa
3.2 Quebec
3.2.2. Hizkuntza politika
a)

Printzipioak eta helburuak

Hizkuntza Politika 49

Printzipioak

Helburuak

49

Hizkuntza
frantsesaren
babesa eta
sustapena;

Quebec-eko
ingeleshiztunen
komunitatee
n instituzioen
errespetua;

Frantseseko
paisaia
linguistikoa
sustatu
publizitatean ;

Beste kultur
komunitateei
errespetua
(amerindiarrak
eta indigenak);

Kontsumitzaile
eta erabiltzaileei
zuzendutako
frantseseko
zerbitzuak
hobetu;

Frantsesa
Quebec-eko
etorkinen
integrazio
hizkuntza
gisa
sustatzea;

Frantsesaren
erabilera
lantokian eta
enpresetan
sustatu;

Bestelako
hizkuntzak
ikasteko
irekitasuna
frantsesaz
gain.

Frantzeseko
eskoletan jatorriz
etorkinak diren
gazteen
integrazioa.

http://www.spl.gouv.qc.ca/languefrancaise/politiquelinguistique/

105

Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideei buruzko 123/2008 dekretuaren betetze-mailaren azterketa kualitatiboa

3. Katalunia eta Quebec-en esperientziaren azterketa
3.2 Quebec
b)

Hizkuntza politikarako plan estrategikoa, 2009-2014

Hizkuntza politikarako plan estrategikoa, 2009-2014 50
Misioa: Frantsesaren sustapena, Quebec-en hizkuntza ofiziala dena, eta Quebec-eko hizkuntza
politika martxan jartzen dela eta hizkuntza frantsesaren Gutuna aplikatzen dela ziurtatzea.
Bisioa: Hizkuntza erakundeen jarduera, aniztasuneko eta munduari irekitasuneko testuinguru batean
frantsesez bizitzeko Quebec-eko gizartearen nahia gauzatzen du.

Helburuak:
1.

Frantsesaren garrantzia Quebec-eko esparru publikoan, bereziki Montreal-eko eskualdean.


Lan-esparruetan eta zerbitzu publikoetan frantsesak duen garrantzia indartzea.

2.

Quebec-eko gizartearen
garapena eta hedapena.

3.

Quebec-eko hizkuntza egoeraren bilakaera egokiari buruzko analisia eta ebaluaketa.

4.

Frantsesaren eta Quebec-eko hizkuntza politikaren balorazioa eta hedapena.

5.

Herritarrei zuzendutako zerbitzuak hobetu eta Estatuko baliabideen kudeaketa eraginkorra
sustatu









50

beharrei

moldatutako

hizkuntza

erreminta

terminologikoen

Eskaintza linguistikoa, terminologikoa eta toponimikoa sustatu.

Quebec-eko hizkuntza egoeraren inguruko ezagutzak dokumentatzea.
Quebec-eko hizkuntza politika baloratu eta frantsesaren indarra azpimarratu.

Zerbitzuen eskaintza modernizatu eta erakundearen eraginkortasuna areagotu.

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/office/plan_strategique_2009-2014.pdf
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3. Katalunia eta Quebec-en esperientziaren azterketa
3.2 Quebec
Hizkuntza politikarako plan estrategikoaren helburuak, 2009-2014

Hizkuntza politikarako plan estrategikoan nabarmendu daitezkeen ekintzak, 2009-2014




1.2. helburua. Enpresak eta frantsesa
i.

Ziurtagiria ez duten enpresei frantsesaren erabilera orokorrerantz bideratu

ii.

Ziurtagiria 2009ko apirilaren eta 2011 martxoaren artean lortu zuten enpresek frantsesaren erabilera orokorrean mantentzen dutela ziurtatu.

iii.

Sektore mailako esku-hartzeak ezarri, frantsesaren ezarpen arazoak modu orokorrean konpontzeko helburuarekin.

1.3. helburua. Hizkuntza frantsesaren Gutunaren errespetua
i.



2.1. helburua. Frantsesa dominatzeko erremintak
i.

51

Kexak dituzten espedienteak bataz beste onargarria den epean lantzen direla ziurtatzea eta aldi berean, hauen jarraipenerako lehentasun ekintzak ezarri.
Kexa hauek Quebec-eko hizkuntza frantsesaren bulegoan tramitatuko dira.51
Frantsesa dominatzeko erreminten eta laguntzen garapenera eta hedapenera lotutako proiektuak sustatu eta Quebec-en erabiltzen den frantsesaren
inguruko ikerketak sustatu

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/index.html
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3. Katalunia eta Quebec-en esperientziaren azterketa
3.2 Quebec
3.2.3. Quebec-eko Hizkuntza Frantsesaren Gutuna
Hizkuntza Frantsesaren Gutuna 52
Quebec-eko hizkuntza politika hizkuntza frantsesaren Gutunean oinarritzen da batik bat.
Hizkuntza
frantsesaren
Gutuna
frantsesa
Quebec-eko
bizitza
publikoko,
Administrazioko, komunikazioetako, erakunde profesionaletako, laneko, merkataritza
eta negozioetako eta hezkuntzako hizkuntza normala eta egunerokoan bihurtzen du.
Lege hau bestelako arautegi multzo batekin osatzen da, neurriaren hedapena eta
Administrazioan egiten de frantsesaren erabileraren eta kalitatearen inguruko
Gobernuaren politika definitzen dutenak. Guzti honen helburua Quebec-eko
Gobernuak hizkuntza frantsesaren Gutunaren aplikazioan jarrera guztiz bultzatzailea
duela ziurtatzea da.
.
Legearen aplikazio araudiak: http://www.spl.gouv.qc.ca/documentation/loisreglementspolitiques/
Interesa duten bestelako arauak edo neurriak:

Merkataritzako
eta
negozioetako
hizkuntzaren
inguruko
araudia:
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/C_11/C11R9.HTM

Frantziako
Administrazioan
hizkuntzaren
erabilera
eta
kalitatea
ziurtatzeko
politika:
http://www.spl.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Politique_gouvernementale.pdf

Informazioaren
eta
komunikazioaren
teknologien
esparruan
frantsesaren
erabilera
politika:
http://www.spl.gouv.qc.ca/documentation/loisreglementspolitiques/puftic/

52

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_11/C11.html.
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3. Katalunia eta Quebec-en esperientziaren azterketa
3.2 Quebec
a)

Hizkuntza frantsesaren Gutunaren gidak

i)

Frantsesez bizi

Frantsesez bizi 53
Hizkuntza frantsesaren gutunaren erabilera
esparruak modu laburrean azaltzen dituen
dokumentua.

53

http://www.spl.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/BrochureCorr_VivreEnFR_Francais_MCCCF_WEB_-_FINAL__11-08-30_.pdf
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3. Katalunia eta Quebec-en esperientziaren azterketa
3.2 Quebec

ii) Hizkuntza politikaren ABC-a
Hizkuntza politikaren ABC-a 54
Dokumentuak Quebec-eko hizkuntza politikaren esparru gakoak azaltzen ditu modu laburran

54

http://www.spl.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/ABC_PL_hyperliens.pdf
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3. Katalunia eta Quebec-en esperientziaren azterketa
3.2 Quebec
b)

Hizkuntza eskubideak

Hizkuntza eskubideak

Quebec-eko hizkuntza frantsesaren Gutunean jasotako oinarrizko hizkuntza eskubideak


administraziaoren aldetik, osasun zerbiztuen aldetik, ongizarte zerbitzuen aldetik, langile elkarteen aldetik... frantsesez atenditua izateko eskubida;



frantsesez hitz egiteko eskubidea;



frantsesez lan egiteko eskubidea;



frasntsesez informatua izateko eta kontsumitzen ditudan ondasun eta zerbitzuak frantsesez erosteko eskubidea;



instrukzioak frantsesez jasotzeko eskubidea.

111

Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideei buruzko 123/2008 dekretuaren betetze-mailaren azterketa kualitatiboa

3. Katalunia eta Quebec-en esperientziaren azterketa
3.2 Quebec
c)

Frantsesa merkataritzan

Frantsesa merkataritzan eta negozioetan
Quebec-eko kontsumitzaile eta erabiltzaileen % 80a frantsesez hitz egiten dute eta Hizkuntza frantsearen Gutunean jasota dagoen moduan frantsesez atendituak izateko
eskubidea dute.

Hizkuntza
betebeharrak
merkataritzan

Publizitatea eta
paisaia
linguistikoa

Produktuetako
etiketak

Jokuak eta
software-a

Enpresen
izenak

Merkataritzako
dokumentazioa
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3. Katalunia eta Quebec-en esperientziaren azterketa
3.2 Quebec
Publizitatea eta paisaia linguistikoa

Seinaleetan, karteletan, publizitatean azaltzen den edozein mezu frantsesez azaldu behar dira.
Posible da beste hizkuntza bat edo gehiago azaltzea, baina legeak dio hizkuntza frantsesa dela nabarmendu beha dena, hau da, eragin bisuala gehiago duena.


Metroan, autobusetan eta autobusetako geltokietan aurkitzen den publizitatea soilik frantsesez egon behar da.



Osasuna eta segurtasunari buruzko seinaleak frantsesez egon behar dira, baina beste hizkuntza bat azaldu daiteke frantsesa nabarmentzen bada.



Arau hau museoetan, lorategi botanikoetan, zoologikoetan, erakusketetan eta iragarkiak edo publizitatea dagoen kasu guztietara zabaltzen da.
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3. Katalunia eta Quebec-en esperientziaren azterketa
3.2 Quebec






Araudian aurreikusten diren salbuespen batzuk izan ezik, Quebec-en saltzen diren produktu guztiak, bertan egindakoak zein kanpotik ekarritakoak, etiketak frantsesez
eduki behar dituzte. Bestelako hizkuntza bat erabiltzen bada frantsesez idatzita dagoena bigarren hizkuntza bezain nabarmena izan behar da gutxienez.
Jokoak eta informatikako programak frantsesez eskaini beha dira.
Quebec-en kokatuta dagoen edozein enpresaren izena hizkuntza frantsesean egon behar da. Frantseseko izena beharrezkoa da izaera juridikoa lortzeko.
Merkataritza dokumentazio guztia frantsesez hedatu behar da, paperezkoa zain elektronikoa (foiletoak, webguneko informazioa, fakturak…). Beste hizkuntzak erabiltzea
ere posible da, baina frantsesak gainontzeko hizkuntzen garrantzia berdina edo gehiago izan behar du.

Etiketak

Jokoak eta software-a

Enpresen izenak

Merkataritza dokumentazioa
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3. Katalunia eta Quebec-en esperientziaren azterketa
3.2 Quebec
Produktuen salmenta



Hizkuntza frantsesaren Gutunak frantsesaren erabilera normalizatzea ahalbidetu du. Quebec-en saltzen diren produktuen etiketak, katalogoak, liburuxkak… frantsesez
egon behar dira.



Produktuetan eskaintzen den informazioa, edukiontzietan, ontzietan, produktuarekin eskuratzen den edozein dokumentu edo informazioa frantsesez egon behar da.
Katalogoak, liburuxkak, flyer, enpresa-direktorioak eta bestelako argitalpenak ere frantsesez egon beharko dira idatzita, baita erosketa gisa emanten diren aginduak,
fakturak, ordainagiriak.



Hala ere, frantsesa ez den beste hizkuntza bat ere erabili ahal izango da, beti ere, frasntsesez eskaintzen den informazioa gutxienez garrantzia berdina baldin badauka
(tamaina, kolorea…).



Quebec-en ezaritako enpresen webguneetan azlatzen den informzioa frantsesez egon behar da. Beste hizkuntzetako webguneen bertsioak ere egon daitezke, baldin
eta frantsesa lehen hizkuntza bada.



Hainbat salbuespenak aurkitzen dira, hala nola, kultur edo hezkuntza produktuetan azaltzen den informazioa beste hizkuntza batean azaldu behar bada.
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3. Katalunia eta Quebec-en esperientziaren azterketa
3.2 Quebec
d)

50 langile baino gehiagoko enpresen betebeharrak

50 langile baino gehiagoko enpresen betebeharrak 55
Hizkuntza frantsesaren Gutunak zenbait xede zehazten ditu lanean, merkataritzan eta negozioetan frantsesaren erabilera normalizatzera zuzenduta daudenak.
50 langile edo gehiago ditzuten Quebec-eko enpresen kasuan, legeak frantsesaren implementaziorako prozedura eta epe batzuk zehazten ditu (Hzikuntza frantsesaren Gutunaren
V. kapitulua) 56.

Bulegoan
izena ematea

55
56

Hizkuntza
egoeraren
azterketa

Hobetze
programa edo
plana

Enpresak
proposatzen
duen
programaren
aurkezpena

Programaren
onarpena

Programaren
aplikaizoa

Ziurtagiria

Frantsesaren
iraunkortasuna
enpresetan

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/index.html
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/charte/charte/clffrentr.html
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3. Katalunia eta Quebec-en esperientziaren azterketa
3.2 Quebec
50 langile baino gehiagoko enpresen betebeharrak

Bulegoan izena
ematea

Hizkuntza
egoeraren
azterketa

Hobetze
programa edo
plana

Enpresak proposatzen
duen programaren
aurkezpena

Programaren
onarpena

Programaren
aplikaizoa

Ziurtagiria

Frantsesaren
iraunkortasuna
enpresetan

1.

Bulegoan izena ematea57. 50 langile baino gehiagoko Quebec-eko enpresek sei hilabeteko epea dute martxan jartzen direnetik Quebec-eko hizkuntza frantsesaren
bulegoan izena emateko. Horretarako, enpresaren egituraren eta jardueren inguruko informazioa azaldu beharko du. Prozesu hone amaieran bulegoak izen ematearen
ziurtagiri bat emango dio enpresari. Enpresek 100 langile edo gehiago dituzten kasuetan, frantsestearen prozesurako batzorde bat58 osatu beharko dute eta izen ematean
batzordea osatzen duten pertsonen izenak eman beharko dituzte. Batzordeak enrpesaren hizkuntza egoeraren analisia egiteaz arduratuko da.

2.

Hizkuntza egoeraren azterketa. Enpresek sei hilabete dituzte, izen ematetik hizkuntza egfoeraren analisia egiteko. Analisian, enpresaren egunerokotasunean, barne eta
kanpo komunikaizoetan frantsesaren erabilearen egungo egoera aztertuko da eta ondoren, buleguari analisi honen berri emango zaio. Bulegoak erabakiko du
frantsesaren erabilera egokia den ala ez, egokia den kasuetan ziurtagiria lortuko du eta egokia ez den kasuetan hobetze plan bat martxan jarri beharko du.

3.

Hobetze programa edo plana. Frantsesaren erabilera maila egokia ez den kasuetan, Hikuntza Frantsesaren Gutunak ezartzen dituen betebeharretan hobetzeko, bulegoak
hobetze plan bat aurkezteko eskatuko die enpresei. Zenbait salbuespen daude, adibidez ikerketa zentroak, non ingelesa lehen hizkuntza izan daiteke. Kasu hauetan
bulegoarekin konbenio berezi bat sinatuko da.

4.

Enpresak proposatzen duen programaren aurkezpena. Enpresek sei hilabeteko epea dute hobetze plana aurkezteko, bulegoak egoera hobetzear dagoela jakinarazten
dien momentutik.

5.

Programaren onarpena. Enpresak aurkezten duen programa bulegoak onartu behar du.

6.

Programaren aplikaizoa. Plana onartzen denean, enpresak plan hori martxan jarri behar du, langileei informatu eta aurreikusitako epeetan bete. 100 langile baino
gehiagoko enpresen kasuetan, urteko txostena bat aurketzu behar dute eta 100 langile baino gutxiagoko enpresen kasuetan, txostena bi urtez behin aurketzu beharko da.

7.

Ziurtagiria. Bulegoak prozesua modu egokian egiten abda ziurtagiri bat emango dio enpresari.

8.

Frantsesaren iraunkortasuna enpresetan. Ziurtagiria lortu onforren, frantsesaren erabilera mantenduko duela ziurtatu beharko du. Horretarako, hiru urtez behin frantsesaren
erabileraren inguruko txosten bat aurkeztu beharko du.
Prozesua guztia azaltzen duten dokumentu edo gidak daude 59 60

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/entreprises_plus/comite.html
59 http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/depliants/20130613_depliant6a.pdf
60 http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/depliants/20100212_depliant6d.pdf
57
58
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3. Katalunia eta Quebec-en esperientziaren azterketa
3.2 Quebec
e)

Publizitate kanpainak

Publizitate kanpainak
"Hemen frantsesez hitz egitea pena merezi du" kanpaina («Ici, on gagne à parler français») 61


Interneten oriandik eskuragari dagoen kanpainaren webgunean enpresarien eta
ekintzaileen esperientziak aurkitu daitezke. Faruk, Radka, Jaime eta Halima
bezalako pertsonek frantsesa erabniltzen dute negozioaren bilakaera onaren
aktibo bezala.

"Frantsesa, gure harrotasuna, partekatutako erantzukizuna” kanpaina («Le français, notre
fierté, notre affaire à tous») 62





61
62

2008an egindako kanpaina
Kanpoainak irratiko mezuak, idatzizko komunikabideetan argitaratutako mezuak,
Motrealeko Metroko pantailetan emandako mezuak, hiri desberdinetan zehar
mugiten diren autobusetako publizitatea, Interneteko publizitatea... osatzen zuten.
Neurri hauek negozioak frantsestera, frantsesa sustatzera eta hizkuntza frantsesaren
kalitatea eta aberastasunaren garrantziaren inguruan Quebec-eko gizartea eta
orokorrean biztanle kontzientziatzera zuzenduta daude.

Campagne « Ici, on gagne à parler français » Kanpaina "Hemen frantsesez hitz
egitea `pena merezi du"

http://ongagneaparlerfrancais.gouv.qc.ca/fr/index.php
http://www.spl.gouv.qc.ca/dossiers/campagnes/
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3. Katalunia eta Quebec-en esperientziaren azterketa
3.2 Quebec
f)

Dokumentazio gunea

Dokumentazio gunea 63
Quebec-eko hizkuntza politikako idazkaritzako dokumentazio
gunea. Bertan ondorengo informazioa aurkitu dezakegu:

Foiletoak eta triptikoak

Sinposioak

Administrazio dokumentuak

Legeak, araudiak eta politikak

Memoriak

Elkarlanerako programak

Txostenak, inkestak eta estatistikak
Dokumentazio gunean argitaratutako txostenen adibideak:




63

“La francisation des entreprises : une responsabilité à
partager. Rapport du groupe de travail tripartite sur la
francisation des entreprises”
“Hizkuntzaren esparruan praktika onak enpresan”

http://www.spl.gouv.qc.ca/documentation/
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3. Katalunia eta Quebec-en esperientziaren azterketa
3.2 Quebec
Enpresak frantsestu: guztion ardura. Enpresa frantsesen inguruko txostena“ (La francisation des entreprises : une responsabilité à partager. Rapport du groupe de travail tripartite sur
la francisation des entreprises”) 64
Enpresetan
frantsesaren
aldeko politikak ezartzearen
inguruko aspektu gakoak
jasotzen dituen dokumentua.
Gainera zenbait gomendio
ematen ditu:


Borondate
politikoaren
inguruan



Frantsestearen
inguruan



Frantsesez
lana
egiteko
eskubidearen
inguruan



Lan
esparruan
etorkinei eskaintzen
zaien
hizkuntzaprestakuntzaren
inguruan

Gomendioen
zerrenda:
http://www.spl.gouv.qc.ca/d
ocumentation/rapportssonda
gesstatistiques/lafrancisation
desentreprises/liste-desrecommandations/

64

http://www.spl.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/grant.pdf

120

Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideei buruzko 123/2008 dekretuaren betetze-mailaren azterketa kualitatiboa

3. Katalunia eta Quebec-en esperientziaren azterketa
3.2 Quebec
“Hizkuntzaren inguruko praktika onak enpresetan” 65
Negozioetan aurkitzen diren
hizkuntzaren esparruko praktika
onen
adibideak
aurkitu
daitezke webgune honetan.

Ondorengo gaien inguruan
gomendio
desberdinak
eskaintzen dira:
1. Hizkuntzaren arazoak
2.
Hizkuntzaren
inguruko
ezagutzaren kudeaketa
3. Barne komunikazioa
4. Kanpo komunikazioa
5. Itzulpenak
erremintak

65

eta

hizkuntza

http://www.francaisautravail.org/
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Fitxa metodologikoa
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A. Eranskina. Fitxa metodologikoa

A.1.

Ikerlanaren unibertsoa eta lagina

Kontsumitzaile eta erabiltzaileekin harremanetan jartzerako orduan hizkuntza eskubideen betetze mailaren inguruko lehen azterketa egin ondoren, eta inkesta
bidez ondorioztatutako emaitzak kontrastatzeko helburuarekin, azterketa gehigarria egin da. Horretarako, Euskal Autonomi Erkidegoko zortzi enpresetako giza
baliabideen arduradunei, bezeroaren arreta zerbitzuko arduradunei edota marketin zuzendariei elkarrizketa sakonak egin zaie analisi kualitatibo moduan.
Elkarrizketak martxan jarri baino lehen, Dekretuaren aplikazio eremuko enpresa eta establezimenduen unibertsoa kuantifikatzea beharrezkoa izan da.
Ikerketaren lehen fasean, 123/2008 Dekretuaren betetze maila aztertzeko egin den inkestan, 424 enpresa eta establezimenduk hartu dute parte eta
elkarrizketa sakonak egiteko, inkesta erantzun duten enpresa horiek hartu ditugu kontuan unibertso bezala. Ondorengo tauletan ikus daiteke elkarrizketa
sakonak egiteko enpresen banaketa, alde batetik, sektorearen arabera eta, bestetik, Lurralde Historikoan eta gune soziolinguistikoaren arabera.

Sektorea
1. Legez unibertsalak, interes orokorrekoak edo
antzeko beste kategoria batekoak diren
zerbitzuak egiten dituzten erakunde edo
pertsona juridikoak

Posta eta komunikazioa

Garraioa

Energia banatzaileak
2. Merkataritza sektorea, baldin eta aipatutako
baldintzetako bat betetzen badute

Hipermerkatu eta supermerkatuak

Saltoki gune handiak

Saltoki handiak

Zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresak
3. Finantza erakundeak
4. Eraikuntza edo higiezinen agentziak
GUZTIRA

Inkesta kopurua
guztira

12
55
28

98
17
33
26
72
83

Inkesta kopurua
guztira
Lurraldea

Araba

Gipuzkoa

Bizkaia
GUZTIRA
Gune soziolinguistikoa

GS-1 (<20%)

GS-2 (20%-33%)

GS-3 (33%- 49,9%)

GS-4 (50%-80%)

GS-5 (>80%)
GUZTIRA

75
156
193
424
27
185
122
83
7
424

424
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A. Eranskina. Fitxa metodologikoa

A.2. Elkarrizketa sakonetako parte hartzaileak
Elkarrizketa sakonetan parte hartu duten establezimenduen aukeraketa sistemari dagokionez, aurretik egindako 123/2008 Dekretuaren betetze mailari buruzko
inkestan parte hartu zuten enpresen zerrenda erabili da datu base bezala. Enpresa zerrenda oinarritzat hartuta, sektore desberdinetako enpresen artean egin
da aukeraketa. Beti ere, hiru lurralde historikoetan kokatuta dauden enpresen artean.
Aipatu behar da, zortzi elkarrizketa sakonak egin ahal izateko, saiakera gehiago egon direla. Horrela, hamasei elkarrizketa saiakera egin dira proposatutako
zortzi elkarrizketa sakonak lortu ahal izateko. Zehazki, elkarrizketa sakonetan parte hartu duten enpresen zerrenda ondorengoa da:

Jarduera sektorea

Establezimendua kokatuta dagoen Lurralde Historikoa

Merkataritza

Araba
Gipuzkoa
Bizkaia

Garraioa

Gipuzkoa

Kultura

Bizkaia

Merkataritza

Araba

Merkataritza

Gipuzkoa

Ostalaritza

Araba

Kultura

Gipuzkoa

Merkataritza

Araba
Gipuzkoa
Bizkaia

Iturria: IKEI.
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A. Eranskina. Fitxa metodologikoa

A.3. Elkarrizketa sakonetan parte hartu duten pertsonen profila eta aukeratutako hizkuntza
Enpresa guztien kasuen elkarrizketa sakonetan parte hartu duten pertsonek erantzukizun postu bat dute enpresa edo establezimenduan: giza baliabideen
arduraduna, bezeroaren arreta zerbitzuko arduraduna edo marketineko arduraduna.

Elkarrizketetan parte hartu duen pertsonaren kargua
1.

elkarrizketatua

2.

elkarrizketatua

3.

elkarrizketatua

4.
5.
6.

elkarrizketatua
elkarrizketatua
elkarrizketatua

7.
8.

elkarrizketatua
elkarrizketatua

Marketin zuzendaria
Giza baliabideen arduraduna
Bezeroaren Arreta Zerbitzuko arduraduna
Bezeroaren Arreta Zerbitzuko arduraduna
Bezeroaren Arreta Zerbitzuko arduraduna
Marketin zuzendaria
Giza baliabideen arduraduna
Giza baliabideen arduraduna

Iturria: IKEI.
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A. Eranskina. Fitxa metodologikoa

A.4. Elkarrizketetarako erabilitako gidoia
Analisi honen helburua enpresa, erakunde eta establezimenduek eguneroko ekintza eta jardueretan euskararen erabilerari dagokionez identifikatzen dituzten
abantailak eta zailtasunak identifikatzea da. Horretarako, elkarrizketa sakonetan parte hartu duten pertsonei ondorengo aspektuen inguruan galdetu zaie:












Zure enpresak bezero eta kontsumitzaileekin harremanetan jartzerakoan (ahozkoa, idatzizkoa zein bezeroaren arreta zerbitzua) hizkuntza politikaren
bat definituta dauka? Zertan datza?
Zure ustez zein egoeratan dago sektorea euskarazko zerbitzua eskaintzeari dagokionez?
Azken urteetan zure enpresan bezeroaren profila aldatu da zuekin harremanetan jartzerakoan? Zein zentzutan eman da aldaketa hori?
Zeintzuk dira bezero eta kontsumitzaileekin harremanetan jartzerakoan euskara gehiago edo gutxiago erabiltzearen arrazoiak?
(establezimenduaren kokapen geografikoa, bezeroaren profila, langileen adina, enpresaren zuzendaritzarentzat zerbitzua euskaraz eskaintzea
lehentasuna izatea…)
Teknologia berriak eragina izan dute bezeroekin harremanetan jartzerakoan erabiltzen den hizkuntzaren aukeraketan?
Sektorearen arabera euskarazko zerbitzua eskaintzeari garrantzia desberdina eduki dezake? Sektore euskaldunagoak eta erdaldunagoak daudela
uste duzu? Hau da, sektorearen arabera hizkuntzari dagokionez errealitate desberdinak daudela uste duzu?
Ezagutzen duzu beste herrialde bateko praktika onak edo politika interesgarriak hizkuntzen erabilera sustatzeko?
Zeintzuk dira zure ustez neurri eraginkorrenak bezeroei euskarazko zerbitzua ziurtatzeko?
Ze politika edo ekintza jarriko zenituzke martxan euskaren erabilera sustatzeko hizkuntza politikako arduraduna bazina? (orokorrean eta
kontsumitzaile eta erabiltzaileekin harremanetan jartzerakoan)
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