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Arartekoaren 2015R-231-15 Ebazpena, 2015eko maiatzaren 13koa. Honen bidez 
Bermeoko Udalari gomendatzen zaio kexagileari bere legezko eskubide eta 
interesak auzitegiaren aurrean defendatzeko beharrezko dokumentazioa horrek 
erabakitzen duen hizkuntza ofizialean ematea.

Aurrekariak

1. Bermeoko Udalean, bitarteko funtzionario gisa, errenta eta ordainarazpenen 
administrari laguntzaile (Ekonomia Arloa) lanpostua duen herritar batek kexa bat 
aurkeztu zion erakunde honi. 

Kexagileak desadostasuna agertzen zuen Bermeoko Udalak uko egiteagatik 
jatorriz euskaraz egindako udal-dokumentazioa gaztelaniara itzulita emateari. 

2. Aipatutako dokumentazioa beharrezkoa zitzaion kexagileari bere eskubideez 
baliatzeko, Ekonomia eta Ogasun Saileko zinegotzi ordezkariaren dekretu baten 
kontra aurkeztu zuen errekurtsoa ez onartzearen ondorioz; dekretu horretan 
beste eginkizun batzuk esleitzen zitzaizkion bere lanpostuari. 

Alkatetza Dekretuak ez zuenez errekurtsoa onartu, kexagileak 
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioaren aurrean aurkaratu nahi zuen. 
Horretarako, aldiz, kasuari zegokion udal-dokumentazioaren gaztelaniazko 
bertsioa behar zuen abokatuak azter zezan, gehiena euskaraz idatzita 
baitzegoen. 

3. Udalak uko egin zion eskaerari, Udalean Euskararen Erabilera Normalizatzeko 
Planean oinarrituta. Uko egiteak Euskara Sailak 2015eko urtarrilaren 20an horri 
buruz egindako txostenari egiten zion erreferentzia. Txostenaren edukiak 
beranduago aipatuko ditugu.

4. Bermeoko Udalarekin jarri ginen harremanetan, zeini kasuaren inguruan guk 
egindako informazio eskaerarekin batera, gaiari zuzenbidearen alorretik heltzeko 
irizpide batzuk helarazi genizkion, aurrerago azalduko ditugun baldintzen 
arabera.

5. Bermeoko Udalak gertaerak berretsi zituen, eta bere jardunbidea honako arrazoi 
hauetan oinarrituz arrazoitu zuen: 
 Kexagilea Udaleko funtzionarioa da; horrenbestez, estatutuaren araubide 

bati atxikita dago. Horrek jasotzen dituen arauetatik eta Euskararen Erabilera 
Normalizatzeko Planetik ondorioztatzen denaren arabera, hizkuntz 
eskakizuna egiaztatuta duten funtzionarioek ez dute jasoko haien 
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eginkizunak betetzearekin zerikusia duten agirien itzulpenik. Espedienteak 
haren funtzionario izaerarekin duenez zerikusia, kexagileak funtzionario gisa 
dihardu, eta ez herritar partikular gisa.

 Interesdunak hasiera batean aurkeztutako erreklamazioa euskaraz idatzita 
zegoen, horrek ulertzera ematen du euskara erabiltzea erabaki zuela.

 Lehenago deskribatutako alderdiari dagokionez, Bermeoko Udalak ez du 
arrazoirik ikusten interesdunak berak euskaraz aurkeztutako agiri bat, kasu 
honetan bere garaian administrazio bidean paratu zuen errekurtsoa, 
espedientearen zati gisa itzultzeko. 

 Hala ere, Bermeoko Udalak eskatutako dokumentazioaren itzulpena egin eta 
emateko prest agertuz amaitzen du, betiere interesdunaren abokatuak 
eskatzen duenean itzulpen hori. 

Hori guztia ikusita, Arartekoak bere esku-hartzea honako gogoeta hauek adieraziz 
amaitzea erabaki du 

Gogoetak

1. Ebazpen honen hirugarren aurrekarian, udaleko Euskara Sailaren zerbitzu 
teknikoek idatzitakoan, aipatzen den txostenean udal barruan idatziz 
mantentzen diren harremanen irizpide arautzaileak daude, 2013-2017 aldirako 
Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planean jasotakoaren arabera. 

Zehazki, adierazten du zein kasutan jasoko duten udal langileek euskaraz 
egindako agirien gaztelaniazko itzulpena: hizkuntz eskakizuna egiaztatzetik 
salbuetsita daudenean eta ez dutenean euskara maila nahikoa. Txostenak 
adierazten du 2001ean lehen Euskararen Erabilera Plana onartu zenetik, 
baldintza horiek bete ezean langileei ez zaiela agiririk itzultzen.

2. Ez daukagu ezer aipatutako txostenaren edukiaren kontra egiteko, bertan 
jasotzen den irizpidea kasuari ezartzearen aurka egiteko baizik. Izan ere, 
txostena oinarritzat hartzen bada kexagileari eskatzen zuen itzulpena ukatzeko, 
botere publikoen euskararen erabileraren bi alderdi nahasten dira:

 Udalak aipatzen duen planaren aurreikuspenek euskara barne laneko 
hizkuntza gisa ulertzearekin dute zerikusia. Esparru horretan ez litzateke 
eskatutako itzulpena eskuratzea onartu beharko, aipatutako baldintzak 
betetzen diren neurrian baizik. 
Irizpide hori ezarri beharko litzateke kexagileak dokumentazioaren itzulpena 
zeregin profesionalak betetzearen esparruan eskatu izan balu, hau da, 
esleituta dituen eginkizunak betetzeko erabili beharko lituzkeen agiriak 
izanez gero, edo udal instantziekin barne komunikazioa bermatzeko.
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 Kasu honetan, aldiz, kexagileak agiri hauek eskatzen dituen esparrua ez da 
barne laneko harreman bat, baizik eta udalaren jardunbide batek legezko 
eskubideak eta interesak urratu dizkiola kontuan hartuta, auzitegiaren 
aurrean aurkaratuz defendatzen saiatzen den edozein herritarrekin izan 
dezakeen kanpo harreman bera. 

3. Esku artean dugun egoera azken hori izanik, Euskal Herrian hizkuntza ofizialen 
erabilera arautzen duen araudia erreferentziatzat hartuta heldu behar zaio 
arazoari, bereziki Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 
Legea. 

II tituluaren 1. kapituluan ezarritakoari jarraiki, soilik euskaraz emandako 
informazioak duen balio juridiko osoa alde batera utzirik, hartzaileak eskubidea 
dauka bi hizkuntza ofizialetako zeinetan jaso nahi duen informazioa 
erabakitzeko. Hau da, administrazio-espediente bati erantsitako agiri bat 
balioduna izateko, araudiak ez du eskatzen bi hizkuntza ofizialetan idatzita 
egotea, nahikoa da horietako batean idatzita badago. Hala ere, haren 
eskurapena administrazioaren esku geratuko da, legeak aurreikusten duenaren 
arabera, herritar orok legez eskatzen duen txosten edo agirien edukia bakoitzak 
aukeratzen duen hizkuntza ofizialean komunikatzeko eskubidea kasu guztietan 
errespetatuz. 

Udal jardueraren esparruan soilik euskaraz aurkezten edo ematen diren 
xedapen, txosten edo agiriei, azaldutako araudia ikusita, duten balio juridiko 
osoa aitortzeak, bere korrelatua dauka araudi horrek berak eskaintzen duen 
zuzenbidean. Hori gabe zaila izango litzateke ulertzea herrialde batean, non 
oraindik bi hizkuntza ofizialen egoera diglosikoa den eta biztanleria elebiduna 
gutxiengoa: pertsona guztiek eskatzen duten txosten edo agirien edukia 
eskuratu nahi duten hizkuntza ofiziala hautatzeko eskubidea, hemen gertatzen 
den moduan, eskubideak baliatzeko edo legezko interesak defendatzeko.  

Kasu honetan, administrazioarekiko auzi-errekurtso bat paratu behar da 
defentsa hori egiteko; horrek abokatuak eta prokuradoreak ordezkatuta jardutea 
eskatzen du. Kexagileak Udalari urtarrilaren 28ko idazkian jakinarazi zionaren 
arabera, dokumentazioa gaztelaniazko bertsioan eskatu izanaren arrazoia, 
abokatuaren laguntzak beharrezko dokumentazioa aztertu ahal izatea zen, hain 
zuzen ere. 

Ez dakigu abokatuaren euskararen ezagutza maila zein zen, baina azpimarratu 
behar dugu horrek ez duela garrantzirik itzulpen eskaera onartzeko edo 
ukatzeko orduan, izan ere, zentzu horretan garrantzizkoa ez da zergatik egin 
zuen eskaera, zuzenbidean daukan oinarria baizik. Horregatik, udalak agertutako 
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prestasuna positiboki baloratu arren, ez da onargarria itzulpena eskatzen duen 
pertsonan oinarritzen den irtenbidea, hau da, eskatzailearen abokatuak eskatuz 
gero itzulpena, ematea, baina eskatzaileak eskatzen badu, ukatzea. Izan ere, 
orain arte azaldutakotik ondorioztatzen den moduan, pertsona guztien eskubide 
batez dihardugu, euskararen ezagutza edo lanpostuetan esleituta izan 
dezaketen hizkuntz eskakizuna aipatutako araudian ezeztapen edo muga gisa 
jasota egon gabe. 

4. Horretarako ezer ez da kontraesankorra Bermeoko Udalak euskara barne laneko 
hizkuntza bihurtzeko aukerarekin; erabaki hori legezkoa da eta korporazioak 
behar bezala hartu zuen. Zentzu horretan, erakunde hau kontziente da udal 
batean euskararen erabileraren inguruan hartzen diren erabakiak, kasu honetan 
2013-2017 Erabilera Planean agertzen direnak, inola ere ez direla aukera 
apetatsua, izan ere, euskaldunen ehuneko altua dagoen udalerrietan euskara 
soilik erabiltzea benetako komunikazio tresna izateko aukera da. Hain zuzen 
ere, herrietan du euskarak bizitasun handiena eta etorkizunean are gehiago 
erabil daiteke benetako hizkuntza gisa, gaztelaniarekin batera joan beharrik izan 
gabe, bai biztanleenganako zerbitzuan, bai beste administrazio batzuekiko 
harremanetan.  

Hori guztia, alde batera utzita gaztelania erabili nahi dutenen eskubideak kasu 
guztietan babestea. Izan ere, hizkuntza politikari dagokionez, botere publikoek ez 
dituzte soilik herritarren eskubideen eraginkortasunerako neurriak hartu behar; 
neurri horiek herritarrengan izan dezaketen eraginak, batez ere testuinguru 
soziolinguistiko jakin batzuetan, beste beharrizan bat nabarmentzen du: beti modu 
inklusiboan lan egitearena; horrek esan nahi du, beste gauza batzuen artean, 
praktikan gure bi hizkuntza ofizialen harremana bereizten duen diglosia aintzat 
hartzea. Horregatik, pertsona askok, euskaldunak izan arren, eta norberak bere 
jarduera garatzen duen esparru publiko edo pribatuan euskara lan hizkuntza 
izatearen alde egitea gorabehera, une jakin batzuetan gaztelaniaz baliatu behar 
dira gai jakin batzuk jorratzerakoan, bai erabilitako hizkuntza-erregistroak, bai 
ulermenak, kontuan hartuta duen konplexutasun teknikoa, soilik hizkuntza 
horretan jaso duten prestakuntza eskatzen duelako.

Ikuspuntu honetatik, eta eskatutako informazioa gaztelaniaz jasotzeko eskubidea 
hizkuntzen koofizialtasunaren arloko araudiak babesten duela oinarri hartuta, 
ondorioztatzen da legean ez dagoela inolako xedapenik, araudi horri helduta, 
espedientean agiriren bat euskaraz aurkeztu duenari edo gaztelaniaz soilik zabaldu 
den agiri baten euskarazko bertsioa eskatu duenari ukatzeko ahalmena emateko. 

Hori ikusita, kexagileak bere eskaera oinarritzen zuen eskubidearen existentzia eta 
birtualtasunaren inguruan egin ditugun gogoetei jarraiki, eta otsailaren 27ko 
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3/1985 Legeak —erakunde hau sortu eta arautzekoak— 11 b) artikuluan ezarri 
duenarekin bat etorriz, Arartekoak honako gomendio hau egiten dio Bakioko Udalari

Gomendioa

Interesdunaren eskaerari dagokion dokumentazioa gaztelaniaz ematea.


