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Arartekoaren Ebazpena, 2012ko martxoaren 1ekoa. Horren bidez, herritarrei gure 
erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan emandako arreta hobetzeko neurriak 
gomendatzen zaizkio Eusko Jaurlaritzako Barne Sailari. 

 
Aurrekariak 

 
 

1. Herritar batek erreklamazioa aurkeztu zuen erakunde honen aurrean, Gasteizko 
Olagibel kaleko Ertzaintzaren herritarrenganako arreta bulegoan euskarazko 
arreta jaso ez zuelako, lapurretagatiko salaketa jartzera bertaratu zenean. 
Dirudienez, aipatu polizia bulegoetan une hartan ez zegoen hizkuntza ofizial hori 
zekin inor.  

 
 
2. Lehenengo unean, pertsona horrek ez zuen gertakari horiengatiko kexa 

Arartekoaren aurrean jarri, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren mendeko 
Elebideren (Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko Zerbitzua) aurrean baizik.  
Zerbitzu horrek Herrizaingo Sailaren Justizia Araubidearen eta Zerbitzuen 
Zuzendaritzara jo zuen, kexaren berri emateko, abenduaren 24ko 10/82 Legeak 
herritarrei onartzen dizkien eskubideak gogorarazi zizkion eta 15 eguneko epean 
erantzuteko eskatu zion. Erantzunik jaso ez zuenez gero, hilabeteren buruan 
eskaera errepikatu zuen, eta berriz ere bi hilabete igaro ondoren. Hiru hilabete 
igarotakoan, Elebidek erreklamaziogilearengana jo zuen eta adierazi zion, 
Herrizaingo Sailak hiru laguntza eskaera horiei erantzun ez zienez, gertakaria 
izapide gehiagorik gabe artxibatzea erabaki zuela. Hala ere, artxibatzearekin 
ados egon ezean aipatu zerbitzuarekin harremanetan jartzeko aukera eskaini 
zion.  
 
Erreklamaziogileak halaxe egin zuen eta, hori dela-eta, Elebidek telefonoz 
kontaktatu zuen Ekinbide zerbitzua, hura baita Herrizaingo Saileko arduraduna 
herritarren erreklamazioei erantzuteko. Aipatu zerbitzuak adierazi zuenez, 
zegokion komisariari horri buruz eskatutako txostenaren zain zegoen; hori dela-
eta, kexaren izapidetzea oso atzeratuta zegoenez, izapideak ahalik eta gehien 
argitzeko eskatu zion Elebidek. 
 
 

3. Bost egun geroago Ekinbiden erantzuna iritsi zen, hura Herrizaingo Sailaren 
Justizia Araubidearen eta Zerbitzuen Zuzendaritzari igorri zitzaion eta hark, 
bestalde, Elebideri. Azken horrek interesatuari jakinarazi zion.    

 
Ekinbidek erantzunean adierazi zuenez, ez zuen kexa jaso Elebidek Herrizaingo 
Sailari igaro ondoren hil eta erdi igaro arte. Jarraian, onartu zuen egia dela 
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erreklamaziogileari arreta eman zion ertzainak ez zekiela euskara nahikorik 
salaketa izapidetzeko eta, hark bere erreklamazioan adierazi zuenez, une hartan 
ez zegoen hizkuntza horretan erantzun ahal zion beste ertzainik. Sailak ez zion 
kaltetutako herritarri zuzendu erantzuna, Elebideri baizik; hari jakinarazi zionez, 
Ertzaintzako kideak euskalduntzeko programa bat burutzen ari da, herritarrek 
arreta euren aukerako hizkuntza koofizialean emateko egiten dituzten eskaerei 
erantzuteko helburua erdiesteko helburuz. Adierazi zionez, prozesua amaitzeke 
dago, eta motela eta mailakakoa da. Horretan lan egiten jarraitzen dute, 
horretarako prestakuntza zikloetan sartzen diren bitartean langileak ordeztu 
ezinak zailtasunak sortu arren. Amaitzeko, bere idazkiak zerbitzua hobetzeko 
dakarren aukera eskertzen dio –Elebideri, ez herritarrari-. Elebidek interesatuari 
jakinarazi zionean, hark kexa jarri zuen Arartekoaren aurrean. 
 
 

4. Arartekoak Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikaren sailburuordeari jo zuen 
gertatutakoaren berri eman ziezaion, eta administrazioen eta hizkuntza 
eskubideak bermatzeko zerbitzuaren arteko lankidetza hobetzen laguntzeko 
irizpideak sartzeari zer deritzon ezagutzeko. Helburu berberarekin, Herrizaingo 
Saila ere kontaktatu genuen eta honako puntuei buruzko argibideak ere eskatu 
genizkion:  

 
• Erreklamaziogileak jarritako kexari erantzun eske Elebidek igorritako 

idazkiekin egindako izapideak 
• hala izanez gero, idazkiei ez erantzuteko zioak, eta Sailak erantzuteko 

zeukan asmoa. 
• kexa eragin zuten gertakariei buruz eta, halakorik balego, adierazi 

zentzuan zerbitzua hobetzeko hartutako neurriei buruz adieraztea egokitzat 
jotzen zuten oro.  

 
 

5. Herrizaingo Sailak bidali zigun lehen erantzunean, adierazi zigun haien Justizia 
Araubidearen eta Zerbitzuen Zuzendaritzak prozedura osoa bete zuela, eta 
Kultura Sailean kexa hau dela-eta zabaldutako gertakariari buruz burututako 
espedientea igorri zigun. Hori dela-eta, erakunde honek berriz jo behar izan zuen 
lehenengo sailari, eta aipatu zuzendaritzari azaldu behar izan genion Arartekoak 
igorritako laguntza eskaerak, jasotako kexaren berri eman ez ezik, gure ustez 
erantzun gabe geratu ziren bi kontu zehatz zekartzala. 

 
a. alde batetik, zer izapidetze egin zen Elebideren hiru idazkiekin, zerbitzu 

horrek erreklamaziogileari adierazi zionez, Herrizaingo Sailak ez baitzien 
erantzun. Horren bidez, herritarrek gai horri buruz jarritako kexei 
erantzuteko prozedurak hobetzeko eremuak identifikatu nahi ziren. 
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b. bestetik, sailari adierazi genion, azken urteotan, Gasteizko polizia 

bulegoetan euskarazko arretarik jaso ez izanagatiko antzeko kexak direla-
eta, Arartekoak zenbaitetan adierazi duela horri buruzko neurriak hartu 
behar direla. Hori dela-eta, neurriak zein izan diren adierazteko eskatu 
genuen, haien eragina ebaluatzeko eta, beharrezkoa balitz, haiek indartzea 
proposatzeko. Ohartarazi genuenez, gai horri dagokionez, aipatu kexak 
direla-eta zabaldutako espedienteetan Herrizaingo Sailak Arartekoari 
erantzun ohi zion modu berean erantzun zion Ekinbidek Elebideri 
azkenean. 
 
 

6. Herrizaingo Sailak Justizia Araubidearen eta Zerbitzuen Zuzendaritzaren beste 
idazki baten bidez erantzun zion Arartekoari. Han, Elebidek igorritako idazki 
guztiak jaso zituela berretsi zuen, eta haietako lehena igorri ondorengo egunean 
sartu zela sailaren erregistroan. Kexari erantzuteko atzerapenaren zioei buruzko 
galderari, ordea, ez zion erantzun. Edonola ere, adierazi zuen, izapidetzea 
bizkortzeko, behin-behineko neurri gisa, beste prozedura bat ezartzen den 
bitartean, Elebidetik jasotako idazkiak eskaneatuko direla, egun berean 
Ekinbideri posta elektronikoz igortzeko. 

 
Erantzun hori jasota, Arartekoak bere esku-hartzea amaitu eta gomendio hau egitea 
erabaki zuen, honako oharbideetan oinarrituta: 
 

Gogoetak 
 
 

1. Espediente honetan izan dugun esku-hartzeak bi dimentsio dauzka: alde batetik, 
Herrizaingo Sailak Elebideri emandako erantzunari dagokiona, bai hain berandu 
erantzuteari bai edukiari dagokienez; bestetik, eta azken alderdi horri lotuta, 
egiaztatutako gabezien izaerari eta haiei aurre egiteko neurri egokiei dagokiena.  

 
 
2. Bi kontu horietako lehenengoari dagokionez, gogorarazi behar da, uztailaren 

29ko 150/2008 Dekretuko (08-8-14 EHAA) 8. artikuluko 4 eta 5. idatz-zatietan 
xedatutakoaren arabera, Elebideren kontsulta, kexa eta iradokizun guztiei 
izapidea eman eta erantzun beharko die dagokion erakundeak edo sailak, epean 
erantzuteko betebeharra zorrotz betetzeko behar diren neurri guztiak hartuko 
ditu, eta agertutako gabeziak konpontzeko jarduketa egokiak burutuko ditu, 
horren guztiaren berri emanez aipatu zerbitzuari. Dekretu arautzaileak ez dauka 
berariazko xedapenik manu horiek ez betetzearen ondorioei buruz. Hala ere, 
euskal administrazioek Elebideri laguntzea betebehar izatearen esanahia herri 
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botereen jarduketak bete behar dituen koherentzia eta herritarrentzako 
zerbitzuaren arauen argitara bilatu behar dugu, batez ere eskubideak 
bermatzeko zerbitzu bat jartzen dutenean eta haren eraginkortasuna, hain zuzen 
ere, erakundeen arteko lankidetza bultzatzeko gaitasunean datzanean. 
 
Erreklamaziogileak jarritako kexari buruz Elebidek igorri zizkion idazkiei 
emandako izapideen gaineko argibideak eskatu zizkion Arartekoak Herrizaingo 
Sailari. Haren erantzunak izapidetzearen alderdi formalen berri baino ez digu 
ematen, eduki materialean sartu gabe. Alegia, idazkiak eta haien erantzuna 
zerbitzuetan sartu eta irteteko datak baino ez dizkigu adierazi; ez dio ezer, 
ordea, salatutako gertakariak egiaztatzeko sailak burutu zituen izapideei buruz, 
ezta izapideak burutu ziren datei buruz. Edonola ere, dauzkagun datuek 
errepikatu behar ez liratekeen akats bi erakusten dituzte, gutxienez:  
 

• alde batetik, erreklamaziogilearen kexa helarazteko Elebidek igorritako 
idazkia, Herrizaingo Sailean igorri ondorengo egunean jaso arren, 
erantzuteko ardura duen zerbitzuan hilabete eta erdi geroago sarrarazi 
zuena.  

• bestalde, Herrizaingo Sailak Arartekoari emandako erantzunak kexari 
dagozkion gertakariengatik Ekinbidek komisariari eskatu zion txostena 
aipatzen ez badu ere (horrek eskatu zen data ezagutzea galarazten du), 
Kultura Sailak emandako argibideei esker, jakin ahal izan dugu, edonola 
ere, lehenengoak kexaren berri izan ondoren hiru hilabete eta erdi 
igarota, txostena igorri gabe zegoena; eta, zegokion administrazioaren 
laguntza hiru aldiz eta emaitzarik gabe eskatu ondoren, bere eskubideak 
bermatzeko ardura duen zerbitzuak artxibatzea erabakitzearen aurrean 
herritarra kexatu ondoren baino ez zen hura igorri. 

 
Beraz, eta erantzuteko epeei dagokienez, gertatutakoak erakusten du 
Herrizaingo Sailak kexa prozedura bizkortu behar duela. Izan ere, kasu honen 
ondoren, ebazpen honetako seigarren aurrekariak jaso duen behin-behineko 
aldaketa sartu du bere funtzionamenduan, beste prozedura bat onartzeko zain. 
Horrela, Elebideren idazki bat jasotzen duen bakoitzean, Justizia Araubidearen 
eta Zerbitzuen Zuzendaritzak hura eskaneatu eta egun berean igorriko dio 
Ekinbideri posta elektronikoz. 

 
Neurri ona da, eta, zalantzarik gabe, administrazioak herritarren kexei 
erantzuteko darabilen denbora laburtuko du. Hala ere, jabetu behar gara horrela 
agertutako lehen arazoari baino ez zaiola erantzuten; beraz, bigarrenari aurre 
hartu eta, gertatuz gero, antzemateko behar direnekin osatu beharko da. Sailak 
ez dio erantzun erantzuteko atzerapena azaltzen duten zioei buruz berariaz egin 
genion galderari. Laguntza falta horrek erakunde honen lanaren eraginkortasuna 
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mugatzen du; izan ere, haren eginkizun bakarra ezin da izan administrazioaren 
jokabidean akatsak daudela baiestea: gure betebeharra zergatik gertatu diren 
ikertzea da, zuzendu behar diren alderdi zehatzak identifikatzeko moduan egon 
eta hura lortzeko neurri egokiak gomendatu ahal izateko xedez. Arazoaren 
jatorriaren berri eman ez digunez gero, ez dakizkigu haiek eragin zuten zioak, 
eta horrela horri buruz eman dezakegun gomendio bakarra haren ondorioak 
erreferentzia hartzen dituena da. Hortaz, arazoa berriz ez gertatzeko behar diren 
neurriak hartzeko eskatu beharko dugu, orokorrean, eta sailari haien edukiaren 
berri emateko eskatu.  

 
 

3. Epean erantzutea ez da, ordea, Herrizaingo Sailak kasu honetan bete ez zuen 
betebehar bakarra. Kexaren eduki materialari dagokionez, txosten ofizialak 
azkenean onartu zuen salatutako egitateak egia direna, eta, beraz, kexa 
aurkeztu zen unean erreklamaziogilearen hizkuntza eskubideak kaltetuta 
zeuden. Beraz, gertatutakoak holako zerbait berriz gertatzeko aukerak 
murriztera zuzendutako neurriak hartzeko balio behar zuen. Izan ere, ildo berean 
hitz egin zuen Ekinbideren erantzunak, Elebideri eskertu zionean kexak zerbitzua 
hobetzeko aukera eman izana.  

 
Adierazpen orokor hori asmo oneko formula hutsa baino gehiago izan dadin, 
ordea, kexa eragin duen zerbitzuari lotutako neurri zehatz eta ebaluagarriak 
hartu behar dira. Arestian zio beragatik izapidetutako beste espediente batzuen 
karietara, Herrizaingo Sailak erantzun berbera igorri zion erakunde honi. 
Haietan, bestalde, adierazi zigun holako zerbait berriz gertatzeko aukerak 
murrizten ahaleginduko zirela. Erakunde honek zentzu berean behin eta berriz 
esku hartu behar izan duenez, espero genuen, ezohiko gertakariak gertatu 
ezean, Gasteizko Ertzaintzaren herritarrenganako arreta bulegoetan dauden 
baliabideak hobetuta egongo zirela, bere erabiltzaileei gure bi hizkuntza 
ofizialetan arrazoizko denboran erantzun ahal izateko moduan egoteko.  

 
Horregatik uste dugu, kasu honetan, neurri bakarrak ezin zirela izan Ertzaintza 
euskalduntzeko programa garatzen jarraitzea, hura baita Herrizaingo Sailak 
gaiari buruz eman digun datu bakarra. Zalantzarik gabe, programa hori 
amaitzeke egotea gertatutakoaren derrigorrezko baldintza bat da, baina ezin da 
inondik inora nahikotzat jo. Kontuan hartuta, koofizialtasuneko hogeita hamar 
urte igarota, hura lortzea oraindik –sailaren beraren hitzetan- prozesu motel eta 
mailakatua dela, gai honetan herritarrek dituzten eskubideak sine die atzeratuta 
geratuko lirateke haiek, programari jarraitu beharra ez ezik, administrazioan 
beste betebehar bat sortuko ez balute: osatzen den bitartean, zerbitzu guztietan 
langile elebidunak daudela bermatzeko antolakuntza irizpideak erabiltzea, eragile 
objektiboen arabera –hala nola testuinguru soziolinguistikoa eta dauden tokiko 
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biztanle kopurua, langile kopurua edo egindako zereginaren arabera jendearekin 
elkarrekintza gehiago edo gutxiago izatea- banatuta.  
 
Bestela esanda: antzemandako gabeziaren erroak ez zegozkion hainbeste 
euskaraz ez zekiten ertzainak egoteari, hura izanik sailaren erantzunak heltzen 
zion inguruabar bakarra; aitzitik, kontua honakoa zen: gertakarien unean, 
euskaraz zekitenak zerbitzuetan banatuta egoteko modua dela-eta, Euskadiko 
hiriburuaren erdian dagoen herritarrenganako arretarako polizia postu batean ez 
zegoen ertzain bakar bat ere euskaraz egiten dutenei arreta eman ahal izateko. 
Arestian adierazi bezalako antolakuntza irizpideak aintzat hartzen dituzten 
neurrien bidez zuzen daiteke hori. Eta Herrizaingo Sailak ez zituen irizpide horiek 
hartuta kasu honetan, maiz errepikatzen den arazoa izan arren. 

 
Horregatik guztiagatik, erakunde hau sortu eta arautzeko otsailaren 27ko 3/1985 
Legeko 11.b) artikuluan xedatutakoaren arabera, honako gomendioa egin da: 

 
 

32/2012 GOMENDIOA, martxoaren 1eko, Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailari 
egina 

 
Elebide Hizkuntza Bermerako Zerbitzuari laguntzeko bere betebeharrak zorrotz 
betetzea bermatzeko behar diren neurriak har ditzala, bai hark helarazten 
dizkion kexei epean erantzun beharrari dagokionez, bai haiek agerian uzten 
dituzten gabeziak konpontzeko burututako jarduketen berri hari emateari 
dagokionez. 
 
Ertzaintza euskalduntzeko programarekin batera, hura osatzen den bitartean, 
zerbitzu guztietan langile elebidunak daudela bermatzeko antolakuntza 
irizpideak erabili behar dira, eragile objektibo eta ebaluagarrien arabera –hala 
nola testuinguru soziolinguistikoa eta dauden tokiko biztanle kopurua, langile 
kopurua edo egindako zereginaren arabera jendearekin elkarrekintza gehiago 
edo gutxiago izatea- banatuta.  

 


