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HERRI ADMINISTRAZIOETAN HIZKUNTZA NORMALIZATZEKO 

ZUZENDARITZAREN TXOSTENA 

  

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Dokumentu Elektronikoen 

Kudeaketa-Politika onartuko duen Agindu Proiektuaren berri jaso dugu bide 

telematikotik Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritzan 

irailaren 20an Tramitagune tresna informatikoaren bitartez, Herri Administrazioa eta 

Justizia Saileko Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko 

Zuzendaritzatik bidalita, derrigorrezko txostena emateko eskatuz. 

 

Eskaera horri erantzunez, xedapen orokorrak egiteko prozeduran euskararen 

erabileraren normalizazioaren ikuspegia txertatzeko araubidea ezartzen duen azaroaren 

6ko 233/2012 Dekretua, eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura 

organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuaren 22.l) 

artikulua oinarri hartuta, txosten hau ematen dut: 

 

 

a) Hizkuntza arloko araudiaren betetze maila. 

 

Abuztuaren 31ko 128/2007 Dekretuak xedapen orokorrak egiteko prozeduran 

euskararen erabileraren normalizazioaren ikuspegia txertatzeko araubidea ezarri  zuen; 

“euskararen erabileraren normalizazioaren arloan eskumena duenak araua prestatzeko 

hasierako fasean esku hartu ahal izan dezan”, azaroaren 6ko 233/2012 Dekretuak, 

aurrekoa indargabetuz, bere 4. artikuluan eskaera egiteko epea ezartzen du: “Proiektua 

izapidetzen ari den sailak egingo du aholkularitza txostena emateko eskaria, hori 

taxutzeko espedientea behin behinekoz onartzeko agindua publiko egin ondoren, eta 

instrukzioa egin duen saileko zerbitzu juridikoak dagokion txosten juridikoa eman 

ostean”   

Bidalitako dokumentuetan jasotzen denez, aztertzea eskatzen zaigun xedapenaren aldez 

aurreko onarpena (bigarrena) abuztuaren 30koa da eta, irailaren 16koa Zerbitzu 

Juridikoaren txostena. Bete da beraz aipatu Dekretuak xede honekin arautua. 

 

Halaber, aipatzekoa da Dekretu Proiektuaren euskarazko zein gaztelaniazko hasierako 

bertsioak heldu zaizkigula, ez ordea azken moldaketarena (gazteleraz bakarrik aurkitu 

dugu), beraz neurri batean bete dela Eusko Jaurlaritzak 2013ko maiatzaren 14an 

hartutako Erabakia, lege, legegintzako dekretu, dekretu edo agindu izango diren 

xedapen orokorrak bi hizkuntzetan idazteko neurriak onartu zituena “betiere dagozkion 

negoziazio, audientzia eta kontsultak egiteko izapideak egin baino lehenago; izapide 

horiek guztiak ele bitan dagoen testuarekin egin beharko dira. Ondorengo instrukzio 

faseetan ere, derrigorrezko txostenak eta irizpenak eskatzeko orduan, bi hizkuntza 

ofizialetan idatzitako testua bidaliko da.” 
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b) Euskararen erabileraren normalizazioaren gaineko eragina. 

 

 

Xedapenaren edukia arakatu ondoren Agindu Proiektu honetan jasotakoak euskararen 

erabileraren gaineko eraginik ez duela izango adierazten dut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adeitasunez, 

 

 

 

Joseba Lozano Santos 

Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko zuzendaria 


