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HITZAURREA 

Kutxak euskara-gaztelania elebitasunerako izan duen bokazio 
tradizionala Erakundearen jatorriari eta Gipuzkoarekiko elkarreragin 
sakonari lotuta dago. Erabateko elebitasunerako ibilbidean, gaur egun 
hizkuntzaren gaiak kutxan zein Gipuzkoan duen heldutasun-mailak, 
euskal administrazioaren hizkuntza-politikaren dinamismoak eta 
euskararen corpusak izan duen garapenak Erakundearen hizkuntza-
eremuko jardunari egonkortasuna, koherentzia eta sistematizazioa 
emango dion Hizkuntza Politika bat instituzionalizatzea ahalbidetzen 
eta aholkatzen dute. 

Kutxak azken hamarkadan izan duen hedapen bizkorraren eta euskaraz 
eta gaztelaniaz bestelako hizkuntza propioa duten lurraldeetan 
(katalanaren lurraldean eta galegoaren lurraldean) ezarri izanaren 
ondorioz, beharrezkoa izan da ohiko elebitasunetik eleaniztasun-egoera 
baterako trantsizioa egitea. Dokumentu honek argi eta garbi islatzen du 
trantsizio hori. Alde batetik, kutxak Gipuzkoan izan duen historia 
elebiduna bildu eta etorkizunera proiektatzen du, Gipuzkoan indarrean 
dagoen Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza-politikarekin bat datorren 
politika orokor gisa. Era horretan, beste errealitate batzuetan aplikatu 
beharreko irizpide orokorrak ateratzen ditu esperientziatik. Bestetik, 
kutxak hizkuntza berriei dagokienez garatutako kapituluak lantzen ditu, 
hizkuntza bakoitzaren lege-, arau- eta gizarte-errealitatearen zuzeneko 
jakintzatik osatu ahal izan daitezen. 

Esan daiteke, beraz, kutxaren Hizkuntza Politika Orokorraren bertsio 
honetan 2003ko abenduan lehen aldiz idatzi zirenetik Erakundearen 
hizkuntza-eremuko jardunaren iturri izan diren oinarrizko printzipioak 
ezarri direla, eta euskararen, katalanaren, galegoaren, frantsesaren eta 
gaztelaniaren lurraldeetarako zehaztu direla. Zehaztasun hori 
Administrazio, Akademia eta Unibertsitateekiko harremanaren emaitza 
izan da, eta duela gutxi zenbait lege-esparrutan egin diren aldaketak 
hartu ditu kontuan.  

Une honetan, hiru kutxen integrazio-prozesuari lotutako ahaleginaren 
emaitza den Kutxabank erakundearen sorreraren bezperan hain zuzen 
ere, dokumentu hau onartu behar da. Ildo horretan, kutxako dagokion 
organoak dokumentuaren edukia berretsi beharko du, eta Erakundearen 
Hizkuntza Politika Orokorraren behin betiko bertsio gisa txertatu 
beharko du, banku berriaren hizkuntza-eremuko jardunaren oinarri 
izango diren hizkuntza-irizpide berriak zehatz daitezen. 
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KUTXAREN HIZKUNTZA POLITIKAREN 
AURREKARIAK 

Bere jardun-eremuetan ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren 
ahalik eta garapen-mailarik handiena lortzeko helburuarekin sortutako 
finantza-erakundea da kutxa. Ildo horretan, herritarrei zerbitzu 
hobezina eskaintzea erabateko lehentasuna eta etengabeko erronka 
izan da beti kutxarentzat, Erakundearen Eginkizunean esanbidez jasota 
dagoenez: 

“Finantza-erakunde bat gara, gure jardun-eremuetako ekonomiaren, gizartearen eta 
ingurumenaren garapenarekin konprometiturik dagoena. Gure jarduera partikularrei, 
profesionalei, enpresei eta erakundeei zuzenduta dago, era horretan Gipuzkoa 
aurrerabidean ezartzeko. Horretarako, lehiakortasunik handieneko baldintzetan 
eskainitako finantzako eta finantzaz bestelako produktu eta zerbitzu multzo osoa 
dugu. Gure emaitzak, kutxaren kaudimena bermatzen duten erreserbak hornituta, 
gure bezeroen eta gizarte osoaren onurarako gizarte- eta kultura-helburuetara 
bideratzen dira".  

Eginkizun horrekin bat eginik, kutxa beti saiatu izan da bere jarduera 
ugarietan bezeroen eta, oro har, Gipuzkoa osoaren errealitate 
soziolinguistikoa kontuan hartzen eta euskararen erabilera sustatzen. 

Kutxak, historikoki, ahalegin handia egin du eta neurri ugari hartu ditu 
eremu horretan. Ildo horretan, azpimarratu beharrekoak dira langileak 
euskalduntzeko prozesuak, euskarazko prestakuntza espezifikoa, ohiko 
erabilerako dokumentazio elebiduna, euskararen erabilera publizitatean, 
eta euskararen erabilerari lotutako kalitate-ziurtagirien lorpena (Bai 
Euskarari eta BIKAIN ziurtagiriena, adibidez).  

Euskaraz eta gaztelaniaz bestelako hizkuntza propioa duten 
lurraldeetan ezarri zenetik aurrera, elebitasun tradizionaletik 
eleaniztasun-egoera batera igarotzeko premia hartu zuen bere gain 
kutxak. Trantsizio hori bideratzeko, laneko eta zerbitzuko bi 
hizkuntzaren erabileran duen urte askotako esperientziaren laguntza 
paregabea du kutxak. 

Gipuzkoari dagokionez, euskarak gaztelaniarekiko berdintasunezko 
tratamendu bat izateko jardun-bideak etengabe abian jartzea eta 
garatzea Gipuzkoako gizarte osoaren –eta, beraz, kutxaren bezeroen– 
mesederako izango da kutxaren ustez, herritar askoren identitate-
itxaropenei eta itxaropen soziokulturalei hobeto erantzungo baitzaie. 

Hori dela-eta, oso garrantzitsua da gure erakundean hizkuntza-praktika 
arautu eta normalizatuko duen esparrua zehaztea, gure bezeroei eskaini 
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beharreko zerbitzua bi hizkuntzetan eraginkorra eta atsegina, 
komunikazio orokorretan elebiduna eta komunikazio pertsonalizatuetan 
bezero bakoitzaren hizkuntza-aukerara egokitua izan dadin pixkanaka. 

Eta kutxak Gipuzkoan metatutako esperientzian oinarrituta, ezartzen 
den lurraldeetan hizkuntza-eremuko jardunaren oinarri izango diren 
printzipio orokorrak ondorioztatuko dira. Printzipio horiek, nolanahi 
ere, bezeroaren gogobetetzea hobetzera bideratuta egongo den, 
zehaztapenetan lurralde bakoitzeko lege- eta arau-esparrura egokituko 
den eta identitate- eta komunitate-sentimenduak zorrotz errespetatuko 
dituen hizkuntza-politika baten enbor komuna osatuko dute. 

Orain aurkeztuko dugun Politikak, alde batetik, kutxaren finantza- eta 
merkataritza-eremuetako zein eremu soziokulturaletako praktikan 
dagoeneko indarrean dauden hainbat jardun-irizpide berresten ditu, eta, 
bestetik, etorkizunerako erreferentziazko sistema orientagarri eta 
arauemaile bat zehaztu nahi du, gure zerbitzuaren kalitateari eta 
ahalmenari buruzko diagnostiko haztatu batean oinarrituta. 
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KUTXAREN HIZKUNTZA POLITIKA OROKORRERAKO 
OINARRIAK 

Zerbitzuaren kalitatea kutxak bezeroari begira garatzen duen 
politikaren funtsezko zutabea da, eta harremanetarako erabili beharreko 
hizkuntzak politika horren adierazleetako bat izan behar du. Hizkuntza 
propioa duten lurraldeetan, bi hizkuntza ofizialetako bat ala bestea 
erabiltzeko aukera emateak bezeroaren aurreikuspenak behar bezala 
betetzeko beharrari erantzuten dio, zalantzarik gabe. Hori dela-eta, 
hizkuntza-alderdia kalitateari lotutako alderditzat hartu behar da, 
kalitate-adierazleen multzoan txertatu behar da, eta adierazle gisako 
tratamendua eman behar zaio Erakundearen politika orokorraren 
esparruan. 

Kutxaren jatorrizko lurralde-eremuan (hots, Gipuzkoan), euskara 
“hizkuntza propioa da, eta, gaztelaniarekin batera, hizkuntza ofiziala”. 
Hori oinarritzat hartuta, kutxaren hizkuntza instituzionalak euskara eta 
gaztelania dira.  

Zabalkundeari dagokionez, kutxa ezartzen den lurraldeetako hizkuntza 
ofizialak eta/edo propioak erabiliko dira, oro har. Zehazki: euskararen 
lurraldean, euskara eta Estatuko hizkuntza (gaztelania edo frantsesa, 
herrialdearen arabera); katalanaren lurraldean, katalana/valentziera eta 
Estatuko hizkuntza; galegoaren lurraldean, galegoa eta Estatuko 
hizkuntza; gaztelania hizkuntza bakarra den lurraldeetan, gaztelania 
baino ez; eta frantsesa hizkuntza bakarra den lurraldeetan, berriz, 
frantsesa baino ez.  

Kutxaren Hizkuntza Politika Orokorraren funts juridikoa eta operatiboa 
bi hizkuntza-aukeren (hizkuntza propioaren eta Estatuko hizkuntzaren) 
existentzia, errespetua eta erabilera normalizatua da. 

Dokumentu honetan, adierazi berri ditugun oinarriak –zerbitzuaren 
kalitatea eta lurralde-ofizialtasuna– kontuan hartuta, bi ideia nagusi 
horiei buruzko gogoeta egingo dugu. Bi ideia horiek, aldi berean, 
helburu orokor banari dagozkio: 

- Zerbitzua hizkuntza propioan zein Estatuko hizkuntzan 
bermatzea. 

- Bi hizkuntzei eman beharreko tratamendua zehaztea. 

Kutxak, gaur egun, gaztelaniaz bideratutako zerbitzu egokia bermatzen 
die erabat bezero guztiei, ahozkoa zein idatzizkoa, baina kalitate-
parametroei dagokienez berdintsua izango den hizkuntza propioetan 
bideratutako zerbitzurik ezin die bermatu oraindik hori eskatzen edo 
nahiago duten bezeroei, kudeaketa/arreta pertsonalizatuan behinik 
behin. Hori dela-eta, zerbitzua bi hizkuntzetan bermatzera zuzenduta 
egongo diren neurriak behar dira. Nabaria da, beraz, kutxaren 



 

- 7 

presentzia publikoan elebitasun diglosikoko egoera hori (hau da, 
komunitate beraren baitan hizkuntza bat beste bati nagusitzen zaionean 
eta hizkuntza bakoitzaren erabileretan eta funtzioetan hierarkizazio bat 
dagoenean sortzen den egoera) gainditzeko ahaleginak egiten jarraitu 
behar dela eta ahalegin horiek hobetu egin behar direla, komunikazio- 
eta adostasun-giro egoki batean. 

Neurri horien intentsitatea edo dimentsioa desberdina izan daiteke, sail 
bakoitzaren, lantaldearen eta, azken batean, pertsonen jarduerak, 
premiak eta egoerak kontuan hartuta beti. Puntu honetan, zehaztu 
beharra dago funtsezko helburuetako bat –epe laburrean lortzeko 
modukoa gainera– idatzizko komunikazioen elebitasun “simetrikoa” 
(dokumentu bera beti bi hizkuntzetan idaztea) gainditzea dela. Izan ere, 
inertzia soziolinguistikoaren ondorioz eta funtzionaltasun-irizpideei 
jarraiki –presa, ulertzeko segurtasuna, ohitura eta abar–, hizkuntza 
propioan alfabetatuta dauden pertsonek ere gaztelaniazko zutabea 
irakurri ohi dute gehienetan.  

Edonola ere, hizkuntza bat edo bestea aukeratzeko formulak optimizatu 
egin daitezke –aukera hori gero eta zabalduago dago euskarri 
informatizatuetan–, hizkuntza propioan garatutako komunikazioa 
autonomoagoa eta eraginkorragoa izan dadin. 

Azkenik, komeni da Gipuzkoan zenbaitetan agertu den eta beste 
erkidego batzuetan ere sumatu den arrisku bat azaltzea. Hizkuntza 
propioari lehentasunezko tratamendu bat (oreka-tratamendu bat, egia 
esan) emateko neurrien corpus baten aurrean agertutako errezelo-
erreakzioei dagokienez, gogorarazi beharra dago euskara, hizkuntza 
ofiziala izateaz gain, Gipuzkoako hizkuntza propioa dela, Euskadiko 
Autonomia Estatutuaren 6. artikuluaren arabera. Hortaz, bidezkoa da 
lehentasunezko tratamendua ematea. Lehentasunezko tratamendu 
horren helburua gipuzkoarrei zerbitzua bi hizkuntzetan, berdintasun- 
eta inpartzialtasun-baldintzetan, eta irizpide soziolinguistiko 
objektiboetan eta gure giza baliabideak optimizatzeko irizpideetan 
oinarrituta eskaintzea da, gure gizarteari zerbitzua emateko eginkizuna 
betetzeko. 

Argi geratu behar du, beraz, kutxaren asmoa ez dela, inondik ere, gai 
honen inguruan agertu ohi diren ideologietan, interpretazioetan edo 
jarrera politiko eta alderdikoietan murgiltzea. Printzipio hori ezinbestez 
hartu behar da kontuan ondoren proposatuko dugun Politika 
interpretatzeko garaian. Nolanahi ere, Politika horretara iristeko, analisi 
eta ekarpen profesional asko eta asko egin behar izan dira 
soziolinguistikaren esparruan.  

Halaber, gogorarazi beharra dago (eta aurrerago modu zehatzagoan 
ikusiko dugu) Autonomia Erkidegoan, Estatuan eta Europan indarrean 
dagoen ordenamendu juridikoak dokumentu honetan jasotakoaren 
antzeko elebitasun erreal eta eraginkorreko politika bat diseinatzea eta 
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garatzea ahalbidetzen duela eta, hori ahalbidetu ez ezik, horretara 
bultzatzen eta, beraz, behartzen duela. Dokumentua, gure Erakundean 
aurkeztu eta eztabaidatu ondoren (eta, horretarako, Elhuyar-
Aholkularitzaren eta Emun Kooperatiba Elkartearen aholkularitza 
profesionala jaso dugu hasieratik), eta bidezkotzat hartu ziren 
ekarpenak txertatu ondoren, Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Politikarako 
Sailburuordetzari igorri zitzaion eta haren oniritzia jaso zuen (ikus 2. 
eranskina). Horrela, beraz, Sailburuordetzaren aholkuak eta 
iradokizunak txertatu dira dokumentuaren bertsio honetan, eta behin 
betiko idatzita geratu da Soziolinguistikako Klusterraren laguntza 
ordainezinarekin. 

 



 

- 9 

KUTXAREN HIZKUNTZA POLITIKA 

 

HELBURU NAGUSIAK 

Kutxaren Hizkuntza Politikaren helburu nagusiak honako hauek dira: 

� Kutxaren bi hizkuntza instituzionalak eta Erakundea ezarrita 
dagoen lurraldeetako hizkuntza propioak eta Estatuko hizkuntzak 
erabiltzeko irizpideen esparru erregulatzailea eratzea. 

� Euskara kutxaren barruko harremanetarako eta lanerako 
hizkuntza instituzional gisa normalizatzeko bideak zehaztea, 
euskararen erabilera-estatusa praktikan gaztelaniaren 
estatusarekin parekatzeko. 

� Era berean, hizkuntza propioak dagokien lurraldeetan 
harremanetarako eta lanerako hizkuntza gisa normalizatzeko 
bideak zehaztea, erabileran dagokion estatuko hizkuntzarekin 
parekatzeko. 

� Harremanetarako hizkuntzaren garrantzia dimentsionatzea, 
kutxaren zerbitzuaren kalitatea bermatzeko eta bezeroaren 
gogobetetzea lortzeko, betiere legeak finkatutako hizkuntza-
eskubideak errespetatuta eta errealitate soziolinguistikoa kontuan 
hartuta.  

 

EZAUGARRIAK  

Kutxaren Hizkuntza Politika Orokorrak honako ezaugarri hauek izan 
beharko ditu garatzeko:  

o Indarraldi orokorra eta erreferentzialtasunik handiena, 
kutxaren egitura osoan eta jardun-eremu guztietan: bezeroengan, 
langileengan, zuzendaritza-organoetan, Gizarte Ekintzetan, 
enpresa partaidetuetan eta abar. 

o Ahalik eta adostasunik handiena; Hizkuntza Politika honen 
jakintza, onarpena eta errespetatzeko konpromisoa bilduko da 
Zuzendaritza Organoen, langileen edota horien ordezkarien 
aldetik. 
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TESTUINGURU JURIDIKOA  

 

Europako esparru juridikoa 

Europako esparru juridikoan, hizkuntza propioak Estatu kideen esparruan 
aitortzeko eta sustatzeko beharra Europako Parlamentuak eta Europako 
Kontseiluaren Ministro Batzordeak 1992ko ekainean onartutako eta urte bereko 
urrian berretsitako Eremu Urriko Hizkuntzen Gutunean finkatuta dago. Gutun 
hori 1992ko azaroan sinatu zuen Espainiak, eta 1999an Frantziak.  

 Eskualdeetako edo Eremu Urriko Hizkuntzen Europako Gutunak 
ezarritako helburuen eta printzipioen artean, honako hauek 
azpimarra daitezke:  

- Eskualdeetako edo eremu urriko hizkuntzak aitortzea, 
Europako kultura-aberastasun komunaren bereizgarri dira-eta. 

- Eskualdeetako edo eremu urriko hizkuntza bakoitzak hartzen 
duen geografia-eremua errespetatzea. 

- Eskualdeetako edo eremu urriko hizkuntzak sustatzeko ekintza 
seguru baten beharra, hizkuntzok babestearren. 

- Eskualdeetako edo eremu urriko hizkuntzak bizitza publikoan 
eta pribatuan ahoz eta idatziz erabil daitezen erraztu eta/edo 
sustatzea.  

Gutunean adierazitako helburuek eta printzipioek, nolanahi ere, 
eremu urriko hizkuntzak sustatzeak eremu zabalagoa duten 
hizkuntzetako hiztunei eragin diezaiekeen diskriminazio hipotetikoa 
edo balizkoa aipatzen dute esanbidez, eta era biribilean argitzen dute 
gaia: 

“Eskualdeetako edo eremu urriko hizkuntzen aldeko neurri bereziak 
hartzea ez da hartuko eremu zabalagoa duten hizkuntzetako 
hiztunen aurkako diskriminazio-ekintzatzat, neurrion helburua 
eskualdeetako edo eremu urriko hizkuntzok erabiltzen dituztenen 
eta gainontzeko herritarren arteko berdintasuna bultzatzea edo 
hiztun horien egoera partikularrak aintzat hartzea baita”. 

Azkenik, oso interesgarria da, ildo horretan, Espainiako Diputatuen 
Kongresuak 1998ko otsailean aho batez onartu zuen Hizkuntza 
Eskubideen Deklarazio Unibertsalaren edukia. 

 

Esparru juridikoa Estatu espainolean  
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Espainiako Estatuko hizkuntzen inguruko esparru juridiko komuna 
Espainiako Konstituzioak finkatzen du, eta autonomia-erkidegoetako 
hizkuntza propioen inguruko esparru espezifikoa, berriz, dagokion 
Autonomia Erkidegoko Estatutuak eta horren ondoriozko legeek eta 
politikek ezartzen dute. 

 

 1978ko Espainiako Konstituzioaren 3. artikuluak honako hau 
ezartzen du:  

- Gaztelania da Espainiako estatuaren hizkuntza ofiziala. 
Espainiar guztiek dute gaztelania jakiteko eginbeharra eta 
erabiltzeko eskubidea. 

- Espainiako beste hizkuntzak ere ofizialak izango dira haiei 
dagozkien autonomia-erkidegoetan, beraietako estatutuekin 
bat etorriz.  

- Espainiako hizkuntza moten aberastasuna kultura-ondarea da, 
eta ondare horrek begirune eta babes berezia izango du.  

 

Euskararen esparru juridiko espezifikoa Euskal 
Autonomia Erkidegoan 

 Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren abenduaren 18ko 
3/1979 Lege Organikoaren 6. artikuluak honako hau dio 1., 2. eta 3. 
idatz-zatietan:  

- Euskara, Euskal Herriaren hizkuntza propioa, hizkuntza ofiziala 
izango da Euskadin, gaztelania bezala, eta bertako biztanle 
guztiek dute bi hizkuntzok jakiteko eta erabiltzeko eskubidea. 

- Autonomia Erkidego osorako erakundeek, Euskal Herriaren 
aniztasun soziolinguistikoa kontuan hartuz, hizkuntza bion 
erabilera bermatuko dute eta bion ofizialtasuna arautuko, eta 
beren ezagutza ziurtatzeko behar diren neurri eta baliabideak 
bideratu eta arautuko dituzte.  

- Inor ezin izango da hizkuntza dela-eta diskriminatu. 

Konstituzioak eta Autonomia Estatutuak Euskal Autonomia Erkidegoko 
botere publikoen esku uzten dute euskararen erabileraren garapena 
eta normalizazioa ziurtatzeko neurriak hartzea, betiere euskararen 
dimentsio bikoitza kontuan hartuta: Euskal Herriaren Kultura 
Ondarearen funtsezko osagai gisa, eta, gaztelaniarekin batera, 
erabilera ofizialeko hizkuntza gisa Euskal Autonomia Erkidegoko 
lurraldean.  
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Euskara Euskal Herriko hizkuntza propioa eta gaztelaniarekin batera 
hizkuntza ofiziala izateak ez ditu kaltetuko, inondik ere, arrazoiak 
arrazoi euskara erabili ezin duten herritarren eskubideak, Euskal 
Herriaren Autonomia Estatutuaren 6. artikuluko 3. zenbakian 
esanbidez ezarritakoari jarraiki. 

 Euskararen erabilera arautzen duen azaroaren 24ko 10/1982 
Oinarrizko Legeak, bere 5. artikuluan, Autonomia Estatutuaren 6. 
artikuluan xedatutakoa garatzen du, eta herritarrei aitortutako 
hizkuntza-eskubideen onarpenaren ondoriozko betebeharrak 
ezartzen ditu Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako erakunde 
edo entitateentzat.  

- Euskal herritar guztiek dute hizkuntza ofizialak hitzez nahiz 
idatziz ezagutzeko eta erabiltzeko eskubidea. 

- Euskal herritarrei honako funtsezko hizkuntza-eskubide hauek 
aitortzen zaizkie: 

a) Administrazioarekin eta Autonomia Erkidegoan kokatutako 
edozein Erakunde edo entitaterekin harremanak hitzez eta/edo 
idatziz euskaraz edo gaztelaniaz izateko eskubidea. 

b) Ikasketak bi hizkuntza ofizialetan egiteko eskubidea. 

c) Aldizkariak eta irrati-telebistetako eta beste hedabideetako 
emankizunak euskaraz jasotzeko eskubidea. 

d) Lanbide-jarduerak, langintza, politikagintza eta sindikatu-
jarduera euskaraz aritzeko eskubidea. 

e) Edozein bilkuratan euskaraz egiteko eskubidea. 

Konstituzioa, Estatutua eta 10/1982 Legea onartu zirenetik aurrerako 
indarraldian bilakaera garrantzitsua gertatu da Estatuan hizkuntza-
eskubideei dagokienez (alde batetik, Konstituzio Auzitegiaren 
jurisprudentziagatik, eta, bestetik, Kataluniako legeriagatik). Gure 
Autonomia Erkidegoan hizkuntza-koofizialtasuna garatzeko egindako 
ekimenen barruan, Eusko Legebiltzarrak 2003ko abenduaren 22an 
onartu zuen Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuaren 6/2003 
Legea azpimarratu beharra dago. Lege horren VII. Kapituluan, pertsona 
horien hizkuntza-eskubideak aitortzen dira.  

  Eusko Jaurlaritzaren Industria, Merkataritza eta Turismo 
Zerbitzuak idatzitako Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen 
Estatutuaren 6/2003 Legearen 37. artikuluak honako hizkuntza-
eskubide hauek aitortzen ditu: 

- Ondasun eta zerbitzuei buruzko informazioa euskaraz nahiz 
gaztelaniaz jasotzeko eskubidea. 
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- Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan kokatzen diren 
enpresa edo establezimenduekin dituzten harremanetan, 
ofizialak diren bi hizkuntzetako edozein erabiltzeko eskubidea; 
enpresa eta establezimendu hauek bi hizkuntza ofizialetako 
edozein erabiltzen dutela ere, zerbitzu egokia eman beharko 
diete.  

 

Legearen zazpigarren kapituluak erabiltzaileei eta kontsumitzaileei 
hizkuntza-eskubideak egiaz erabiltzeko aitortzen dien aukera 
ahalbidetzeko asmoz, 2008ko uztailaren 1ean onartutako 123/2008 
Dekretua garatu zuen Eusko Jaurlaritzak, enpresen, erakundeen eta 
jendearentzat zabalik dauden establezimenduen hizkuntza-betebeharrak 
finkatzeko.  

  123/2008 Dekretuaren 2. artikuluak aplikazio-eremua 
deskribatzen du, eta 5. idatz-zatian finantza- eta kreditu-erakundeak 
aipatzen dira. Dekretuak honako eremu hauetako hizkuntza-
betebeharrak ezartzen ditu: 

- Idatzizko komunikazioak: seinaleak, kartelen eta errotuluen 
informazio finkoa eta aldakorra, inprimakiak edo katalogoak, 
betetzeko diren inprimakiak, atxikimendu-kontratuak, 
jakinarazpenak, fakturak, aurrekontuak, gordailu-frogagiriak 
eta abar. 

- Finantza- eta kreditu-erakundeen dokumentuak, hala nola 
txekeak, zor-agiriak, txeketegiak, kreditu- eta kargu-txartelak, 
bezeroei eskaintzen dizkieten gainerako dokumentu guztiak 
eta adierazitako dokumentuak lortzeko bide elektronikoen 
bidez egindako eskaera. 

- Ahozko informazioa eta bezeroarentzako arreta: 
kontsumitzaile eta erabiltzaileei zuzenean ematen zaien 
edozein informazio edo aholku, aurrez aurre, telefonoz edo 
bide elektronikoz, idatzita nahiz ahoz, ondasun, produktu edo 
zerbitzuen kontsumoarekin loturik, baita erreklamazioak 
egiteko lagungarri dena, ordainketa-moduei eta finantzarioari 
buruzkoa, eta saldu osteko zerbitzu eta merkataritza-bermeei 
buruzkoa ere. 

- Bezeroaren arretarako sailak eta zerbitzuak, eta finantza- eta 
kreditu-erakundeetako bezeroari arreta emateko zerbitzu eta 
sailei eta finantza-erakundeetako bezeroaren defendatzaileari 
buruzko araudian adierazitako informazioa. 

- Dekretuan ezarritako gainerako betebeharrak. 
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Legeria eta jurisprudentzia horretaz guztiaz gain, gogorarazi beharra 
dago indarrean dagoen Hitzarmen Kolektiboaren XII. Kapituluko 62. 
artikuluan kutxaren Zuzendaritzaren eta ordezkaritza sindikalaren 
artean euskara Erakundearen jardueran bultzatzeari eta zabaltzeari 
dagokionez adostutakoa. Hitzarmen hori ez da arestian aipatutako 
arauen mailara iristen, baina ez du garrantzi txikiagoa erantzukizunari 
eta izaera betearazleari dagokienez.  

 VI. Kutxaren Lan Hitzarmen Kolektiboa, XII. Kapitulua, 62. 
artikulua. Hona hemen adierazitako artikuluaren hiru idatz-zatietan 
bildutako zenbait paragrafo: 

“1. Kutxak eta Enpresa Batzordeak plantilla elebiduna izateko 
borondatea dute, eta, horretarako, Hautaketa, Sustapen eta 
Prestakuntza Politika egokituko da. 

Kutxaren lan-bizitzan euskararen normalizazioa lortzera 
bideratutako neurriez gain, Zuzendaritzari arlo horretan jardunik 
komenigarriena iradoki eta proposatu ahal izango dion Euskara 
Batzorde bat egongo da (kutxak eta langileen ordezkariek hartuko 
dute parte bertan). 

Batzorde horrek bereziki zainduko du kutxako langile eta bezero 
guztiek ahozko edo idatzizko komunikazio indibidualetan edo 
kolektiboetan aukeratzen duten Autonomia Erkidegoko hizkuntza 
ofiziala erabiltzeko duten eskubidea. 

(...) 

Langileek euskaraz ere lan egin ahal izateko beharrezkoak diren 
baliabide materialak egokitzeko bidean, euskarari emango zaio 
lehentasuna kanpoko zein barruko inprimakien, zigiluen eta 
errotulazioaren lekuan eta tamainan. Halaber, sistema 
informatikoan beharrezkoak diren aldaketak egingo dira. 

2. Kutxaren Euskara Batzordea, nolanahi ere, bere proposamenez 
kutxak onartutako Hizkuntza Plangintzaren jarraipenaz eta 
betetzeaz arduratuko da. Batzordeak, gainera, Plangintza hori 
betearaziko du finkatutako epeetan, adierazitako profilen bitartez, 
betiere langileen eta bezeroen eskubideak (I. puntuan jasotakoak) 
kontuan hartuta. 

 

3. Euskararen ikaskuntza Lanbide Heziketatzat hartuko da, 
zerbitzua bezero elebidunei ematea funtsezkoa baita kutxaren 
jardunean”. 
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Azkenik, kutxak azken urteotan euskararen erabileraren sustapenari 
lotuta sinatu dituen bi hitzarmen aipatu behar dira: 

- 2007/03/28koa; alde batetik, BBK, kutxa eta Vital Kutxa 
erakundeek eta, bestetik, Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak 
sinatu zuten.  

- 2007/04/24koa; Gipuzkoako Foru Aldundiak, kutxak eta 
EUDEL Euskadiko Udalen Elkarteak sinatu zuten. Akordio horri 
jarraiki, honako hitzarmen hauek sinatu ziren: 

o 2007/10/26koa, Buruntzaldeko eskualdeko udalerriekin: 
Andoain, Urnieta, Hernani, Lasarte-Oria, Astigarraga eta 
Usurbil. 

o 2008/04/08koa, Debagoienako eskualdeko udalerriekin: 
Antzuola, Bergara, Elgeta, Oñati, Arrasate, Aretxabaleta, 
Eskoriatza eta Leintz-Gatzaga. 

o 2010/04/29koa, Urola-Kostako eskualdeko udalerriekin: 
Aia, Aizarnazabal, Azkoitia, Azpeitia, Beizama, Getaria, 
Orio, Zarautz, Zestoa eta Zumaia.  

- 2010/12/18koa, UEMA Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko 
udalerriekin: Aduna, Aizarnazabal, Alegia, Altzaga, Altzo, 
Amezketa, Anoeta, Antzuola, Arama, Azpeitia, Baliarrain, 
Beizama, Belauntza, Bergara, Elduain, Elgeta, Ezkio-Itxaso, 
Gaintza, Gaztelu, Ikaztegieta, Irura, Itsasondo, Leaburu-
Txarama, Lizartza, Mutriku, Oiartzun, Orendain, Orexa, Orio, 
Usurbil, Zaldibia, Zestoa, Zumaia eta UEMA Mankomunitatea 
bera. 

 

Hitzarmen guztietan, hizkuntza-normalizaziorako elementu gisa 
euskararen erabilera sustatzeko jardun espezifiko baten beharra 
zegoela hartu zuen bere gain kutxak. Euskara lan- eta zerbitzu-
hizkuntza izatea da asmoa, gaztelania bezala. 

 

Euskararen esparru juridiko espezifikoa Nafarroako 
Foru Erkidegoan 

  Nafarroako Foru Eraentza Birrezarri eta Hobetzeari buruzko 
abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren 9. artikuluak honako 
hau dio: 

- 1. Gaztelania da Nafarroako hizkuntza ofiziala. 
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- 2. Euskarak ere hizkuntza ofizialaren maila izanen du 
Nafarroako eskualde euskaldunetan. 

  Euskarari buruzko abenduaren 15eko Foru Legeak Nafarroako 
Foru Eraentza Birrezarri eta Hobetzeari buruzko Legearen 9. 
artikuluan xedatutakoa garatzen du, eta euskararen erabilera 
formala eta ofiziala arautzen du:  

- 2.1 artikulua: Gaztelania eta euskara Nafarroako hizkuntza 
berekiak dira eta, horren ondorioz, herritar guztiek dute jakin 
eta erabiltzeko eskubidea. 

- 3.1 artikulua: Botere publikoek herritarrek hizkuntzagatik jasan 
dezaketen diskriminazioa eragozteko beharrezkoak diren 
neurri guztiak hartuko dituzte. 

- 5.1 artikuluak garatzen du Nafarroako Foru Eraentza Birrezarri 
eta Hobetzeari buruzko Legearen 9. artikuluan xedatutakoa. 
Horren arabera, Nafarroako lurraldeko udalerriak hiru 
administrazio-eremutan banatuta daude:  eremu euskalduna, 
eremu mistoa eta eremu ez-euskalduna. 

Nafarroako Foru Erkidegoan, corpus juridiko-linguistikoaren garapena 
administrazio publikoaren, irakaskuntzaren eta komunikabideen 
eremuetan euskara erabiltzera zuzenduta dago. Sektore pribatuak ez du 
legeria espezifikorik. 

 

Euskararen eta frantsesaren esparru juridiko 
espezifikoa Estatu frantsesean 

 1954ko urriaren 4ko Frantziako Konstituzioaren 2. artikuluak 
honako hau ezartzen du:  

- Frantsesa da Errepublikako hizkuntza. 

 Konstituzioaren 75-1 artikuluak honako hau dio:  

- Eskualdeetako hizkuntzak Frantziako ondarearen parte dira.  

 Frantsesaren erabilerari buruzko 1994ko abuztuaren 4ko 94-665 
Legeak (Toubon Legeak) honako hau dio 1. artikuluan, frantsesari 
dagokionez:  

- Irakaskuntzako, lan-eremuko, merkataritzako eta zerbitzu 
publikoetako hizkuntza da frantsesa. 

Estatu frantseseko corpus juridiko-linguistikoaren garapenari jarraiki, 
frantsesa da hizkuntza ofizial bakarra. Beraz, hizkuntza propioek (edo, 
Konstituzioaren arabera, eskualdeetako hizkuntzek) ez dute hizkuntza 
ofizialaren estatusa, nahiz eta, euskararen kasuan, 2004. urtetik 
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euskararen aldeko hizkuntza-politika publiko eta itundu bat sortzeko, 
definitzeko eta garatzeko eginkizuna duen erakunde publiko bat 
dagoen.  

 

Katalanaren esparru juridiko espezifikoa 
Kataluniako Autonomia Erkidegoan  

 1979ko Kataluniako Autonomia Estatutuaren 3. artikuluak honako 
hau dio:  

- Katalana da Kataluniako hizkuntza propioa.  

- Katalana da Kataluniako hizkuntza ofiziala, Estatu espainol 

osoan ofiziala den gaztelania bezala.  

- Generalitateak bi hizkuntzen erabilera normala eta ofiziala 

bermatuko du, horien ezagutza ziurtatzeko beharrezkoak diren 

neurriak hartuko ditu, eta Kataluniako herritarren eskubide eta 

betebeharrei dagokienez bi hizkuntzen erabateko berdintasuna 

lortzea ahalbidetuko duten baldintzak sortuko ditu.  

 

 Hizkuntza Politikari buruzko urtarrilaren 7ko 1/1998 Legeak 
Autonomia Estatutuaren 3. artikuluan xedatutakoa garatzen du, eta 
herritarrei aitortutako hizkuntza-eskubideen onarpenaren 
ondoriozko betebeharrak ezartzen ditu: 

- 3. artikulua: Katalana eta gaztelania hizkuntza ofizialak direnez 
gero, herritarrek bata zein bestea erabil dezakete jarduera 
publiko eta pribatu guztietan, diskriminaziorik gabe. Bi 
hizkuntza ofizialetako edozeinetan egindako egintza juridikoek 
erabateko baliozkotasuna eta eraginkortasuna dute hizkuntzari 
dagokionez. 

- 4. artikulua: Katalunian, pertsona guztiek eskubidea dute: 

o Harreman eta egintza publiko eta pribatuetan bi 
hizkuntza ofizialetako edozein erabiltzeko, ahoz zein 
idatziz. 

o Arreta bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan jasotzeko, 
Lege honek ezartzen duen baldintzetan. 

o Eremu guztietan bi hizkuntza ofizialetako edozein 
askatasun osoz erabiltzeko. 

o Erabiltzen duten hizkuntza ofizialarengatik 
diskriminaziorik ez jasateko. 
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 Hizkuntza Politikari buruzko urtarrilaren 7ko 1/1998 Legearen V. 
Kapituluko 31., 32., 33., 34., 35. eta 36. artikuluetan, jarduera 
sozioekonomikoa arautu, eta Kataluniako lurralde-eremuan kokatuta 
dauden enpresa pribatuetarako hizkuntza-betekizunak zehazten 
dira: 

- Zerbitzu publikoak eskaintzen dituzten enpresa eta erakunde 
publikoek eta pribatuek gutxienez katalana erabili behar dute 
errotulazioan eta komunikazio megafonikoetan. 

- 1. idatz-zatian adierazitako enpresek eta erakundeek 
Katalunian bizi diren pertsonei zuzendutako idatzizko 
komunikazioak eta jakinarazpenak katalanez egin behar dira 
gutxienez; nolanahi ere, herritarrek gaztelaniaz jasotzeko 
eskubidea dute, hori eskatuz gero. 

- Produktuak saltzen edo zerbitzuak ematen dituzten eta 
jarduera Katalunian garatzen duten enpresek eta 
establezimenduek gai izan behar dute kontsumitzaileei arreta 
eskaintzeko, Kataluniako bi hizkuntza ofizialetako edozein 
erabiltzen dutenean. 

- Seinaleek, informazio orokorreko kartel finkoek eta 
jendearentzat zabalik dauden establezimenduetako erabiltzaile 
eta kontsumitzaileentzako zerbitzu-eskaintzari buruzko 
dokumentuek katalanez idatzita egon behar dute gutxienez. 
Arau hori ez da marketan, merkataritza-izenetan eta industria-
jabetzari buruzko legeriak babestutako errotuluetan 
aplikatzen. 

- Generalitatearen Gobernuak katalanaren erabilera bultzatu eta 
sustatu behar du lantokietan, lan-harremanetan, hitzarmen 
kolektiboetan, enpresa-itunetan eta lan-kontratuetan, eta 
helburu hori lortzeko beharrezkoa den sindikatuen eta 
enpresa-erakundeen parte-hartzea sustatu behar du. 

- Lan-hitzarmen kolektiboetan eta enpresa-itunetan, langileengan 
katalanaren ezagutza sustatzera eta lantokietan, lan-
kontratuetan, soldata-orrietan eta gainerako dokumentazioan 
katalanaren erabilera bermatzera bideratutako hizkuntza-
klausulak sar daitezke. Generalitatearen Gobernuak hitzarmen 
kolektiboetan klausula horiek txertatzeko aukera bultzatu 
behar du. 

- Lantokien barruan agertu behar duten eta lantoki horietan lan 
egiten duten pertsonei zuzenduta dauden errotulu eta 
informazio finkoek katalanez egon behar dute gutxienez. 
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 Kataluniako Kontsumo Kodeari buruzko uztailaren 20ko 22/2010 
Legeak, bere VIII. Kapituluko 128-1 artikuluan, norabide berean 
definitzen ditu kontsumitzaileen hizkuntza-eskubideak:  

- Kontsumitzaileek, beren kontsumo-harremanetan, arreta 
aukeratzen duten hizkuntza ofizialean ahoz zein idatziz 
jasotzeko eskubidea dute, Autonomia Estatutuan eta 
hizkuntza-arloko legeria aplikagarrian ezarritakoari jarraiki. 

- Kontsumitzaileek, honako hauek katalanez jasotzeko 
eskubidea dute, hizkuntza-erabilgarritasunaren 
betebeharrarekiko erabateko errespetua aparte utzi gabe: 

o erosteko gonbidapenak, informazio finkoa, kontratu-
dokumentazioa, aurrekontuak, gordailu-frogagiriak, 
fakturak eta horiei lotutako edo horien ondoriozko 
gainerako dokumentuak. 

o Ondasunak eta zerbitzuak beren ezaugarrien arabera 
behar bezala kontsumitzeko eta erabiltzeko 
beharrezkoak diren informazioak (erabilitako bitartekoa, 
formatua edo euskarria edozein izanik ere), eta, bereziki, 
osasunaren eta segurtasunaren zaintzari zuzenean 
lotutako nahitaezko datuak. 

o Atxikimendu-kontratuak, ereduzko klausulak dituzten 
kontratuak, kontratu arautuak, baldintza orokorrak eta 
horiei lotutako edo kontratu horietakoren bat egitearen 
ondoriozko dokumentazioa. 

 

 Kataluniako Kontsumo Kodeari buruzko Legeak betekizun 
komunak zehazten ditu Xedapen Orokorren barruko I, kapituluan, 
eta hizkuntza-betekizunei buruzko 211-5 artikuluak, berriz, honako 
hau dio:  

- Ondasunak eta zerbitzuak behar bezala kontsumitzeko eta 
erabiltzeko beharrezkoak diren eta kontsumitzaileei zuzenduta 
dauden informazioek eta dokumentazioak 
kontsumitzaileentzat eskuragarri egon behar dute, 128-1 
artikuluan ezarritakoari jarraiki. Betekizun hori ez da marketan, 
merkataritza-izenetan eta industria-jabetzari buruzko legeriak 
babestutako errotulazioan aplikatzen. 

- Hizkuntza-politikari buruzko urtarrilaren 7ko 1/1998 Legean 
eta gainerako lege aplikagarrietan ezarritakoa aparte utzi gabe, 
Lege honetan bereziki jabari publikoa okupatzen duten 
establezimenduetarako eta publizitaterako eta enpresa 
emakidadunetarako ezartzen diren hizkuntza-betebeharrak 
sustatu eta bultzatu behar dituzte administrazio publikoek. 
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Konstituzioa, Estatutua eta Hizkuntza Normalizazioari buruzko 7/1983 
Legea ozartu zirenetik, bilakaera garrantzitsua gertatu da Kataluniako 
lurralde-eremuan hizkuntza-eskubideei dagokienez. Hizkuntza-
koofizialtasuna garatzeko egindako ekimenen barruan, 
Kontsumitzailearen Estatutuaren 3/1993 Legea (geroago Kontsumo 
Kodeari buruzko 22/2010 Legeak eguneratu eta ordezkatu zuena) eta 
indarrean dagoen Hizkuntza Politikari buruzko 1/1998 Legeak 
ordezkatu zuen 7/1983 Legearen eguneratzea azpimarra daitezke. 

 

Katalanaren (valentzieraren) esparru juridiko 
espezifikoa Valentziako Autonomia Erkidegoan 

  Valentziako Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuari 
buruzko uztailaren 1eko 5/1982 Lege Organikoaren 6. artikuluak 
honako hau dio: 

- Valentziera da Valentziako Autonomia Erkidegoko hizkuntza 
propioa. 

- Valentziera da Valentziako Autonomia Erkidegoko hizkuntza 
ofiziala, Estatu espainoleko hizkuntza ofiziala den gaztelania 
bezala. Denek dute bi hizkuntza horiek ezagutzeko eta 
erabiltzeko eskubidea. 

- Inor ezin izango da hizkuntza dela-eta diskriminatu. 

- Babes eta errespetu berezia eskainiko zaio valentzieraren 
suspertzeari. 

- Hizkuntza baten eta bestearen erabilera nagusi den lurraldeak 
eta Valentziako Erkidegoko hizkuntza propioaren 
irakaskuntzaz eta erabileraz salbuetsita gera daitezkeen 
lurraldeak mugatuko dira legez. 

 

  Valentzieraren Erabilerari eta Irakaskuntzari buruzko azaroaren 
23ko 4/1983 Legeak Autonomia Estatutuaren 6. artikuluan 
xedatutakoa garatu eta valentzieraren erabilera arautzen du:  

- 5. artikulua: Herritarrek edo jarduerek bi hizkuntza ofizialetako 
edozein erabiltzeagatik jasan dezaketen diskriminazioa 
eragozteko eta valentzieraren erabilera normala, sustapena eta 
ezagutza bermatzeko beharrezkoak diren neurri guztiak 
hartuko ditu Administrazioak. 

- 17. artikulua: Herritar guztiek eskubidea dute edozein bileratan 
valentziera erabiltzeko eta lanbide-, merkataritza-, lan-, erlijio-, 
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jolas- eta arte-jarduerak eta jarduera sindikalak eta politikoak 
valentzieraz garatzeko. 

- V. tituluak garatzen du Autonomia Estatutuaren 6. artikuluan 
xedatutakoa. Horren arabera, Valentziako lurraldeko udalerriak 
bi administrazio-eremutan banatuta daude: 35. artikuluan, 
valentziera nagusi den udalerriak daude bilduta, eta 36. 
artikuluan, berriz, gaztelania nagusi den udalerriak. 

Valentziako Autonomia Erkidegoan, corpus juridiko-linguistikoaren 
garapena administrazio publikoaren, irakaskuntzaren eta 
komunikabideen eremuetan valentziera erabiltzera zuzenduta dago 
nagusiki. Sektore pribatuak ez du legeria espezifikorik. 

 

Galegoaren esparru juridiko espezifikoa Galiziako 
Autonomia Erkidegoan 

  Galiziako Autonomia Estatutuari buruzko apirilaren 6ko 1/1981 
Lege Organikoaren 5. artikuluak honako hau dio: 

- Galegoa da Galiziako hizkuntza propioa.  
- Galegoa eta gaztelania hizkuntza ofizialak dira Galizian, eta 

denek dute bi hizkuntza horiek ezagutzeko eta erabiltzeko 
eskubidea.  

- Inor ezin izango da hizkuntza dela-eta diskriminatu. 

 

  Galegoaren hizkuntza-normalizazioari buruzko ekainaren 15eko 
3/1983 Legeak Autonomia Estatutuaren 5. artikuluan xedatutakoa 
garatu eta galegoaren erabilera arautzen du:  

- Galiziako botere publikoek hizkuntzagatik inork 
diskriminaziorik ez jasateko bidezkoak diren neurriak hartuko 
dituzte. 

- Galiziako Gobernuak eta toki-korporazioek, beren eremuan, 
galegoaren erabileraren normalizazioa sustatuko dute 
merkataritza-, publizitate-, kultura-, elkarte- eta kirol-
jardueretan eta beste jarduera batzuetan. Helburu horrekin, eta 
ekintza berezien kasuan, zerga-betebeharren murrizketak edo 
salbuespenak eman ahal izango dira. 

 

  Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Galiziako Estatutuaren 
abenduaren 28ko 12/1984 Legearen 23. artikuluak honako hau dio:  
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- Galiziako Autonomia Erkidegoko eremuan, galegoaren erabilera 
bultzatuko da. 

 

  Galizian produktuetan eta kontsumitzaile eta erabiltzaileentzako 
informazioan galegoa erabiltzeko aukerari buruzko ekainaren 16ko 
185/1994 Dekretuak Hizkuntza Normalizazioari buruzko Legearen 
25. artikuluan xedatutakoa eta Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen 
Galiziako Estatutuaren 23. eta 24. artikuluetan xedatutakoa garatzen 
du. Horren arabera, publizitatean galegoa erabiltzen duten enpresak 
saritzen dira, hizkuntzaren erabilera sustatzeko eta Galiziaren 
berezko ideiak edo balioak zabaltzeko.   

 

Galiziako Autonomia Erkidegoan, corpus juridiko-linguistikoaren 
garapena hainbat eremutan galegoaren erabilera sustatzera zuzenduta 
dago nagusiki. Sektore pribatuak ez du legeria espezifikorik. 
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PRINTZIPIO OROKORRAK 

 

• Kutxa zerbitzu-erakundea denez gero, lehenik eta behin hizkuntza-
konpromiso bat du bezeroei eskaintzen zaien arretaren 
kalitatearekin; kalitatea bikaina izateko, bezeroak harremanetarako 
hizkuntza hautatzeko aukera izan behar du.  

• Bigarren konpromisoa Erakundeak langile elebidunekin duena da. 
Izan ere, bi hizkuntzetan lan egiteko aukera bermatu behar die 
langileei, haien lanbide-garapenaren barruan elebitasun eraginkorra 
txertatzeko. 

• Hirugarren konpromisoa Enpresaren Gizarte Erantzukizunari lotuta 
dago. Izan ere, bere garaian ingurumenaren alderdia Enpresaren 
Gizarte Erantzukizunaren funtsezko alderdi bilakatu zen bezala, 
antzeko prozesu bat hasi da hizkuntza- eta kultura-ekosistemen 
errespetuari dagokionez.  

Hiru konpromiso horietan oinarrituta, kutxaren hizkuntza-politikak 
honako printzipio hauek ditu ardatz: 

• Kutxak bi hizkuntza instituzional ditu: euskara eta gaztelania. 
Hizkuntza horiek zerbitzu- eta lan-hizkuntzak izango dira euskararen 
lurraldean, eta erabilera orekatuko hizkuntzak erakunde-eremuan. 
Gainera, kutxa ezarrita dagoen lurraldeetako hizkuntza propioak 
eskualde-hizkuntzatzat hartuko dira, eta zerbitzu- eta lan-
hizkuntzak izango dira beren ofizialtasun-eremuan, estatuko 
dagokion hizkuntzarekin batera. 

• Oro har, kutxak ahozko zein idatzizko arreta erkidego bakoitzeko 
hizkuntza propioan eskaintzeko aukera bermatuko du, eta 
inguruneko hizkuntza- eta kultura-aniztasuna errespetatuko du beti, 
erabateko erantzukizunarekin. 

• Kutxaren Hizkuntza Politika barne-irizpideei jarraiki garatuko da, eta 
Erakundea ezartzen den eta hizkuntza propioa duen lurralde 
bakoitzean hizkuntza-arloan eskumena duen agintaritzaren 
erreferentzietara egokituko da. Politika orokorraren eskualde-alderdia 
dagokion administrazioan homologatuko da, eta lankidetza estua 
bilatuko da harekin, aholkularitzaren eta lankidetzaren 
ondorioetarako. 

Kutxak, beraz, kanpoko zein barneko bezeroen hizkuntza-eskubideak 
aitortzen ditu, eta, hizkuntzen erabileraren arloan indarrean dauden 
esparru juridikoei, eta azken urteotan hartutako eta garatutako 
konpromisoei eta printzipioei jarraiki, kutxak honako eskubide hauek 
bermatuko dizkie euskararen lurraldeko bezeroei:  
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• Kutxarekiko ahozko zein idatzizko harremanetan euskara 
erabiltzeko eskubidea. 

• Kutxak ematen dizkien albiste eta informazio guztiak euskaraz 
jasotzeko eskubidea. 

Hedaduraz, kutxak eskubide baliokideak bermatuko dizkie eskualde-
hizkuntzak dituzten lurraldeetako bezeroei:  

• Kutxarekiko ahozko harremanetan hizkuntza propioa edo 
eskualde-hizkuntza erabiltzeko eskubidea, betiere ofizialtasun- 
edo aitorpen-eremuan. 

• Idatzizko harremanetan hizkuntza propioa edo eskualde-
hizkuntza erabiltzeko eskubidea. 

• Kutxak ematen dizkien albiste eta informazio guztiak hizkuntza 
propioan edo eskualde-hizkuntzan jasotzeko eskubidea. 

Kutxak honako eskubide hauek bermatuko dizkie euskararen lurraldeko 
langileei: 

• Euskara laneko hizkuntza gisa erabiltzeko eskubidea. 

Hedaduraz, kutxak lurralde bakoitzeko hizkuntza propioa edo eskualde-
hizkuntza laneko hizkuntza gisa erabiltzeko eskubidea bermatuko die 
eskualde-hizkuntzak dituzten lurraldeetako langileei, betiere 
ofizialtasun- edo aitorpen-eremuan. 

Kutxaren ezarpen-eremua osatzen duten lurraldeak, hizkuntza-
kudeaketari dagokionez, honela daude antolatuta: 

• Euskararen lurraldea edo Euskal Herria: Euskal Autonomia 
Erkidegoak, Nafarroako Foru Erkidegoak eta Pirinio Atlantikoetako 
Departamenduaren zati batek (zehazki, Lapurdi, Nafarroa Beherea eta 
Zuberoako lurralde historikoek) osatzen dituzten lurraldeen multzoa 
da.  

• Katalanaren lurraldea: Kataluniako, Valentziako eta Balearretako 
Autonomia Erkidegoek osatzen dituzten lurraldeen multzoa da. 

• Galegoaren lurraldea: Galiziako Autonomia Erkidegoa da.  

• Gaztelaniaren lurraldea: gaztelania hizkuntza propio/ofizial bakar 
duten autonomia-erkidego guztiek osatzen dute. 

• Frantsesaren lurraldea: frantsesa hizkuntza bakarra duten lurraldeak 
biltzen dituena da. 

Bestalde, dokumentu honetan planteatzen diren helburuak joera-
aurreikuspentzat hartzen dira. Eskatu beharreko betetze-maila eta epeak 
Hizkuntza Plangintzarako Departamentuak diseinatutako plan 
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espezifikoetan zehaztuko dira, eta kutxaren erabaki-organoek beren 
gain hartzen dituztenean izango dira betearazleak. 

 

Hizkuntza Politika espezifikoa euskararentzat 

 Euskara Gipuzkoako kultura-ondarearen zati besterenezina da, eta 
horregatik kutxak, ardura osoaz, horiek zaintzen eta garatzen 
lagunduko du zuzenean eta zeharka, inguruneko hizkuntza- eta kultura-
aniztasunaren esparruan. 

  kutxak langileen hizkuntza-trebakuntzarako eduki orokorreko edo 
espezifikoko euskara-ikastaro eta euskarazko ikastaro mota oro 
antolatu, diruz lagundu eta sustatuko du, langileek zerbitzuak euskaraz 
ere eman ahal izan ditzaten.  

 kutxak uneoro zainduko du euskara ager dadin bere irudi 
korporatiboan, era horretan, adibidez departamentuen, zerbitzuen, 
kanpainen, produktuen eta abarren izenak eremu urriko hizkuntzan 
pixkanaka jendearengana hel daitezen hizkuntza nagusian dauden 
izenen neurri berean. 

 

Hizkuntza Politika Orokorra 

 Euskara eta gaztelania hizkuntza ofizialak eta instituzionalak(*) dira 
kutxan, eta beraz biak erabiliko dira indarrean dauden legeen eta 
xedapenen eta dokumentu honetan zehazten diren jarraibideen arabera, 
hala barne-funtzionamenduari nola herritarrekin oro har eta mota 
guztietako organismo eta erakunde publiko eta pribatuekin dauden 
administrazio, finantza, merkataritza eta gizarte eta kultura harremanen 
multzoari dagokionez. 

 kutxak bere barne-eremuan euskararen erabilera eta normalizazioa 
sustatuko du, hizkuntza propioa eta instituzionala baita, eta hedaduraz, 
gainerako hizkuntza propioena edo eskualde-hizkuntzena, giza 
baliabideen prestakuntza eta optimizazioko politika egoki baten eta 
baliabide materialen beharrezko esleipenaren bitartez, eta era berean, 
bidezkotzat jotzen dituen erakunde eta organismoekin lankidetzan. 
Hizkuntza propioek, zuzenbidezko hizkuntza ofizialek, kutxaren 
jarduneko lurraldeetan estatuetako hizkuntzek dagoeneko baduten 
estatusa de facto parekatuz joan daitezen lortzera bideratutako gizarte- 
eta kultura-ekintzetan parte hartuko du. 

 Hizkuntza propioak edo eskualde-hizkuntzak beren lurraldeetako 
kultura-ondarearen zati besterenezina dira, eta horregatik kutxak, 
ardura osoz, horiek zaintzen eta garatzen lagunduko du zuzenean eta 
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zeharka, uneoro inguruneko hizkuntza- eta kultura-aniztasuna 
errespetatuz. 

 kutxak beti errespetatuko du, bere giza baliabideak hautatu eta 
adskribitzeko garaian kontuan izan beharreko gutxieneko erreferentzia 
gisa, hizkuntza ofizial bat baino gehiago duten lurraldeetan dagozkion 
agintariek egindako azken Mapa Soziolinguistikoak islatzen duen 
errealitate soziolinguistikoa. Ildo horretan hartzen diren erabakiak, 
beraz, honako eran hartuko dira: horien gutxienekoa ez da inoiz ere 
kutxako bulego bakoitzaren inguruneko biztanle elebidunen ehunekoa 
baino txikiagoa izango, eta horien gehienekoa joera gisa eta arian-arian 
programatu behar da, zerbitzuaren kalitatea helburu izanik, gure 
Erakundearen jendearen arretarako zentro guztietan. 

 Hizkuntza-lurralde bakoitzetik kanpoko bulegoetan hizkuntza 
propioan edo dagokion eskualde-hizkuntzan ahozko arreta bermatzea, 
logikoki, ezinezkoa izan arren, beste erkidego batzuetan bizi den 
bezeroak kutxaren gutunak eta informazio- eta publizitate-liburuxkak 
hizkuntza propioan jasotzeko eskubidea izango du, hala eskatzen badu 
behintzat, dagokion pertsonalizazioa eginez. 

 kutxak, hizkuntza propioak edo eskualde-hizkuntzak dituzten 
lurraldeetan, arau orokor gisa, hizkuntza propioan hitz egiten dioten 
bezero, hornitzaile eta/edo elkarteei hizkuntza propioan erantzungo 
die, eta bi hizkuntzatan (propioa+dagokion estatuko hizkuntza) 
erantzungo die ele bitan edo soilik estatuko hizkuntzan 
(gaztelania/frantsesa) hitz egiten diotenei. 

 kutxak bere barne-harreman eta barne-jardueretan hizkuntza 
propioen edo eskualde-hizkuntzen erabilera bultzatuko du, zerbitzu-
hizkuntza gisa erabiltzeko xedez. 

 kutxak uneoro zainduko du hizkuntza propioak edo eskualde-
hizkuntzak ager daitezela bere irudi korporatiboan, era horretan, 
adibidez sukurtsalen, kanpainen, produktuen eta abarren izenak eremu 
urriko hizkuntzan pixkanaka jendearengana hel daitezen hizkuntza 
nagusian dauden izenen neurri berean. 
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JARDUN ARDATZAK  

 

Kutxaren Hizkuntza Politika Orokorrerako dagoeneko aipatu diren 
printzipioak kontuan izanik -betiere estatuko hizkuntzaz gain hizkuntza 
propioa duten lurraldeetan-, politika hori honako jardun-ardatz hauen 
arabera artikulatu da: 

1. Irudi korporatiboa eta komunikazioa 

Irudi korporatiboa 

Papertegia♣♣♣♣ 

Hizkuntza ofizial bat baino gehiago duten lurraldeetan, hizkuntza 
propioan eta estatuko hizkuntzan idatziko dira, hizkuntza propioari 
−Euskara, Katalana, Galego− lehentasuna emanez. Dagoeneko eginda 
dauden eta aipatu ditugun betekizunak betetzen ez dituzten euskarriei 
dagokienez, pixkanaka ordeztu egingo dira, kostuen eta baliabideen 
arrazionalizazio-irizpideei jarraiki. 

Gainerako lurraldeetan, lurraldean indarrean dagoen hizkuntza 
ofizialaren arabera jardungo da. 

 

Bisita-txartelak 

Hizkuntza propioan eta estatuko hizkuntzan editatuko dira, aurreko 
puntuan adierazitako irizpide berdinak aplikatuz. 

 

Web-orriak 

Garrantzi berezia emango zaio hizkuntzen menuari, hasiera batean 
orrira hizkuntza propioan sartzeko aukera emanez, eta uneoro 
nabigazioa hizkuntza propioan dagoen bertsiora aldatzeko aukera 
erraztuz. 

 

Nomenklatura 

Hizkuntza ofizial bat baino gehiago duten lurraldeetan, udalerrien, 
lurraldeen, kaleen eta abarren kasuan hizkuntza propioaren 
nomenklaturari lehentasuna emango zaio. 

                                                                 

♣ Aldizkariak, kartelak, liburuxkak, katalogoak, liburuak, izenburuak eta idazpuruak, zibiluak, tinbre 
zigilatuak eta mota guztietako mezu eta inprimakiak, hala paperean nola informatika-euskarrian 
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Gainerako lurraldeetan, lurraldean indarrean dagoen hizkuntza 
ofizialaren arabera jardungo da. 

 

Hizkuntza Paisaia 

Hizkuntza ofizial bat baino gehiago duten lurraldeetan, kutxaren bulego 
eta zentro guztien hizkuntza-paisaia arreta bereziarekin zainduko da, 
lurraldeko hizkuntza propioan dauden errotuluek, kartelek, liburuxkek, 
mezu elektronikoek eta, oro har, idatzitako euskarri eta euskarri bisual  
guztiek presentzia publiko egokia eta nabarmena izan dezaten -estatuko 
hizkuntzako mezuekin batera, edo bananduta-, hizkuntza propioaren 
ikusgarritasuna eta ulergarritasuna bermatuz, toki bakoitzeko egoera 
soziolinguistikoa eta lurraldeko administrazioekin sinatutako akordioak 
errespetatuz. 

Gainerako lurraldeetan, lurraldean indarrean dagoen hizkuntza 
ofizialaren arabera jardungo da. 

 

Telefono-arreta, zuzenean eta/edo aurrez grabatutakoa 

Solaskideari lehendabizi lurraldeko hizkuntza propioetan 
komunikatzeko aukera eskainiko zaio beti, agurtzeko eta oinarrizko 
informazioko formulak erabiliz. 

 

Marketina eta publizitatea 

Komunikabideak 

Hizkuntza ofizial bat baino gehiago duten lurraldeetan, eguneroko edo 
aldizkako prentsako iragarkiak, baita irratian egindako publizitate-
iragarki eta -elkarrizketak ere, % 100ean hizkuntza propioan editatuko 
eta emitituko dira esklusiboki hizkuntza propioan diharduten 
komunikabideetan, eta estatuko hizkuntzan edo ele bitan diharduten 
komunikabideetan bi hizkuntzen aldiberekotasun- eta/edo alternantzia-
kuota baten arabera, betiere hizkuntza propioarentzat % 50 baino 
txikiagoa ez dena izango. 

Gainerako lurraldeetan, lurraldean indarrean dagoen hizkuntza 
ofizialaren arabera jardungo da. 
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Ekitaldi publikoak♣♣♣♣ 

Hizkuntza ofizial bat baino gehiago duten lurraldeetan, ekitaldi 
publikoak hizkuntza propioan edo hizkuntza propio eta estatuko 
hizkuntzan garatuko dira, betiere hizkuntza propioaren erabilera 
efektiboko gutxieneko kuota bat errespetatuz, inola ere testimoniala 
edo anekdotikoa izango ez dena, eta pixkana handitzen joateko 
ahalegina egingo da.  

Gainerako lurraldeetan, lurraldean indarrean dagoen hizkuntza 
ofizialaren arabera jardungo da. 

 

2. Kanpo-harremanak 

Bezeroak 

Komunikazio-informazio idatzia 

Bezeroak aukeratutako hizkuntzari lehentasuna emango zaio (aldez 
aurretik sukurtsalean edo banka elektronikoaren bitartez adierazi duena, 
eta hori bezeroaren fitxan erregistratuta geratuko da).  

  

Komunikazioa-informazioa informatika-euskarrian♣♣♣♣ 

Kutxa ezarrita dagoen geografia-eremuko hizkuntzak erabiltzeko aukera 
emango zaio bezeroari, hau da, gaur egun, euskara, gaztelania, 
katalana, galegoa eta frantsesa.  

 

Ahozko komunikazioa 

Kutxa bezeroak aukeratutako hizkuntzara egokituko da, kutxa ezarrita 
dagoen geografia-eremuko hizkuntzen erabilera erraztuz, hau da, gaur 
egun, euskara, gaztelania, katalana, galegoa eta frantsesa.  

 

Erreklamazioak, kexak, iradokizunak, gogobetetze-galdesortak, 
bezeroarentzako erantzunak 

Bezeroak erabiltzen duen hizkuntzan erantzungo dira, eta gainerako 
kasuetan bezeroak aukeratutako hizkuntzari lehentasuna emango zaio 
                                                                 

♣ Batzarrak, prentsaurrekoak, hitzaldiak, mahainguruak, eta abar. 

♣ Web-orria, on-line zerbitzuak, kutxazain automatikoak, kutxanet, servikutxa, mezu elektronikoak, 

gonbidapenak, mailingak, eta abar. 
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(aldez aurretik sukurtsalean edo banka elektronikoaren bitartez adierazi 
duena, eta hori bezeroaren fitxan erregistratuta geratuko da). 

 

Hornitzaileak 

Eremu honi loturik, kutxak bere kanpo-bezeroei eta barne-bezeroei 
begira duen sentsibilitate-maila lekualdatzeko xedez, hornitzaileekiko 
harremanetan kutxak bultzatuko du horien jarduna hizkuntza-politika 
honekin bat etor dadila, hala ahozko nola idatzizko harremanetan, 
bereziki erakundeko bezeroak inplikatzen edo barne hartzen dituzten 
kasuetan.  

 

Harremanak Administrazioarekin eta beste Entitate batzuekin 

Ahozko nahiz idatzizko harremana Erakundeekin. 

Arau orokor gisa, erakundeak aukeratutako hizkuntzari emango zaio 
lehentasuna.  

Euskararen lurraldean, soilik lurraldearen hizkuntza propioan bideratuko 
da erakundeak horixe nahi duela adierazten duenean. Gainerako 
kasuetan, bi hizkuntza ofizialetan (euskara eta estatuko hizkuntza) 
bideratuko da. 

 

3. Barne-harremanak 

Barne-errotulazioa 

Hizkuntza ofizial bat baino gehiago duten lurraldeetan, kutxaren bulego 
eta zentro guztien hizkuntza-paisaia arreta bereziarekin zainduko da, 
lurralde bakoitzeko hizkuntza propioan dauden errotuluek, kartelek, 
fotokopiagailuek, kafe-makinek, liburuxkek, mezu elektronikoek eta, oro 
har, idatzitako euskarri eta euskarri bisual guztiek presentzia publiko 
egokia eta nabarmena izan dezaten -estatuko hizkuntzako mezuekin 
batera, edo bananduta-, toki bakoitzeko egoera soziolinguistikoa 
errespetatuz.  Lurraldeko hizkuntza propioa esklusiboki erabiliko da 
ulermena bermatuta dagoenean edo lurraldeko administrazioarekin 
akordioak edo konpromisoak lortzen direnean.  

Gainerako lurraldeetan, lurraldean indarrean dagoen hizkuntza 
ofizialaren arabera jardungo da. 

 

Dokumentazioa idatzia 
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Hizkuntza ofizial bat baino gehiago duten lurraldeetan, arau orokor 
gisa, eta ahal den neurrian, barne-bezeroak aukeratutako hizkuntzara 
egokituko dira. Gainerako kasuetan beti hizkuntza propioan eta 
estatuko hizkuntzan editatuko dira, hizkuntza propioari lehentasuna 
emateko irizpideak errespetatuz beti (ezkerraldeko zutabean ipiniz, edo 
lehen paragrafo gisa, eta letra mota normala edo lodia ez-etzana 
erabiliz).  

Gainerako lurraldeetan, lurraldean indarrean dagoen hizkuntza 
ofizialaren arabera jardungo da. 

 

Mezu elektronikoak eta hedapen handiko komunikatuak 

Hizkuntza ofizial bat baino gehiago duten lurraldeetan, arau orokor 
gisa, eta ahal den neurrian, barne-bezeroak aukeratutako hizkuntzara 
egokituko dira. Gainerako kasuetan beti hizkuntza propioan eta 
estatuko hizkuntzan editatuko dira, hizkuntza propioari lehentasuna 
emateko irizpideak errespetatuz beti (ezkerraldeko zutabean ipiniz, edo 
lehen paragrafo gisa, eta letra mota normala edo lodia ez-etzana 
erabiliz).  

Gainerako lurraldeetan, lurraldean indarrean dagoen hizkuntza 
ofizialaren arabera jardungo da. 

 

Lan-bilerak 

Lan-bileretan lurraldeko hizkuntza ofizialetako edozein erabili ahal 
izango da.  

Hizkuntza ofizial bat baino gehiago duten lurraldeetan, bertaratutakoen 
behar adinako ulermen-maila bermatzen den kasuetan, lan-bileretan, 
maila guztietan (sukurtsalak, departamentuak, areak, komiteak, 
batzordeak, eta abar) bileran dauden partaide elebidunen aldetik 
hizkuntza propioaren gutxieneko erabilerako kuotaren irizpidea 
aplikatuko da, hizkuntza propioaren erabileran ere jardun dezaten 
laneko gaietan adierazteko eta komunikatzeko bide gisa. 

Gainerako lurraldeetan, lurraldean indarrean dagoen hizkuntza 
ofizialaren arabera jardungo da. 

 

Deialdia 

Hizkuntza ofizial bat baino gehiago duten lurraldeetan, bileran parte 
hartuko duten kideak elebidunak badira, deialdia hizkuntza propioan 
bakarrik egingo da. Gainerako kasuetan edo benetako egoeraren berri 
ez dagoenean, deialdiak hizkuntza propioan eta estatuko hizkuntzan 
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egingo dira. Hizkuntza propioak lehentasuna izango du estatuko 
hizkuntzarekiko (ezkerraldeko zutabean ipiniz, edo lehen paragrafo 
gisa, eta letra mota normala edo lodia ez-etzana erabiliz).  

Gainerako lurraldeetan, lurraldean indarrean dagoen hizkuntza 
ofizialaren arabera jardungo da. 

 

Bilera 

Hizkuntza ofizial bat baino gehiago duten lurraldeetan, ahozko edo 
idatzizko komunikazio-hizkuntzaren definizioa sustatuko da, eta, ahal 
den guztietan, hizkuntza propioaren alde egingo da. Hainbat partaidek 
hizkuntza propioan adierazteko nahikoa maila ez badute ere, betiere 
ulermen-maila nahikoa bermatzen bada, bilera hizkuntza propioan 
egingo da eta bertaratutakoek beren iritziak estatuko hizkuntzan 
emateko aukera izango dute. 

Partaideak hizkuntza propioaren hiztunak badira eta horrela erabakitzen 
bada, bilera hizkuntza propioan egingo da. 

Gainerako lurraldeetan, lurraldean indarrean dagoen hizkuntza 
ofizialaren arabera jardungo da. 

 

Bileretarako euskarriak (dokumentuak, gardenkiak, eta abar) 

Hizkuntza ofizial bat baino gehiago duten lurraldeetan, bileran parte 
hartuko duten kideak hizkuntza propioaren hiztunak badira, eta posible 
bada, euskarriak hizkuntza propioan bakarrik prestatuko dira. Gainerako 
kasuetan edo benetako egoeraren berri ez dagoenean, hizkuntza 
propioaren presentzia bermatuko da (ahoz hizkuntza bat erabili ahal 
izango da eta aldi berean beste hizkuntza bat euskarrietan, 
dokumentuetan, gardenkietan, eta abar), bertaratutako guztiek 
informazioa eskura dezaten bermatzeko. 

Gainerako lurraldeetan, lurraldean indarrean dagoen hizkuntza 
ofizialaren arabera jardungo da. 

 

Aktak 

Hizkuntza ofizial bat baino gehiago duten lurraldeetan, akta guztietan 
lurraldeko hizkuntza propioaren presentzia ziurtatuko da aktaren 
formatuaren bitartez (data, gai-zerrenda. eta abar).  

Bilera lurraldeko hizkuntza propioan egin bada, betiere posible bada, 
akta hizkuntza propioan egingo da.  
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Gainerako lurraldeetan, lurraldean indarrean dagoen hizkuntza 
ofizialaren arabera jardungo da. 

 

4. Giza Baliabideak 

Kontratazioa-sustapena 

Kutxako langile izateko oposizioetan nahiz barne-sustapenetan, 
lanpostu bakoitzari esleitutako hizkuntza-trebakuntza egiaztatu beharko 
da, Hizkuntza Eskakizunen Taularen arabera. 

 

Azpikontratazioa 

Kutxaren jarduera arruntaren barruan zerbitzu bat baliabide propioekin 
eman beharrean azpikontratazio-erregimenean ematen bada, 
azpikontratatutako enpresak kutxan nagusi den hizkuntza-irizpidea 
aplikatu beharko dio zerbitzuari (ikus hornitzaileen atala). 

 

Prestakuntza 

Sarrerakoa 

Langile berrien sarrera-prestakuntzan, euskararen lurraldean, euskal 
hiztunei sarrera-prestakuntza euskaraz emango zaiela bermatuko zaie, 
baita idatzizko euskarria hizkuntza horretan emango ere. 

Sartzen den langileak, era berean, kutxako hizkuntza-politikari eta 
hizkuntza-kudeaketari buruzko informazioa izango du. 

 

Hizkuntza-prestakuntza 

Kutxak lanpostu bakoitzari esleitutako hizkuntza-gaitasunak lortzeko 
baliabideak eskainiko dizkie langileei. Baliabide horiek trebakuntza-
modu desberdinen bitartez eskainiko dira, hala lurraldeko hizkuntza 
propioan edo estatuko hizkuntzan lan egin ahal izateko, nola langileen 
hizkuntza-maila gero eta gehiago hobetzen joateko, dagokion 
zerbitzuaren premien eta/edo langile bakoitzaren borondatearen 
arabera. 

Kutxak hizkuntza-irizpidea kontuan izango du bere prestakuntza-
planean, zehazki bere langileei eskaintzen zaizkien ikastaroetan, beren 
hizkuntza-trebakuntza hobetzeko eta lurralde bakoitzeko hizkuntzen 
erabilera sustatzeko. 
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Prestakuntza orokorra 

Ematen den prestakuntza orokorrean, hizkuntza propioan jardungo 
duen talde edo tailer bat bermatuko da. Kanpo-hornitzaileen kasuan, 
kutxak eskatuko die beren jarduna hizkuntza-politika honekin bat etor 
dadila. 

 

Garapen profesionala 

Hizkuntza-gaitasunen garapena, garapen profesionalaren eremuan 
bildutako gainerako gaitasunen garapenean barne hartuta egongo da.  

 

Itzulpenaren kudeaketa 

Hizkuntza propioak sortze-hizkuntza izan daitezen, ahal den guztietan 
dokumentuak hizkuntza horietan ekoiztea sustatuko da, itzulpenaren 
makulua pixkanaka bazter utziz. Horretarako, kutxak baliabide eta 
prestakuntza egokia eskainiko dizkie bere langileei. 

 

5. Gizarte Ekintza 

Historikoki, kutxaren Gizarte Ekintzaren helburu nagusia, gizarte- eta 
kultura-sustapeneko tresna autonomoa den heinean, Gipuzkoako 
gizartearen bizi kalitatea hobetzen laguntzea izan da, finantza-
erakundeak sortutako eta eskainitako baliabideen kudeaketa eta 
administrazio eraginkorraren bitartez. Gaur egun, Gizarte Ekintzak 
kutxaren Gipuzkoatik kanpoko zabalkundeko geografia-eremuetan ere 
badihardu.  

Hemendik aurrera Kutxa Fundazioak kudeatuko du Gizarte Ekintza, eta 
horregatik, Kutxak bere buruari ezarri zizkion balioak, irizpideak eta 
prozedurak bere egingo ditu Kutxa Fundazioak. Era berean, Kutxak 
2008an egin zuen bezala, Eusko Jaurlaritzak ematen duen BIKAIN 
hizkuntza-kalitatearen ziurtagiria lortuko du.  

Adierazitako helburuan oinarrituz, kutxak bere gizarte-ekintzaren 
zereginetan hizkuntza ofizialen erabileraren normalizazio-irizpidea 
sartuko du jarduneko lurraldeetan, eta horretarako beharrezkoak diren 
baliabideak prestatuko ditu, bere jatorrizko lurraldean euskarari arreta 
berezia eskainiz. 

1. Kutxak, bere ibilbideari jarraiki, euskararen corpusa (ikerketa 
zientifikoa) nahiz estatusa (hezkuntza- gizarte- eta kultura-
inplementazioa) garatzeko ekimenak sustatuko eta ekonomikoki 
lagunduko ditu, euskara bere jatorrizko lurraldeko eta, ondorioz, 
bere erakundeko hizkuntza ofizial eta propioa den heinean. 
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2. Kutxak bere gizarte-ekintzetan hizkuntza propioen erabilera 
bermatu eta lehenetsiko du, eta horretarako bidezko diren 
neurriak hartuko ditu.  Arreta berezia eskainiko die eskaintzen 
dituen zerbitzuei eta ikastaroei eta kolaborazioen bitartez diruz 
laguntzen dituen gizarte-ekintzei. 

 
6. Kutxa Taldea eta enpresa partaidetuak 

Kutxak Gipuzkoako hainbat enpresatan parte hartzen du eta, horregatik, 
enpresa horietan hizkuntza-politika hau ezartzea bultzatuko du, oro har 
indarrean egon dadin eta erreferentzia izan dadin, Kutxak bere jardun-
eremu guztietan (bezeroak, langileak, zuzendaritza-organoak, Gizarte 
Ekintzak, enpresa partaidetuak, eta abar) hartzen dituen konpromiso 
berberak partekatzeko printzipioarekin bat etorriz. 
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JARRAIPENA 

 

Kutxaren Hizkuntza Politika Orokor honen erabateko garapena lortzeko, 
beharrezkoa izango da lehentasunak eta epeak ezartzen dituen eta 
beharrezko baliabideak esleitzen dituen plangintza egokia egitea. 
Erabaki puntualak, urteko Jardun Planaren barnean hartutakoak, 
Hizkuntza Batzordean hartuko dira eta Kutxako Gizarte Ekintza eta 
Komunikazio Zuzendaritzak onartuko ditu, Zuzendaritza horrek 
egokitzat jotzen duen barne- eta kanpo-aholkularitzarekin, langileen 
ordezkaritza sindikalaren, langile-kolektiboen eta kutxa osatzen duten 
Areetako Zuzendaritzen ahalik eta adostasunik handienarekin, eta 
betiere lan-zentro bakoitzeko arduradunen lankidetzarekin, zeinek era 
berean, bistan denez, zuzenean beren erantzukizunpean dauden 
pertsona guztiekin hitz egin beharko duten. Harreman horietan (horien 
maiztasuna eta gainerako antolaketa-ezaugarriak bere garaian 
zehaztuko dira) arintasuna, konfiantza eta seriotasuna funtsezkoak 
izango dira kutxaren Hizkuntza Politikaren Jardun Planak arrakasta 
izateko.  

Plan hori diseinatzeko, epe laburrean beharrezkoa izango da bulego eta 
geografia-eremu bakoitzaren benetako egoeraren ahalik eta 
diagnostikorik sakonena eta zehatzena egitea, era horretan leku 
bakoitzaren premia zehatzak ezagutzeko eta bidezko diren erabakiak 
hartzeko hala giza baliabideen ikuspuntutik nola beharrezkoa den 
aurrekontu-esleipenaren, prestakuntzaren eta materialaren ikuspuntutik. 
Diagnostikoaren zehaztapen-maila, beraz, parametro erabakigarria 
izango da, horren araberakoa izango baita era berean Jardun Planaren 
egokitasun-maila. Beharrezko zehaztapenen artean, ebaluaziorako 
adierazleak agertuko dira, batez ere hizkuntzen ezagutza eta 
erabilerarekin erlazionatutakoak, adibidez gaur egun Langilearen 
Fitxaren hizkuntza-autoebaluazioaren bitartez biltzen direnak. Adierazle 
horiek beste batzuekin osatuko dira, adibidez euskararen kasua, 
euskaraz konektatzen diren langileen kopuru, laneko barne inkestetan 
euskaraz emandako erantzunak, eta abar; eta beste hizkuntza batzuen 
kasuan hizkuntza propioen edo eskualde-hizkuntzen presentzia 
hizkuntza-paisaian eta publizitatean, hizkuntza propioa edo eskualde-
hizkuntza duten lurraldeetako sukurtsalak, eta abar.  

Jardun Planak, era berean, lanaren urteko erritmoa markatuko du, urtean 
zehar egin daitezkeen ekintzak kontuan izanik. Horrela definitu beharko 
dira Hizkuntza Politikaren arian ariko garapenera bideratutako 
helburuak eta ekintzak, betearazteko epeekin eta beharrezko giza 
baliabideekin eta baliabide materialekin batera. Jardun-plana modu 
egokian gauzatzeko beharrezkoa izango da, gainera, organo 
arduradunak etengabeko jarraipena egitea, zeinak beharrezko neurriak 
hartuko dituen plana osorik garatzeko. 
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ERANSKINA: Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza 
Politikarako Sailburuordetzaren irizpena  

Kutxaren Hizkuntza Politika Orokorraren dokumentua, 2005eko 
ekaineko bertsioa, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako 
Sailburuordetzari aurkeztu zitzaion, aztertzeko, 2006ko ekainean, sail 
horretako estrategia orokorrarekin bat egiteko eta homologatua izateko, 
LanHitz programaren esparruan. Sailburuordetzak proposatutako 
doikuntzak hainbat gairi lotutako ekarpen puntualak izan ziren, eta 
bertsio honetan barne hartuta daude.  

Bestalde, 2006ko ekaineko bertsioari egindako aldaketek, 2011ko 
udazkeneko egungo bertsiora iritsi arte, eleaniztasunaren auziak 
garatzea eta hizkuntza-politikako irizpideak orokortzea ekarri dute 
(irizpenak ponderatzen duen ildotik), eta ez dute inolako eraginik izan 
aurreko euskara-gaztelania binomioari buruzko edukian. Horregatik, 
uste dugu ondoren adierazten den irizpena erabat indarrean dagoela 
Euskal Administrazioak dokumentua onartzeari dagokionez. 

Hona hemen irizpena, hitzez hitz: 
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Carlos Ruiz Gonzalez jauna 

Kutxa 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 2006ko uztailaren 12a 

 

 

Jauna agur: 

 

Joan den ekainean egindako bileren ildotik, gutun honekin batera bidaltzen dizut 
Gipuzkoa-Donostia Kutxaren Hizkuntza Politika Orokorra (2005eko ekaina; 
zirriborroa) dokumentua aztertu eta gero, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza 
honek landutako txostena, zuen erakundetik proposatutako egitasmoan 
adierazitakoak berrestera eta, halaber, hainbat iruzkin egitera datorrena. 

 

Sailburuordetza honek eta Gipuzkoa-Donostia Kutxak aurrera begira elkarlan 
sendoan aritzeko lehen urratsa izango delakoan, jaso gure agurrik zintzoena. 

 

 

Sin.: Patxi Baztarrika Galparsoro 

       Hizkuntza Politikarako Sailburuordea 
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GIPUZKOA-DONOSTIA KUTXAREN HIZKUNTZA POLITIKA OROKORRA 

(Zirriborroa - 2005eko ekaina) 

 

 

Gurearen moduko gizarteetan finantza-erakundeen izaera erreferentziala berezko 
esparru ekonomiko-finantzariotik haratago doa, eta gizarte-bizitzaren 
egunerokotasuna ere eraginpean hartzen du, neurri batean behintzat. Joera hori 
areagotu egiten da Aurrezki Kutxen kasuan, beren jatorria eta xedea direla medio, 
beste erakunde finantzarioek ez bezalako presentzia publikoa lantzera jotzen 
dutelako. 

 

Hizkuntza-normalizazioa prozesu soziala denez gero, bistan da handia eta sendoa 
dela honelako erakundeek euskararen normalizazio-prozesuari egin diezaioketen 
ekarria, bai kualitatiboki bai kuantitatiboki. Baina, bestalde, ez da txikiagoa euskara 
erabiltzeak haiei ekar diezaiekeen onura. 

 

Honetaz jabetuta Gipuzkoa-Donostia Kutxak hainbat ekimen planifikatu bideratu izan 
ditu euskararen erabilera areagotzeko. Aztergai dugun honako agiri hau bera ere 
sendotzera dator erakunde honek aurreko urteotan ibilitako bidea eta, bidenabar, 
erakundearen beraren politika orokorrean euskara txertatzera. Atzera begira eta 
perspektiba ematearren, hona hemen aurreko ekimen horietako batzuk: 

 

1. Euskararen Politika Kutxa Berrian (1990, CAP eta CAM batu aurretik) 

2. Gipuzkoa-Donostia Kutxa: euskara indartuz (HPIN, 1992ko azaroa) 

3. Bideragarritasun-txostena, Gipuzkoa-Donostia Kutxa (Elhuyarrekiko hitzarmena 
baliatuz, 1994) 

4. Kutxa eta Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren arteko hitzarmena (1998) 

5. Kutxa eta UEMAren arteko hitzarmena, harremana euskaraz bideratzeko bereziki. 

6. Bai Euskarari Ziurtagiria hainbat sukurtsaletan (22) 

7. Gipuzkoa-Donostia Kutxaren Hizkuntza Politika Orokorra (zirriborroa, 2004). 

 

2006ko ekainean, Gipuzkoa-Donostia Kutxaren Hizkuntza Politika Orokorra 
(zirriborroa; 2005eko ekaina) izeneko agiria jaso da Hizkuntza Politikarako 
Sailburuordetzan. Bertan adierazten denez, dagokion zuzendaritza-organoarekin 
nahiz langile-ordezkaritzarekin adostuko den dokumentua izango da, behin-
behinekoa oraingoz. Agiri honekin batera Gipuzkoa-Donostia Kutxa bere egoeraren 
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diagnostikoa lantzen ari da, hortik abiatuta etorkizuneko helburuak finkatu ahal 
izateko. 

 

Sailburuordetza honek lehen-lehenik adierazi nahi du pozgarria dela erakunde honek 
erabileraren aldeko pauso sendoak ematen darraiela ikustea, eta alde horretatik, 
Euskal Herriko gainerako aurrezki-kutxentzako nahiz bestelako erakundeentzako 
erreferentzia izaten jarraitzen duela, oraingo honetan bere hizkuntza-politika 
orokorra finkatuz. Izan ere, bai euskararentzako, baita Kutxako gainerako 
hizkuntzentzako ere, marko orokorra finkatzea, hau da, ikuspegi transbertsalez 
erakundearen jardunbide oso eta orotarikoa begiz jotzen duen agiria lantzea, 
aurrerapauso kualitatiboa da, euskararen normalizazioarekiko erantzukizuna eta 
lanerako konpromisoa erakusten duen neurrian. 

 

Hori horrela, hurrengo orrialdeetan Gipuzkoa-Donostia Kutxaren Hizkuntza 
Politika Orokorra (zirriborroa; 2005eko ekaina) agiria hizpide, zenbait iruzkin 
egingo dira, Kutxak plazaratzen dituen argudioak bultzatu eta sendotzeko asmoz 
betiere; horri lotuta esan, Kutxa berez erakunde pribatua izaki, Sailburuordetza 
honek jarraian egingo dituen ekarpenak aholku mailakoak izango direla. 

 

Gipuzkoa-Donostia Kutxaren Hizkuntza Politika Orokorraren funtsa bat dator 
erakundearen Misio edo Xedearekin, eta hala izan behar du ezinbestean, euskarak 
erakundearen jarduera orokorrean bere tokia egingo badu. Eta erakundean toki bat 
behar duela esateko argudioa, besteak beste, Gipuzkoako datu soziolinguistikoek 
ematen digute: 2001eko III. Mapa Soziolinguistikoko datuei begiratuta, Gipuzkoako 
populazioan euskal hiztunen ehunekoa % 40tik gorakoa da edozein adin-taldetan; eta 
ia bikoiztu egiten da 25 urtetik beherako adin-taldeetan. 

 

(grafikoa: Gipuzkoa. Hizkuntza-gaitasuna adinaren arabera. 2001) 

Eustat: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsua. 2001 

 

Hamar gipuzkoarretik lau gutxienez euskal hiztun izateak, euskararekiko ditugun 
pertzeptzio sinbolikoetatik, pertzeptzio pragmatikoagoetara eraman behar 
gaituelakoan gaude. Alegia: 

 

• Bezeroarekiko harremana hobetzeko eta pertsonalizatzeko aktibo gisa hartu 
behar da euskara. Hurbiltasun kulturala, prestakuntza eta errespetua adierazten 
duenez, zerbitzuari antzemandako kalitatea areagotzen duen aktibo gisa hain 
zuzen ere. 

• Kutxak Gipuzkoako gizartearekin duen konpromisoaren adierazgarri izateaz gain, 
zerbitzuaren kalitate-adierazle ere izan behar du euskarak, gestio egokiaren 
beste adierazle bat alegia, izan ere, gaur egun kalitatea nekez uler daiteke 
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bezeroaren hizkuntza-aukeraketa bermatu gabe. Hortaz, gaztelaniazkoa adina eta 
hura bezain egoki bermatzera jo behar da euskarazko eskaintza ere. 

• Datu hauen argitan, gazteen artean ehunekoak oso altuak direla ikusirik, adin-
talde hauei zuzendutako ekimenetan euskara lehenestea azter liteke. Horrek 
elebitasun simetrikoa deritzana gainditzeko, eta aukera pertsonalizatuen ildotik 
abiatzeko modua eman lezake. 

 

Nabarmentzeko beste puntu bat eleaniztasunarena da, izan ere azpimarragarria da 
euskarari buruz egin den gogoetak bidenabar frantsesa, katalana eta galizieraren 
presentzia eta erabilera kudeatzeko baliagarri gertatu izana, hau da, hizkuntzak oro 
har kudeatzeko balio izana; edota beste ikuspuntu batetik begiratuta, eleaniztasuna 
kudeatzeko baliatu izana. Eleaniztasunak euskarari on egin diezaiokeelako ustea 
dugu, hizkuntzazko joera zurrun-hegemonikoak leundu, erlatibizatu, eta zabalago 
nahiz malguago jokatzea ekar dezakeen neurrian. 

 

Bestalde, testuinguru juridikoaren atalean Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen 
Estatutuaren aipamena egiten denean lege gisa aipatu behar da, dagoeneko ez baita 
aurreproiektua: abenduaren 22ko 6/2003 Legea da, Kontsumitzaileen eta 
Erabiltzaileen Estatutua finkatzen duena. Lege honek VII. Kapituluan zehazten ditu 
Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen hizkuntza-eskubideak, eta erakundeen 
betebeharrak. Azken hauek erregelamendu bidez garatu eta zehaztuko dela esaten 
da kapituluaren amaieran; aipatu erregelamendu hori lantzen ari da Eusko Jaurlaritza, 
eta hilabete batzuen buruan indarrean izatea espero da. 

 

Azkenik, kontuan izanik hilabete hauetan Kutxak bere diagnostikoa eta diseinua 
landuko dituela, aldez aurretik zenbait proposamen luzatu nahi dizkiogu lan 
horretan lagungarri izango dituelakoan. 

 

Kutxak landutako agiri honetan erabilera-esparru nagusiak edo ardatzak jasota 
badaude ere, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak azkenaldi honetan landutako 
Erreferentzia marko Estandarra (EME) begiratzeko proposamena luzatzen diogu, 
zenbait alderdi osatzeko lagungarri gerta dakiokeelakoan. EMEa funtsean laguntza-
koadro bat da, enpresa eta erakundeei eskainiko zaiena, hizkuntza zertan erabili ohi 
den erakutsiko diena modu argi eta ordenatuan. Koadro generikoa den neurrian, ez 
zaio xehe-xehe lotuko Kutxaren jardunari; dena den, analogiaz bada ere, landutakoa 
osatzeko balio izango diolakoan gaude. 

 

Taxonomia edo laguntza-koadro honekin batera, hainbat erreminta informatiko 
landuko dira diagnostikoa, urte anitzeko plana eta urteko ekintza-planak egiteko. 
Horiek guztiak eskuratu eta probatzeko moduan jarriko zaizkio Kutxari, nahi izanez 
gero. 
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Beste proposamen bat euskara sortze-hizkuntza izatearekin lotuta dago. Alegia, 
egoerak horretarako aukera ematen duenean, agiriak euskaraz sortzera jo beharko 
litzateke, itzulpenaren makulua pixkanaka alboratuz. Euskaraz sortu eta generatzea 
da helburu-gakoetako bat. Horrekin lotuta, interesgarri litzateke diagnostiko eta 
diseinuak lantzerakoan euskarazko lan-zirkuluak eratzeko aukera aztertuko balitz. 
Baina horretarako pertsonak ez ezik, lan-prozesuak eta sistemak (teknologia) ere 
aztertzea komeni izaten da. 

 

Halaber, diagnostiko fase honetatik bertatik ebaluaziorako adierazleak begiz jotzen 
hasteko aholkua ematen da; halaber, adierazleak bereziki erabilerari lotutakoak 
izatea gomendatzen da. 

 

Teknologia berriak hizpide hartuta, komunikabideek azkenaldi honetan 
argitaratutakoaren arabera, nabarmen hazi da hauen bidezko harremana, –internet 
bidezkoa bereziki (kutxanet)–, bai kontsultak egiteko, bai eragiketak egiteko. Bat 
gatoz arreta berezia behar duen kanala dela esaten, batetik erabileran gora doalako 
eta bestetik bezeroari hizkuntza-aukeraketa bermatzen dion neurrian, euskararen 
aldeko lehenespena automatikoki egin dakiokeelako zenbait bezero-motari. Baliatu 
beharreko aukera izan daiteke. Beste horrenbeste esan daiteke Servikutxa edota 
kutxazain arruntei dagokienez. 

 

Bestalde, kontratazioa eta sustapena ez ezik, azpi-kontratazioa ere aztertzea 
gomendatzen da. Horren ildotik lagungarri izan dakizkioke Eusko Jaurlaritzak alor 
honetarako onartu berriak dituen irizpideak. 

 

Aurrezki Kutxen federazioan gai honen inguruan izaten ari diren bileren ildotik, 
bateratasun batera iristearen garrantzia berresten dugu, bistako kontua bada ere, 
besteak beste eragin biderkatzaile nabarmeneko ekimenak bideratzea ekar 
lezakeelako, herri-aginteen aurrean. 

 

Amaiera gisa dokumentu honen egokitasuna eta balioa azpimarratu nahi genuke, eta 
halaber, adierazi, dokumentuak zedarritzen duen markoa eta nabarmentzen duen 
jardunbidea oso eraginkorrak izan litezkeela euskararen erabilerari dagokionez, 
aurrera egiteko. Beraz, txosten honek balio beza esandako hori espresuki aitortzeko, 
HPSren iradokizunak ezagutzeko, eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak bere 
aldetik elkarlanerako prestutasuna adierazteko Gipuzkoa-Donostia Kutxari. 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 2006ko uztailaren 12a 

Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza 


