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Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoak, bere 9. artikuluan, 
gaztelaniaren izaera ofiziala zehazten du Foru Komunitate osoan, eta kalifikazio juridiko hori 
bera ematen dio euskarari eremu euskaldunetan. 
 
Euskararen 18/86 Foru Legak ezartzen du, bai gaztelania, bai euskara, Nafarroako 
hizkuntzak direla eta, horren ondorioz, herritar guztiek dutela horiek ezagutzeko eta 
erabiltzeko eskubidea. Gainera, Foru Komunitateko lurraldea hiru hizkuntza eremutan 
banatuta gelditzen da: euskalduna, mistoa eta ez euskalduna, eta erregimen desberdin bat 
garatzen da haietako bakoitzerako. 
 
135/94 Foru Dekretuaren bidez Nafarroako Administrazio Publikoetan euskara erabiltzeko 
araudia onartu zen, honako bi hauetan ezarritakoa betetze aldera: 30/92 Legea, 
Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa, eta, Erregio edo Gutxiengoen Hizkuntzen 
Europako Karta, 1992ko ekainaren 25ean hartua. 
 
Esparru honetan Mankomunitateak zehaztu nahi du euskararen erabilera bere jarduerak 
garatzean, oinarrizko bi printzipiorekin bat. Alde batetik, ezartzen dira, besterik aipatzen ez 
den artean, Mankomunitaterako eta bere sozietate kudeatzailerako dauden arau berberak, 
azken horri gehituta aipatutako 135/94 Foru Dekretuaren bidez ezarritako erregimena, bere 
aplikazio esparrua sozietate publikoetara iristen ez bada ere.  Beste alde batetik, bereziki 
hartzen du kontuan, Mankomunitatearen egoitza Iruñean kokatuta  badago ere, bere esku 
dauden zerbitzu publikoak Euskararen Foru Legeak ezarritako hiru hizkuntza eremuetan 
kokatutako udalerrietan garatzen direla. Lurralde errealitate hori aintzat harturik, araudiaren 
testuak araubide uniforme bat ezarri nahi du, modu horretan Mankomunitateak bere 
zerbitzuak eskainitako herritar guztiek eskubide berak izan ditzaten hizkuntzaren arloan, 
edozein dela ere bere egoitza dagoen udalerria. Kontua da aplikatzea orain arautzen ari den 
gaiari. Mankomunitatea sortu zenetik bere jarduera animatu duen printzipio orokorra, hau 
da, herritar bakoitza aintzat hartzea edozein dela ere erroldatuta dagoen lekua. 
 
Dena dela, hiru hizkuntza eremuetarako erregimen komun bat berehalakoan ezartzearen 
zailtasunak eskatzen du behin-behineko erregimen bat ezartzea, soilik 4.2 artikuluan 
aurreikusten den gertaerari aplikatuko zaiona. 
 
Printzipio horiekin bat eta, Konstituzioaren 44. artikuluarekin bat, betiere euskara 
Administrazioak sustatu eta zaindu beharreko kultura ondare gisa aintzat hartuta, testu 
artikuludunak Mankomunitatearen harremanen erregimena biltzen du, bai gainerako 
administrazio publikoekin, bai herritarrekin. Gainera, langileen artean euskara sustatzeko 
neurriak ere biltzen ditu, eta horren helburua da bermatzea Mankomunitatearekin 
harremanetan jarri behar duen pertsonak libreki aukeratzen duen hizkuntza erabili ahal 
izatea. 
 
1. artikulua. Aplikazio eremua. Ordenantza honek euskararen erabilera arautzen du 
“Iruñerriko Mankomunitateak” eta horren sozietate kudeatzailea den “Iruñerriko Zerbitzuak, 
S.A.-k” egiten dituzten jarduera guztietan, eta bi pertsona juridiko horiek “Mankomunitatea” 
entitatearen barnean sartzen dira ordenantza honetan araututako ondorioetarako, espresuki 
kontrakoa adierazten ez bada. 
 
2. artikulua. Mankomunitatearen barne jarduera. Mankomunitateak garatzen dituen 
barne prozedurako izapideak bilduko dituzten dokumentuak gaztelaniaz eginen dira. 
Gainera, euskaraz ere egin ahal izanen dira alderdiren batek hala eskatzen badu. 
 
3. artikulua. Administrazioen arteko harremanak. 1. Mankomunitateak gainerako 
administrazio publikoekin dituen jakinarazpenak edo komunikazioak gaztelaniaz idatziko 



dira; salbuespena dira euskaraz edo ele bitan hasitako prozedurak, kasu horietan hasieran 
aukeratutako moduan idatziko baitira. 
 
2. Aurreko atalean ezarritakoa gorabehera, administrazio publikoek adierazten badiote 
Mankomunitateari, organo eskudunaren bidez adierazi ere, Mankomunitatetik eurei 
zuzentzen zaizkien jakinarazpenak eta komunikazioak euskaraz edo ele bitan idatzita nahi 
dituztela, hartuko da, izaera orokorrarekin, aukeratutako modua. 
 
4. artikulua. Administratuekiko harremanak. 1. Mankomunitateak behar diren neurriak 
hartuko ditu herritar guztiek zer hizkuntza ofizialetan izan nahi duten harremana libreki 
aukera dezaten.  Horretarako, behar diren bitartekoak eta baliabideak zehaztuko dira. 
 
2. Mankomunitateak pertsona fisiko zein juridikoei zuzentzen dizkien jakinarazpenak ele 
bitan idatziko dira; salbuespena da interesdunek espresuki aukeratzea bi hizkuntzetako 
edozein edo alderdi batek prozedura hizkuntza jakin batean abiatu izana. 
 
3. Honako dokumentu edo material hauek bi hizkuntzatan edo ele bitan argitaratzea 
bermatuko da: 
 
- Zerbitzuak emateko formalizatu behar diren kontratuzko dokumentuak. 
- Mankomunitatea titularra den zerbitzuak jasotzeagatik herritarrek ordaindu beharreko   
zenbatekoak biltzen dituzten ordainagiriak. 
- Zerbitzuen gidaliburua. 
 
5. artikulua. Irudiak, oharrak eta publizitatea. 1. Ele bitan idatzi beharko dira honako 
elementu hauetan ageri diren testuak: 
 
- Instalazio, bulego eta langeletako errotulu adierazgarriak. 
- Paperen idazpuruak. 
- Mankomunitatearen jardueren identifikazio errotuluak. 
- Zigiluak, tanpoiak, logotipoak, gutunen idazpuruak eta abar. 
 
2. Mankomunitateak bere baliabideen bitartez argitaratutako oharrak eta iragarkiak, edozein 
dela ere beren forma, ele bitan argitaratuko dira. 
 
3. Idatzizko komunikabideen bitartez argitaratzen diren Toki Erakundeko oharrak eta 
iragarkiak ele bitan idatziko dira. Modu berean argitaratuko dira interes orokorrekoak diren 
kudeaketa sozietatearen iragarkiak eta oharrak. 
 
6. artikulua. Argitalpenak. 1. Araubide izaera duten Mankomunitatearen argitalpenak ele 
bitan edo bereizitako argitaraldietan argitaratuko dira. 
 
2. Mankomunitateak informazio hutserako argitaratzen dituen dokumentuak, hedapen 
orokorrekoak badira, ele bitan edo bereizitako argitaraldietan argitaratuko dira. 
 
3. Mankomunitateak argitaratutako argitalpenak bereizitako argitaraldietan egiten badira, 
herritarrek espresuki aukeratu ahal izanen dute nahi duten hizkuntza ofiziala. 
 
7. artikulua. Inprimakiak. Mankomunitateak herritarrek erabiltzeko argitaratzen dituen 
inprimakiak bi hizkuntza ofizialetan idatziko dira. 
 
8. artikulua. Langileak. 1. Mankomunitateak ordenantza hau beteko dela bermatzeko, 
bezeroari aditzeko zerbitzu bat eratuko du. Horretarako, behar diren lanpostuak betetzeko 
deialdietan betekizun espezifikoa izanen da euskaraz jakitea. 
 
2. Nolanahi ere, Mankomunitateak jendaurrean aritu behar duten lanpostu guztien 
deialdietan euskara ezagutzea baloratuko du, bai ahoz, bai idatziz, puntuazio osoko %5ean. 
 



3. Euskara ezagutzen dela ziurtatuko da dagokion titulua aurkeztuta edo aurkezten denak 
hizkuntza maila nahikoa duela zehaztuko duen proba bat gaindituta. 
 
4. Mankomunitateak euskararen ezagutza bultzatuko du bere langileen artean. Helburu 
horrekin, ziurtagiria duten erakundeekin itunduko da euskarazko prestakuntza, hitzarmen 
kolektiboan ezarritako baldintzetan.   
 
5. Batzorde bat eratuko da, honako hauek guztiak aztertuko dituena: Mankomunitateak 
herritarrekin harreman handiagoa –bai ahoz, bai idatziz– duten esparruak, gehien erabiltzen 
diren administrazio prozedurak, aipatu esparru eta prozeduren barnean dauden lanpostuen 
hizkuntza profilen zehaztapena eta ekintza plan bat ezartzea finkatutako helburuak 
betetzeko behar diren bitartekoak eta baliabideak. 
 
Honako hauek osatuko dute Batzorde hori: 
 
- Mankomunitateburua 
- Batzorde Iraunkorreko lau kide 
- Gerentea 
- Langileen burua 
- Erakunde harremanen arduraduna 
- Euskara teknikari bat 
- Enpresa Batzordeko ordezkari bat 
 
9. artikulua. Hezkuntza egintzak. 1. Mankomunitateak hezkuntza programa euskaraz 
argitaratu eta garatu beharko du egokia denean dagokion ikastetxearen ereduaren arabera. 
 
2. Mankomunitateak bermatuko du bere edozein instalazio euskaraz bisitatu ahal izatea, 
baldin eta hala eskatzen bazaio. 
 
10. artikulua. Bat-bateko itzulpena. Mankomunitateak bat-bateko itzulpena egiteko 
zerbitzua mantenduko du izaera publikoa duten bere gobernu organoen saio guztietan. 
 
 
AZKEN XEDAPENAK 
 
LEHENBIZIKOA 
Ordenantza hau indarrean sartuko da 1998ko urtarrilaren 1ean. 
 
Halarik ere, 4.2 artikuluan biltzen den araudia ez da aplikatuko eremu mistoan eta ez 
euskaldunean 2001eko urtarrilaren 1a arte. 
 
BIGARRENA 
Mankomunitateak 1998an indarrean egonen den lanpostuen zerrendan sartu beharko ditu 
ordenantza honen 4.1 artikuluan ezarritakoa betetzeko sortu beharko diren lanpostu berriak. 
 
8.5 artikuluak aipatzen duen batzordeak bere osatze saioa eginen du ordenantza hau behin 
betiko onartu eta handik hilabeteko epearen barnean. 
 
HIRUGARRENA 
4.2 atalean xedatutakoa betetze aldera, ordenantza hau indarrean hasi baino lehenago, 
Mankomunitateak idatziz eskatuko die administratuei bi hizkuntzetako bat aukeratzeko, 
gaztelania edo euskara, edo ele biko modua bere komunikazio guztietarako. Hiru 
moduetako bat ere aukeratzen ez duten administratuei komunikazioak ele bitan bidaliko 
zaizkie. Orobat, aukeratzeko eskatuko zaie Mankomunitateko kide diren udalei eta 
kontzejuei. 
 
LAUGARRENA 
Sei hilean behin Batzorde Iraunkorrari eta Administrazio Kontseiluari jakinaraziko zaie 
ordenantza honen betetze maila. 


