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1. ATARIKOAK 

Lan honen helburua Orexako 

linguistikoa ebaluatzea da 

Orexa herria Tolosaldean dago, Araxes bailaran, 

Mendebaldean Lizartza du, eta iparraldean Gaztelu.

Euskararen arnasgunea da Orexa

Eustat).  

Hori kontuan hartuta  Hirigintza Antolamendu Plan Orokor

linguistikoan izan ditzaken balizko eraginak aurreikustea, identifikatzea eta ebaluatzea da egitasmo 

honen helburu nagusia. Horrez gain, euskararen eta euskal hiztun elkartearen egoerari kalterik 

eginez gero, horiek murrizteko eta aurrea hartzeko neurriak hartzea ere bai

  

Orexako Hiri Antolamendurako Plan Orokorrak izan dezaken eragin 

Orexa herria Tolosaldean dago, Araxes bailaran, Gipuzkoako ekialdean, Nafarroarekin mugan. 

Mendebaldean Lizartza du, eta iparraldean Gaztelu. 

Orexa, 2011ko ezagutza datuek horrela adierazten dute (% 95,3 Iturria: 

Hori kontuan hartuta  Hirigintza Antolamendu Plan Orokorrak (HAPO) bertako errealitate 

linguistikoan izan ditzaken balizko eraginak aurreikustea, identifikatzea eta ebaluatzea da egitasmo 

honen helburu nagusia. Horrez gain, euskararen eta euskal hiztun elkartearen egoerari kalterik 

o eta aurrea hartzeko neurriak hartzea ere bai. 
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Plan Orokorrak izan dezaken eragin 

Gipuzkoako ekialdean, Nafarroarekin mugan. 

ek horrela adierazten dute (% 95,3 Iturria: 

rak (HAPO) bertako errealitate 

linguistikoan izan ditzaken balizko eraginak aurreikustea, identifikatzea eta ebaluatzea da egitasmo 

honen helburu nagusia. Horrez gain, euskararen eta euskal hiztun elkartearen egoerari kalterik 

 

 



 

2. EBALUAZIO PROZESUA

METODOLOGIA 

Eragin Linguistikoa Ebaluatzeko hasierako tresna GFA eta UEMAk elkarlanean sortu zuten, tresna 

hura garatu egin du UEMAk eta lan horren emaitza da egitasmo honetan jasotakoa. Hau da Eragin 

Linguistikoaren Ebaluazioa (ELE) egiteko jarraitu den metodologia.

I. EGITASMOA ETA GARATUKO DEN TOKIAREN T

Eragin linguistikoaren balorazioak jaso aurretik, eragin ere

aztertu da. Prozesu horretan, kontuan hartzekoak diren datuak honakoak izan dira: datu 

demografikoak, soziolinguistikoak eta sozioekonomikoak. 

II.GALDETEGI LABURRA ERANTZUN

Edozein proiektuk edo egitasmok udalerri b

ondorioztatzeko balio duen galdetegia da. Galdetegi sinplea da, galderei BAI edo EZ erantzuna 

eskatzen duena 

Aldaketa lau faktore nagusik eragingo dute: biztanle kopurua ugaritzeak edo 

bisitari/erabiltzaile/langile kopurua ugaritzeak, hizkuntza politika aldatzeak edota tokiko harreman 

sareak aldatzeak.  

III. ERAGIN LINGUISTIKOAREN INDIZEA KALK

Biztanleriaren kopurua aldatuko delako bete da urrats hau. Horretarako Hauskortasun indizea eta 

Euskararen  Proiekzio indizea ere kalkulatu dira.

IV. ERAGIN LINGUISTIKOAREN GALDETEGIA BE

Galdetegi honek eragin linguistikoa identifikatzeko eta ebaluatzeko balio du, modu zehatzago 

batean, eta hizkuntzaren ikuspegitik proiektuak edo jarduerak izan ditzakeen gab

laguntzeno du. 

Galdetegi honen helburua eragin linguistikoaren nolakotasuna aztertzea eta eragina jasan 

dezaketen alderdiak identifikatzea da.

Hizkuntzari estu lotutako aldagaien hauen inguruan galdetu da: 

  

EBALUAZIO PROZESUA 

Eragin Linguistikoa Ebaluatzeko hasierako tresna GFA eta UEMAk elkarlanean sortu zuten, tresna 

eta lan horren emaitza da egitasmo honetan jasotakoa. Hau da Eragin 

Linguistikoaren Ebaluazioa (ELE) egiteko jarraitu den metodologia. 

ATUKO DEN TOKIAREN TESTUINGURUA AZTERTU

Eragin linguistikoaren balorazioak jaso aurretik, eragin eremuari dagokion informazio garrantzitsua 

aztertu da. Prozesu horretan, kontuan hartzekoak diren datuak honakoak izan dira: datu 

demografikoak, soziolinguistikoak eta sozioekonomikoak.  

ERANTZUN 

Edozein proiektuk edo egitasmok udalerri bateko egoera soziolinguistikoan eragingo duen edo ez 

ondorioztatzeko balio duen galdetegia da. Galdetegi sinplea da, galderei BAI edo EZ erantzuna 

Aldaketa lau faktore nagusik eragingo dute: biztanle kopurua ugaritzeak edo 

ile/langile kopurua ugaritzeak, hizkuntza politika aldatzeak edota tokiko harreman 

IKOAREN INDIZEA KALKULATZEA 

Biztanleriaren kopurua aldatuko delako bete da urrats hau. Horretarako Hauskortasun indizea eta 

Proiekzio indizea ere kalkulatu dira. 

KOAREN GALDETEGIA BETE 

Galdetegi honek eragin linguistikoa identifikatzeko eta ebaluatzeko balio du, modu zehatzago 

batean, eta hizkuntzaren ikuspegitik proiektuak edo jarduerak izan ditzakeen gab

Galdetegi honen helburua eragin linguistikoaren nolakotasuna aztertzea eta eragina jasan 

dezaketen alderdiak identifikatzea da. 

Hizkuntzari estu lotutako aldagaien hauen inguruan galdetu da:  
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Eragin Linguistikoa Ebaluatzeko hasierako tresna GFA eta UEMAk elkarlanean sortu zuten, tresna 

eta lan horren emaitza da egitasmo honetan jasotakoa. Hau da Eragin 

ESTUINGURUA AZTERTU 

muari dagokion informazio garrantzitsua 

aztertu da. Prozesu horretan, kontuan hartzekoak diren datuak honakoak izan dira: datu 

ateko egoera soziolinguistikoan eragingo duen edo ez 

ondorioztatzeko balio duen galdetegia da. Galdetegi sinplea da, galderei BAI edo EZ erantzuna 

Aldaketa lau faktore nagusik eragingo dute: biztanle kopurua ugaritzeak edo 

ile/langile kopurua ugaritzeak, hizkuntza politika aldatzeak edota tokiko harreman 

Biztanleriaren kopurua aldatuko delako bete da urrats hau. Horretarako Hauskortasun indizea eta 

Galdetegi honek eragin linguistikoa identifikatzeko eta ebaluatzeko balio du, modu zehatzago 

batean, eta hizkuntzaren ikuspegitik proiektuak edo jarduerak izan ditzakeen gabeziak aurreikusten 

Galdetegi honen helburua eragin linguistikoaren nolakotasuna aztertzea eta eragina jasan 



 

 Komunitatearen kutur eta gizar

 Biztanleriaren/bisitarien euskararen ezagutzan 

 Biztanleen/bisitarien euskararen erabileran 

 Jardueren/zerbitzuen komunikazioan

 Eragin eremuaren hizkuntza

 Jardueren/zerbitzuen euskarazko eskaintzan 

V. FUNTSEZKO ALDERDIEI BURUZKO GALDETEGIA B

Edozein proiektu edota jarduerak jaso beharreko funtsezko alderdiak biltzen dituen galdetegia da. 

Galdetegiaren bidez, ekimenean zein praktika barne hartu ez diren identifikatu da. Horri esker, 

neurrien zerrenda egin ahal izan d

Funtsezko alderdiak bost ataletan banatuta daude: 

- Proiektuaren/jardueraren izaerari lotutakoak

edota osatzea, kaltea murrizteko

- Proiektuaren/jardueraren dimentsioari (espazioan eta denboran) lotutakoak

baino tamaina txikiagokoa egitea edota aurreikusitakoa baino gehiago luzatzea denbora bere 

exekuzioa.  

- Proiektuaren/jardueraren lekukotzeari lotutakoak

lekuan beharrean, beste lekuren batean garatzea. 

- Proiektua/jarduera garatzeko ezarritako hizkuntza

mota desberdinetako (ahozkoa, idatzizkoak, kontrataziotarako...) hizkuntza irizpideak ezart

- Proiektuaren/jardueraren kaltea konpentsatzeko proiektu/jarduera osagarriak (neurri 

aringarriak): Garatuko den proiektuaz gain, horrek sortuko duen kaltea murrizketa bere baitan 

bestelako jarduera edo proiektu osagarriak aurreikustea

Izaera, dimentsioa eta lekukotzea

1. Etxebizitza 

2. Jarduera ekonomikoa, enplegua

3. Ekipamenduak 

4. Espazio libreak 

5. Jarduera soziokulturala. 

Hizkuntza irizpideei eta jarduera osagarri/aringarriei lotutako

jarduera edozein dela ere. 

  

Komunitatearen kutur eta gizarte bizitzan 

Biztanleriaren/bisitarien euskararen ezagutzan  

Biztanleen/bisitarien euskararen erabileran  

Jardueren/zerbitzuen komunikazioan 

Eragin eremuaren hizkuntza-paisaian 

Jardueren/zerbitzuen euskarazko eskaintzan – erabileran 

BURUZKO GALDETEGIA BETETZEA 

Edozein proiektu edota jarduerak jaso beharreko funtsezko alderdiak biltzen dituen galdetegia da. 

Galdetegiaren bidez, ekimenean zein praktika barne hartu ez diren identifikatu da. Horri esker, 

neurrien zerrenda egin ahal izan da, bukaerako txostenean kontuan har daitezen.

Funtsezko alderdiak bost ataletan banatuta daude:  

Proiektuaren/jardueraren izaerari lotutakoak: Proiektua edo jardueraren izaera bera moldatzea 

edota osatzea, kaltea murrizteko 

dimentsioari (espazioan eta denboran) lotutakoak: Proiektua aurreikusi 

baino tamaina txikiagokoa egitea edota aurreikusitakoa baino gehiago luzatzea denbora bere 

Proiektuaren/jardueraren lekukotzeari lotutakoak: Proiektua edo jarduera garatze

lekuan beharrean, beste lekuren batean garatzea.  

Proiektua/jarduera garatzeko ezarritako hizkuntza-irizpideei lotutakoak: Proiektuari/jarduerari 

mota desberdinetako (ahozkoa, idatzizkoak, kontrataziotarako...) hizkuntza irizpideak ezart

Proiektuaren/jardueraren kaltea konpentsatzeko proiektu/jarduera osagarriak (neurri 

: Garatuko den proiektuaz gain, horrek sortuko duen kaltea murrizketa bere baitan 

bestelako jarduera edo proiektu osagarriak aurreikustea 

lekukotzeari lotutako alderdiak bost jarduera nagusitan banatuta daude: 

2. Jarduera ekonomikoa, enplegua 

Hizkuntza irizpideei eta jarduera osagarri/aringarriei lotutako alderdiak orokorrean galdetuko dira, 
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Edozein proiektu edota jarduerak jaso beharreko funtsezko alderdiak biltzen dituen galdetegia da. 

Galdetegiaren bidez, ekimenean zein praktika barne hartu ez diren identifikatu da. Horri esker, 

a, bukaerako txostenean kontuan har daitezen. 

: Proiektua edo jardueraren izaera bera moldatzea 

: Proiektua aurreikusi 

baino tamaina txikiagokoa egitea edota aurreikusitakoa baino gehiago luzatzea denbora bere 

: Proiektua edo jarduera garatzea aurreikusitako 

: Proiektuari/jarduerari 

mota desberdinetako (ahozkoa, idatzizkoak, kontrataziotarako...) hizkuntza irizpideak ezartzea.  

Proiektuaren/jardueraren kaltea konpentsatzeko proiektu/jarduera osagarriak (neurri 

: Garatuko den proiektuaz gain, horrek sortuko duen kaltea murrizketa bere baitan 

ri lotutako alderdiak bost jarduera nagusitan banatuta daude:  

alderdiak orokorrean galdetuko dira, 



 

 

VI.NEURRI ZUZENTZAILEAK 

Behin diagnostikoa eta aurreikuspena eginda, zein funtsezko alderdiei buruzko azterketa eginda, 

azaldu diren eragin posible horiei zein neurri zuzentzaile 

honakoa.. 

PROZESUA 

Ebaluazio prozesuan hiru talde nagusik hartu dute parte:

 Talde teknikoa: Iñaki Ruiz de Pinedo eta Arritxu Zelaia

 Balorazio Batzordea:  
Arana Arexolaleiba(UEMA), Iñaki Ruiz de Pinedo 

 Parte hartze taldea: Udal Batza

Ebaluazio prozesuak lau fase izan ditu.:

 Aurrelanak 

 Ebaluazio taldea 

 Talde parte hartzailea

 Txostena  

1. AURRELANAK 

  

EAK  

Behin diagnostikoa eta aurreikuspena eginda, zein funtsezko alderdiei buruzko azterketa eginda, 

azaldu diren eragin posible horiei zein neurri zuzentzaile proposatzen zaien azaltzeko puntua da 

Ebaluazio prozesuan hiru talde nagusik hartu dute parte: 

: Iñaki Ruiz de Pinedo eta Arritxu Zelaia 

:  Eneko Maioz(Alkatea), Haritz Orruño (Udal Arkitektoa)
rana Arexolaleiba(UEMA), Iñaki Ruiz de Pinedo eta Arritxu Zelaia (AZ)

Udal Batza: herritarrak eta udal ordezkariak 

Ebaluazio prozesuak lau fase izan ditu.: 

Talde parte hartzailea 
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Behin diagnostikoa eta aurreikuspena eginda, zein funtsezko alderdiei buruzko azterketa eginda, 

proposatzen zaien azaltzeko puntua da 

(Udal Arkitektoa), Goizane 
 

 



 

Lehenengo fasean Talde Teknikoak hartu du parte. 

inguruko eta  Orexako  informazioa eskuratzea.

bilketa, dokumentuak, estatistikak.

Iturri hauek erabili dira: E

Informazioa (EAS), UEMA (Azterketa Sozioekonomikoa eta Soziolinguistikoa) eta 

datuak 

Datu horietatik erauzitakoekin osatu du Talde Teknikoak Hauskortasun indizea, Euskararen 

Proiekzio indizea eta Eragin Linguistikoaren indizea.

2. BALORAZIO BATZORDEA

Aldez aurretik aipatutako indizeen emaitzak eta datuak kontuan hartuta Balorazio Batzordea 

arduratu da Eragin Linguistikoaren Ebaluazio galdetegiak bete eta puntuazioa ezartzeaz

1. bilera  

Parte hartzaileak: 

Balorazio Batzordea

Balorazio Batzordea eratu

Kronograma 

Galdetegi laburra bete

Prozedura zehaztu 

  

2-3. bilera: Ebaluazioa eta neurri zuzentzaileak

Parte hartzaileak: Balorazio Batzordea

Datuen azterketa eta diagnostikoa 

Egoera eta izan dezaken eragina

 

  

Talde Teknikoak hartu du parte. Honakoak izan dira zereginak: proiektuaren 

informazioa eskuratzea. Oinarrizko datu bilketa, zeharkako iturrietatik datu 

bilketa, dokumentuak, estatistikak. 

Iturri hauek erabili dira: Eustat, INE, , Euskal Herriko Adierazle Linguistikoen Sistemaren 

Informazioa (EAS), UEMA (Azterketa Sozioekonomikoa eta Soziolinguistikoa) eta 

Datu horietatik erauzitakoekin osatu du Talde Teknikoak Hauskortasun indizea, Euskararen 

oiekzio indizea eta Eragin Linguistikoaren indizea. 

EA 

Aldez aurretik aipatutako indizeen emaitzak eta datuak kontuan hartuta Balorazio Batzordea 

arduratu da Eragin Linguistikoaren Ebaluazio galdetegiak bete eta puntuazioa ezartzeaz

 

Balorazio Batzordea 

Balorazio Batzordea eratu 

Galdetegi laburra bete 

 

3. bilera: Ebaluazioa eta neurri zuzentzaileak  

Balorazio Batzordea 

Datuen azterketa eta diagnostikoa partekatu 

Egoera eta izan dezaken eragina 
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Honakoak izan dira zereginak: proiektuaren 

Oinarrizko datu bilketa, zeharkako iturrietatik datu 

ustat, INE, , Euskal Herriko Adierazle Linguistikoen Sistemaren 

Informazioa (EAS), UEMA (Azterketa Sozioekonomikoa eta Soziolinguistikoa) eta Orexako Udaleko 

Datu horietatik erauzitakoekin osatu du Talde Teknikoak Hauskortasun indizea, Euskararen 

Aldez aurretik aipatutako indizeen emaitzak eta datuak kontuan hartuta Balorazio Batzordea 

arduratu da Eragin Linguistikoaren Ebaluazio galdetegiak bete eta puntuazioa ezartzeaz 



 

3.TALDE PARTE HARTZAILEA

Balorazio Batzordeak egindako lana parte hartze taldeari aurkeztu eta beharrezko neurri 

zuzentzaileak ezartzeko ekarpenak jaso dira talde parte hartzailean.

 

4. bilera: Parte hartze talde

Parte hartzaileak: Udaleko ordezkariak eta herritarrak 

Udal Batzan Neurri zuzentzaileak adostu

  

4. TXOSTENA 

Txostenaren erredakzioan talde teknikoak hartu du parte eta Balorazio Batzordearekin partekatu 
da 

  

ILEA 

Balorazio Batzordeak egindako lana parte hartze taldeari aurkeztu eta beharrezko neurri 

zuzentzaileak ezartzeko ekarpenak jaso dira talde parte hartzailean. 

4. bilera: Parte hartze taldea 

Udaleko ordezkariak eta herritarrak  

Neurri zuzentzaileak adostu 

Txostenaren erredakzioan talde teknikoak hartu du parte eta Balorazio Batzordearekin partekatu 
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Balorazio Batzordeak egindako lana parte hartze taldeari aurkeztu eta beharrezko neurri 

Txostenaren erredakzioan talde teknikoak hartu du parte eta Balorazio Batzordearekin partekatu 



 

3.  HAPO  

Orexako Plan orokorra ezartzeko 
eguneratzeko beharra izan da, egun indarrean dagoen Orexako planeamendu
Subsidiarioen Testu Bategina 199ko urriaren 20an onartu zen.
kudeaketa urbanistikoko hainbat arlo garatu dira, eta egun udal planeamen
dago.Era berean epealdi horretan 
egoera sozioekonomikora egokitzea beharrezkoa da. 

Bestetik  lurralde antolaketa eta
planeamendu urbanistikoa indarrean den legedira eta araudira egokitu beharra dago.

Horiek guztiak kontuan hartuta Orexako Udalak udalerriko Plan Orokor berria erredaktatzea adostu 
zuen. 

 

AURREIKUSITAKO ESKU-HARTZE NAGUSIAK

Zoru urbanoaren hazkundea aurreikusi da. Ez da aurreikusi ekipamendu, azpiegitura edo 
ekonomikoei lotutako zoruen kalifikazio berririk.

Udal ekipamenduak Unsalu Berrin zentralizatze
hirugarren sektoreko jarduerara bideratu ahal izateko. Turistentzako izaera txikiko ins
ezartzeko aukera ere proiektatu 

Bestelako aktibitate ekonomikoen inguruan ez da beste instalaziorik aurreikusi, baserriari lotuta 
edo udal eraikinean garatu daitezkeenak salbu.

 

HIRI-LURZORUAN EMAN DAITE

Planean jasota dagoen hazkunde urbanistikoak etorkizuneko beharrizanei lotutakoa

gazteen etorkizunean izango duten etxebizitza beharrizanei. Egungo populazioar

baino gutxiago ditu. 

Herriaren hazkundeak eduki ditzakeen aukera ezberdinak jorratu dira
hiri-lurzoruan eman daitezkeen hazkundeak honakoak

 

  

Orexako Plan orokorra ezartzeko arrazoiak hainbat izan dira. Batetik antolaketa urbanistikoa 
eguneratzeko beharra izan da, egun indarrean dagoen Orexako planeamendu

tu Bategina 199ko urriaren 20an onartu zen. Data horretatik gaur egun arte 
urbanistikoko hainbat arlo garatu dira, eta egun udal planeamen

ra berean epealdi horretan aldaketa sozial eta ekonomiko handiak izan dira eta egungo 
egoera sozioekonomikora egokitzea beharrezkoa da.  

lurralde antolaketa eta  urbanismo arloko araudian ere aldaketak izan dira, eta egungo 
planeamendu urbanistikoa indarrean den legedira eta araudira egokitu beharra dago.

Horiek guztiak kontuan hartuta Orexako Udalak udalerriko Plan Orokor berria erredaktatzea adostu 

HARTZE NAGUSIAK 

Zoru urbanoaren hazkundea aurreikusi da. Ez da aurreikusi ekipamendu, azpiegitura edo 
ekonomikoei lotutako zoruen kalifikazio berririk. 

Udal ekipamenduak Unsalu Berrin zentralizatzeko aukera jaso da proiektuan
en sektoreko jarduerara bideratu ahal izateko. Turistentzako izaera txikiko ins

ezartzeko aukera ere proiektatu da. 

Bestelako aktibitate ekonomikoen inguruan ez da beste instalaziorik aurreikusi, baserriari lotuta 
udal eraikinean garatu daitezkeenak salbu. 

LURZORUAN EMAN DAITEZKEEN HAZKUNDEAK 

Planean jasota dagoen hazkunde urbanistikoak etorkizuneko beharrizanei lotutakoa

etorkizunean izango duten etxebizitza beharrizanei. Egungo populazioar

Herriaren hazkundeak eduki ditzakeen aukera ezberdinak jorratu dira. Herriaren beharren 
lurzoruan eman daitezkeen hazkundeak honakoak dira: 
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antolaketa urbanistikoa 
eguneratzeko beharra izan da, egun indarrean dagoen Orexako planeamenduaren Arau 

Data horretatik gaur egun arte 
urbanistikoko hainbat arlo garatu dira, eta egun udal planeamendua oso garatuta 

aldaketa sozial eta ekonomiko handiak izan dira eta egungo 

urbanismo arloko araudian ere aldaketak izan dira, eta egungo 
planeamendu urbanistikoa indarrean den legedira eta araudira egokitu beharra dago. 

Horiek guztiak kontuan hartuta Orexako Udalak udalerriko Plan Orokor berria erredaktatzea adostu 

Zoru urbanoaren hazkundea aurreikusi da. Ez da aurreikusi ekipamendu, azpiegitura edo jarduera 

proiektuan, horrela Segoretxea 
en sektoreko jarduerara bideratu ahal izateko. Turistentzako izaera txikiko instalazio bat 

Bestelako aktibitate ekonomikoen inguruan ez da beste instalaziorik aurreikusi, baserriari lotuta 

Planean jasota dagoen hazkunde urbanistikoak etorkizuneko beharrizanei lotutakoak dira, batik bat 

etorkizunean izango duten etxebizitza beharrizanei. Egungo populazioaren %25ak 19 urte 

Herriaren beharren heinean, 



 

1. Egikaritze Unitatea (U.E.1): 12 

2. Egikaritze Unitatea(U.E.2.): 4 
urbanoa erabilera publikoko espazioaren bitartez hobetu eta bestetik izaera libreko etxebizitza 
eskaintza egiteko aukera txiki bat izateko. 

  

U.E.1): 12 etxebizitza. 

(U.E.2.): 4 Etxebizitza. Helburu bikoitzarekin definitu da, batetik egitura 
urbanoa erabilera publikoko espazioaren bitartez hobetu eta bestetik izaera libreko etxebizitza 
eskaintza egiteko aukera txiki bat izateko.  
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Etxebizitza. Helburu bikoitzarekin definitu da, batetik egitura 
urbanoa erabilera publikoko espazioaren bitartez hobetu eta bestetik izaera libreko etxebizitza 

 



 

4. TESTUINGURUA

 DATU OROKORRAK 

 

Biztanleria 

Biztanle-dentsitatea: Bizt/Km2

Azalera: Ha 

65 urte eta gehiagoko biztanleria: %

Atzerrian jaiotako biztanleria 

Goi-mailako ikasketadunak 

Euskaldunak: % 

Langabezi tasa: % 

Errenta pertsonala: 18 urtez gorakoak. Euroak

Zoru urbaniza ezina: Udalerriaren azaleraren %

Famili-etxebizitzak: Batezbesteko azalera. M2

Biztanleko BPGa: Euroak 

Jarduera ekonomikoa. Industria: BEGaren %

Jarduera ekonomikoa. Zerbitzuak: BEGaren %

Enplegua establezimenduetan

Iturria :Eustat  

POPULAZIOAREN BILAKAERA 

Iturria:INE 

0
20
40
60
80

100
120
140

19
98

19
99

20
00

  

TESTUINGURUA 

2016 114 

dentsitatea: Bizt/Km2 2016 19,39 

2014 588 

65 urte eta gehiagoko biztanleria: % 2016 18,42 

 2016 1 

2015 7 

2011 95,33 

2015 5,4 

pertsonala: 18 urtez gorakoak. Euroak 2014 16.758 

Zoru urbaniza ezina: Udalerriaren azaleraren % 2014 99,1 

etxebizitzak: Batezbesteko azalera. M2 2015 131,2 

2012 14.728,10 

Jarduera ekonomikoa. Industria: BEGaren % 2012 7 

Jarduera ekonomikoa. Zerbitzuak: BEGaren % 2012 82 

Enplegua establezimenduetan 2016 25 

ERA  
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20
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ADIN PIRAMIDEA 

Iturria:Eustat 

AZKEN URTEOTAKO MIGRAZIO MUGIMENDUAK

 

+MIGRAZIO MUGIMENDUAK 
___Immigrazioa 
___Emigrazioa 
___Helburuko barne-migrazioa
___Jatorrizko barne-migrazioa
___Migrazio saldoa. Guztira 
______Migrazio saldoa-gizonezkoak
______Migrazio saldoa-emakumezkoak
 
___Udalerri barruko migrazioak
 

+BIZTANLERIA JAIOLEKUAREN ARABERA
___Biztanleria guztira. 
______Biztanleria egoiliarra, jaiolekuaren arabera. Euskal AE
_________Araba 
_________Bizkaia 
_________Gipuzkoa 
______Beste probintziak 
______Atzerria 

Iturria: Orexako Udaleko Errolda
 

HIZKUNTZA ADIERAZLEAK 

  

AZIO MUGIMENDUAK 

2016 2015 2014
   

0 1 
0 0. 

migrazioa 2 0 
migrazioa 0 0 

0 0 
gizonezkoak 0 0 
emakumezkoak 0 0 

   
___Udalerri barruko migrazioak 0 0 

+BIZTANLERIA JAIOLEKUAREN ARABERA 

______Biztanleria egoiliarra, jaiolekuaren arabera. Euskal AE 

Errolda 
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2014 2013 
  

0. 0 
0 0 
2 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

 
1 0 

2013 
114 
107 

0 
1 

106 
2 
5 



 

EZAGUTZA ETA ERABILERA

 

+2 URTE EDO GEHIAGOKO BIZTANLEAK, EUSKARAKO 
JAKINTZA-MAILA OROKORRAREN ARABERA

___Euskaldunak 

___Ia euskaldunak 
___Erdaldunak 
 
+AMA-HIZKUNTZA 
___Ama-hizkuntza. Euskara 

___Ama-hizkuntza. Gaztelania

___Ama-hizkuntza. Biak 
___Ama-hizkuntza. Beste bat 
 
+ETXEAN ERABILTZEN DEN HIZKUNTZA
___Etxean erabiltzen den hizkuntza. Euskara

___Etxean erabiltzen den hizkuntza. Gaztelera

___Etxean erabiltzen den hizkuntza. Biak

___Etxean erabiltzen den hizkuntza. Besteren bat
 
  Iturria:Eustat  

 EUSKARAREN INGURUKO 

Orexa UEMAko kide da eta Udalerriko Euskara Sustatzeko Plana du. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ETA ERABILERA DATUAK 

+2 URTE EDO GEHIAGOKO BIZTANLEAK, EUSKARAKO 
MAILA OROKORRAREN ARABERA 

2011 2006 

 % % 
95.3

3 
92.0

0 
2.80  7.00 
1.87  1.00 

  
  
89.4

7  
86.2

4 
hizkuntza. Gaztelania 9.65  11.0

1 
0.88  2.75 

 0.00  0.00 
  

+ETXEAN ERABILTZEN DEN HIZKUNTZA   
___Etxean erabiltzen den hizkuntza. Euskara 90.3

5  
71.5

6 
erabiltzen den hizkuntza. Gaztelera 6.14  16.5

1 
___Etxean erabiltzen den hizkuntza. Biak 3.51  11.9

3 
___Etxean erabiltzen den hizkuntza. Besteren bat 0.00  0.00 

  

EUSKARAREN INGURUKO EGITURAKETA 

UEMAko kide da eta Udalerriko Euskara Sustatzeko Plana du.  
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 2001 1996 

% % 

0  
97.4

7  
97.4

4  
7.00  2.53  1.28  
1.00  0.00  1.28  

   
  

4  
100.

00  
98.7

3  

1  
0.00  1.27  

2.75  0.00  0.00  
0.00  0.00  0.00  

   
  

6  
93.9

8  
96.2

0  

1  
4.82  1.27  

3  
1.20  2.53  

0.00  0.00  0.00  
   



 

DATU SOZIOEKONOMIKOA

a) Biztanleria aktiboa 

 
Biztanleak 

Biztanle ez aktiboak

Biztanle aktiboak

Lana duten biztanleak

Biztanleak langabezian

Iturria:Eustat 2016

 
b) Lan lekuak  

 

Pertsonak 
60 
5 
5 
5 
35 
5 

Iturria: INE2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATU SOZIOEKONOMIKOAK 

114 

Biztanle ez aktiboak 57 

Biztanle aktiboak 57 

Lana duten biztanleak 54 

Biztanleak langabezian 3 

 Lehenengo lanaren bila 

 Lana egin dute lehenago 

Iturria:Eustat 2016 

Lan lekua 
Guztira 
Norbere Etxebizitzan 
Hainbat Udalerritan 
Orexan 
Probintzi berean beste udalerri baten
Erkidego bereko beste udalerri baten

Iturria: INE2011 
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0 

3 

Probintzi berean beste udalerri baten 
Erkidego bereko beste udalerri baten 



 

EKIPAMENDUAK 

Hauek dira herriko ekipamenduak: 
(Haurtzaindegia, ludoteka, KZ gunea

  

Hauek dira herriko ekipamenduak: Unsalu Berri (Udaletxea eta kontsultategia
KZ gunea), Eliza, hilerria, frontoia eta taberna bat.  
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kontsultategia), Segoretxea 
 

 



 

5. ERAGIN LINGUISTIKOAR

 GALDETEGI LABURRA 

Orexako HAPOn jasota dagoen esku
berriak. Horiez gain  ez da aurreikusten hizkuntzan eragina izan dezakeen bestelako esku
nabarmenik. Eraikitzea aurreikusita dagoen etxebizitza kopuruak biztanleriaren 
luke eta beraz eragina izango luke tokiko biztanleriaren kopuruan. Ondorioz arrazoizkoa da 
prebentzio ikuspegitik izan dezakeen eragina neurtzea. 

GALDERA 

1. Proiektuak/egitasmoak izango du 
eraginik tokiko biztanleria kopuruan?

(etxebizitzak eraikiko direlako, lanpostuak 
sortuko delako...) 

2. Proiektuak/egitasmoak iza
eraginik tokiko bisitari kopuruan?

(aisialdi guneak eraikiko delako, zerbitzuak 
sortuko direlako, lanpostuak ugarituko 
direlako...) 

3. Proiektuak/egitasmoak izango
eraginik tokiko hizkuntza politikan?

(erakunde baten izaera aldatzen denean, 
eskola baten hizkuntza eredua aldatzen 
denean, zerbitzu baten publifikazio edo 
pribatizazio kasuetan...) 

4. Proiektuak/egitasmoak izango al du 
eraginik tokiko hiztun komunitatearen 
harreman sareetan? 

(ludoteka berria egiten den kasuan, herrian 
parkerik ez eta parke bat eraikitzen den 
kasuan, eskola txiki bat irekitzen den
kasuan...) 

  

ERAGIN LINGUISTIKOAREN EBALUAZIOA 

jasota dagoen esku-hartze nagusia etxebizitzak dira, eraikiko diren etxebizitza 
berriak. Horiez gain  ez da aurreikusten hizkuntzan eragina izan dezakeen bestelako esku
nabarmenik. Eraikitzea aurreikusita dagoen etxebizitza kopuruak biztanleriaren 
luke eta beraz eragina izango luke tokiko biztanleriaren kopuruan. Ondorioz arrazoizkoa da 
prebentzio ikuspegitik izan dezakeen eragina neurtzea.  

 BAI/EZ 

Etxebizitza berriak egingo dira eta 
ondorioz biztanleria handitu 
daiteke 

 Bai 1. Proiektuak/egitasmoak izango du 
eraginik tokiko biztanleria kopuruan? 

(etxebizitzak eraikiko direlako, lanpostuak 

Proiektuan ez da aurreikusi bisitari 
kopuruan eragina izan dezaken 
esku-hartzerik 

 Ez 2. Proiektuak/egitasmoak izango al du 
eraginik tokiko bisitari kopuruan? 

(aisialdi guneak eraikiko delako, zerbitzuak 
sortuko direlako, lanpostuak ugarituko 

Ez da aurreikusi hizkuntza politikan 
aldaketarik ekarriko duen esku
hartzerik 

 Ez 3. Proiektuak/egitasmoak izango al du 
eraginik tokiko hizkuntza politikan? 

(erakunde baten izaera aldatzen denean, 
eskola baten hizkuntza eredua aldatzen 
denean, zerbitzu baten publifikazio edo 

Ez da aurreikusi harreman sareetan 
eragina izan dezakeen esku
hartzerik 

 Ez 4. Proiektuak/egitasmoak izango al du 
eraginik tokiko hiztun komunitatearen 

(ludoteka berria egiten den kasuan, herrian 
parkerik ez eta parke bat eraikitzen den 
kasuan, eskola txiki bat irekitzen den 
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hartze nagusia etxebizitzak dira, eraikiko diren etxebizitza 
berriak. Horiez gain  ez da aurreikusten hizkuntzan eragina izan dezakeen bestelako esku-hartze 
nabarmenik. Eraikitzea aurreikusita dagoen etxebizitza kopuruak biztanleriaren hazkunde ekarriko 
luke eta beraz eragina izango luke tokiko biztanleriaren kopuruan. Ondorioz arrazoizkoa da 

Etxebizitza berriak egingo dira eta 
ondorioz biztanleria handitu 

Proiektuan ez da aurreikusi bisitari 
kopuruan eragina izan dezaken 

Ez da aurreikusi hizkuntza politikan 
aldaketarik ekarriko duen esku-

Ez da aurreikusi harreman sareetan 
eragina izan dezakeen esku-



 

HAUSKORTASUN INDIZEA(HI)

Hauskortasun indizearen helburua da edozein esku

soziolinguistikoa zer-nolako neurrian hauts dezakeen neurtzea . Indizea aldagai hauez osatuta 

dago: biztanle kopurua, euskaldunen ehunekoa, euskara lehen

ehunekoa, etxean euskaraz egiten duten pertsonen ehunekoa, UEMAko udalerriak eta Euskara 

sustatzeko dauden planak eta abar.

Orexa udalerri txikia da, eta bertako ezagutza maila oso handia da, 

esku-hartzerik txikienak ere er

kide da eta ESEP du) oso hauskorra da herria

 

Biztanle Kopurua: 500etik 
behera
Euskaldun Portzentajea: 
%90etik gora
Lehen 
bitartean
Etxeko hizkuntza: %90etik gora
Euskararen inguruko 
egituraketa: UEMA+ESEP

 

 

EUSKARAREN PROIEKZIO INDIZEA

Euskararen ezagutzak biztanle berrien etorrerarekin izango lukeen bilakaeraren proiekzioa egiteko 
aurreko urteetan izandako joerak hartu dira oinarri
horiek oinarritzat hartuta biztan
handiena hartuta egin da kalkulua. Ondorioz 
etxebizitza guztiak eraikiko balira 4
%12,93 jaitsiko litzateke.  

 

                                                          
1 Hauskortasun indizea: HI= (((etxeko hizkuntza x 2) + euskaldunen ehunekoa + lehen hizkuntza) / 3 + 
(biztanle kopurua + euskararen inguruko egituraketa

  

(HI) 

Hauskortasun indizearen helburua da edozein esku-hartzek eragin eremuaren egoera 

nolako neurrian hauts dezakeen neurtzea . Indizea aldagai hauez osatuta 

dago: biztanle kopurua, euskaldunen ehunekoa, euskara lehen-hizkuntza duten perts

ehunekoa, etxean euskaraz egiten duten pertsonen ehunekoa, UEMAko udalerriak eta Euskara 

sustatzeko dauden planak eta abar. 

Orexa udalerri txikia da, eta bertako ezagutza maila oso handia da,  ondorioz Orexan egiten den 

hartzerik txikienak ere eragin  handia du, eta euskararen inguruko egitura izan arren (UEMAko 

kide da eta ESEP du) oso hauskorra da herria ikuspegi linguistikotik.  

Orexako  Hauskortasun Indizea 

Biztanle Kopurua: 500etik 
behera 

6 

Euskaldun Portzentajea: 
%90etik gora 

6 

Lehen hizkuntza: %90etik gora 
bitartean 

6 

Etxeko hizkuntza: %90etik gora 6 
Euskararen inguruko 
egituraketa: UEMA+ESEP 

0 

Hauskortasun Indizea1 14 
 OSO HANDIA  

INDIZEA(EPI) 

Euskararen ezagutzak biztanle berrien etorrerarekin izango lukeen bilakaeraren proiekzioa egiteko 
aurreko urteetan izandako joerak hartu dira oinarri (udal erroldako azken 5 urteotako datuak)

riek oinarritzat hartuta biztanleria  kopurua izan daitekeenaren mugara, hau da hazkunderik 
handiena hartuta egin da kalkulua. Ondorioz horiek guztiak kontuan hartuta, 

ak eraikiko balira 48 biztanle berri etorriko lirateke, eta euskararen ezagutza 

                   
= (((etxeko hizkuntza x 2) + euskaldunen ehunekoa + lehen hizkuntza) / 3 + 

inguruko egituraketa) 
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hartzek eragin eremuaren egoera 

nolako neurrian hauts dezakeen neurtzea . Indizea aldagai hauez osatuta 

hizkuntza duten pertsonen 

ehunekoa, etxean euskaraz egiten duten pertsonen ehunekoa, UEMAko udalerriak eta Euskara 

ondorioz Orexan egiten den 

agin  handia du, eta euskararen inguruko egitura izan arren (UEMAko 

Euskararen ezagutzak biztanle berrien etorrerarekin izango lukeen bilakaeraren proiekzioa egiteko  
(udal erroldako azken 5 urteotako datuak), eta 

mugara, hau da hazkunderik 
horiek guztiak kontuan hartuta, aurreikusitako 

8 biztanle berri etorriko lirateke, eta euskararen ezagutza 

= (((etxeko hizkuntza x 2) + euskaldunen ehunekoa + lehen hizkuntza) / 3 + 



 

Biztanleak gaur egun
Gaur egun euskaldunak
Etxe berriak
Biztanle berriak
Biztanle berriekin guztira euskaldunak

EUSKARAREN PROIEKZIO INDIZEA

 

BILAKAERA INDIZEA (BI)  

Euskararen ezagutzaren bilakaera eta hauskortasun 

indize hau. Herri batek zenbat eta hauskortasun indize altuagoa izan, esan nahi du orduan eta 

gaitasun gutxiago izango duela euskararen ezagutzaren inpaktuari aurre egiteko; aitzitik, 

hauskortasun indizea txikia de

(euskararen inguruko egitura baduelako, herri handi samarra delako, euskaldunen kopurua ez 

delako horren altua..). 

Eragin linguistikoaren bilakaera indizea honela kalkulatzen da: 

Euskararen proiekzio Indizea +  HIren eragina

 Euskararen proiekzio indizea: 

 HI= 0 (10-13 Hauskortasun oso handia)

 Bilakaera indizea= -%12,93 + 0

Erabat  positiboa  (10<) eta oso larria (

larria litzateke  

-12,93

 

  

tanleak gaur egun 114 
Gaur egun euskaldunak % 95,33 
Etxe berriak 16 
Biztanle berriak 48 
Biztanle berriekin guztira euskaldunak % 82,40 

EUSKARAREN PROIEKZIO INDIZEA -% 12.9 

Euskararen ezagutzaren bilakaera eta hauskortasun indizearen arteko uztarketatik sortzen da 

indize hau. Herri batek zenbat eta hauskortasun indize altuagoa izan, esan nahi du orduan eta 

gaitasun gutxiago izango duela euskararen ezagutzaren inpaktuari aurre egiteko; aitzitik, 

hauskortasun indizea txikia denean, inpaktuari aurre egiteko gaitasun handiagoa izango du 

(euskararen inguruko egitura baduelako, herri handi samarra delako, euskaldunen kopurua ez 

Eragin linguistikoaren bilakaera indizea honela kalkulatzen da:  

kzio Indizea +  HIren eragina 

Euskararen proiekzio indizea: -%12,93 

13 Hauskortasun oso handia) 

%12,93 + 0 

positiboa  (10<) eta oso larria (-10<) artean dagoen eskalaren arabera  

BI  

12,93 Oso Larria 
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indizearen arteko uztarketatik sortzen da 

indize hau. Herri batek zenbat eta hauskortasun indize altuagoa izan, esan nahi du orduan eta 

gaitasun gutxiago izango duela euskararen ezagutzaren inpaktuari aurre egiteko; aitzitik, 

nean, inpaktuari aurre egiteko gaitasun handiagoa izango du 

(euskararen inguruko egitura baduelako, herri handi samarra delako, euskaldunen kopurua ez 

  Bilakaera Indize oso 



  

ERAGIN LINGUISTIKOAREN INTENTSITATEAREN 

Euskararen Proiekzio Indizea egiteko erabili diren hipotesietan ikus daitekeenez 
handia izango lukete biztanle berriek. Eragin horren intentsitatea neurtzerakoan ordea, intentsitate
izan den euskararen erabilera eta ezagutzak, eta 
batzordeak.  Intentsitate aldetik eraginik handiena ezagutzan izango da, (
badu ere, era berean txikitasun hori indargunea da. 
da euskara ezagutzea, beraz beharrizan horren ondorioz, inguruak baldintzatu egingo du eta 
Kultur eta Gizarte bizitzan, Erabileran  Hizkuntza paisaian, Zerbitzuen komunikazioetan eta
aurreikusi daiteke. Hori dela eta Eragin Linguistikoaren Intentsitatea moderatua litzatekeela ebatzi du balorazio batzordeak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN INTENTSITATEAREN EBALUAZIOA 

Euskararen Proiekzio Indizea egiteko erabili diren hipotesietan ikus daitekeenez HAPOn aurreikusitako etxebizitzak eraikiko balira 
biztanle berriek. Eragin horren intentsitatea neurtzerakoan ordea, intentsitatea ertaina izango dela irudikatu daiteke. Orain arte Orexan 

eta ezagutzak, eta komunitatearen trinkotasunak ezagutza jaitsiera horri galga jarriko 
handiena ezagutzan izango da, (puntuazioa: 24,5),   herri txikia izateak edozein eraginen aurrean hauskorrago egiten 

. Orain arteko joerei kasu eginez, herrian integratu edota parte hartu nahi duenarentzako
da euskara ezagutzea, beraz beharrizan horren ondorioz, inguruak baldintzatu egingo du eta gainontzeko alderdietan

bileran  Hizkuntza paisaian, Zerbitzuen komunikazioetan eta Zerbitzu eskaintzan izango duen eragina baxua
Hori dela eta Eragin Linguistikoaren Intentsitatea moderatua litzatekeela ebatzi du balorazio batzordeak.

Eragin Linguistikoaren Intentsitatea 111 

MODERATUA 
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HAPOn aurreikusitako etxebizitzak eraikiko balira Orexako ezagutzan eragin 
a irudikatu daiteke. Orain arte Orexan 

komunitatearen trinkotasunak ezagutza jaitsiera horri galga jarriko lioketela aurreikusi du balorazio 
herri txikia izateak edozein eraginen aurrean hauskorrago egiten 

Orain arteko joerei kasu eginez, herrian integratu edota parte hartu nahi duenarentzako ia ezinbestekoa 
gainontzeko alderdietan ere eta ondorioz, Komunitatearen 

Zerbitzu eskaintzan izango duen eragina baxua izango dela 
Hori dela eta Eragin Linguistikoaren Intentsitatea moderatua litzatekeela ebatzi du balorazio batzordeak. 



  

1. Komunitatearen kultur eta gizarte bizitzan(harreman sareak aldatzea, harreman 
ohiturak aldatzea, kultur espresioak aldatzea, elkargune berriak sortzea, kultur agenda 
aldatzea) 
1.1 Eragina proiektua egiten ari den artean 

1.1.1. Eragina zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak soilik sortuko du

1.1.2. Eragina zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da

1.2. Eragina proiektua egin eta gero 

1.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena izango da 
bereziki? 

1.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da

1.3.Eragina noizbehinkakoa izango da 

1.4. Eragina etengabekoa izango da 

 

 

BAI/EZ + - INTENTS

ITATEA 

BALIOA 

1. Komunitatearen kultur eta gizarte bizitzan(harreman sareak aldatzea, harreman 
ohiturak aldatzea, kultur espresioak aldatzea, elkargune berriak sortzea, kultur agenda 

        

        

1.1.1. Eragina zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak soilik sortuko du 
Bai 

- 1 0,5 Promozio txikiak dira langile gutxikoak

1.1.2. Eragina zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da 
Ez 

- 0 0   

        

1.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena izango da 

Bai 

   0 0 Herri txikia izatean 

da eragin mugatua edo 

edozein eragin hedatua izango da.

1.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da 

Bai 

- 4 12  Herri txikia izatean dituen ezaugarriengatik ezin 

da eragin mugatua edo hedatua  berezitu,  

edozein eragin hedatua izango da.

Ez     0   

Bai 

- 1 2 Denborarekin 

aldatzeko aukera ikusten da, eta  jendea 

bertakotzen 

batik bat umeekin, eta gehienak 

baitatoz (bikotea 

    14,5   
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AZALPENA 

Promozio txikiak dira langile gutxikoak 

Herri txikia izatean dituen ezaugarriengatik ezin 

da eragin mugatua edo hedatua  berezitu,  

edozein eragin hedatua izango da. 

Herri txikia izatean dituen ezaugarriengatik ezin 

da eragin mugatua edo hedatua  berezitu,  

edozein eragin hedatua izango da. 

Denborarekin eta presio linguistikoarekin 

aldatzeko aukera ikusten da, eta  jendea 

bertakotzen saiatuko dela aurreikusi daiteke, 

batik bat umeekin, eta gehienak lotura batekin 

toz (bikotea Orexakoa) 



  

2. Tokiko euskararen ezagutzan 

2.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da? 

2.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak soilik sortuko du

2.1.2. Eragin zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da

2.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da? 

2.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean 
bereziki? 

2.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da

2.3.Eragina noizbehinkakoa izango da 

2.4. Eragina etengabekoa izango da 

3. Tokiko euskararen erabileran 

3.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da? 

3.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak 

3.1.2. Eragin zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da

3.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da? 

3.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena izango da 
bereziki? 

3.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da

        

 
Bai 

        

2.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak soilik sortuko du Bai  - 1 0,5 Herri txikia izatean zuzena da eragina

2.1.2. Eragin zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da Ez     0   

Bai 
        

2.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena izango da 

Bai 

- 2 4 Auzoko/Etxepeko bile

mugatua ordea.

2.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da 
Bai 

- 4 12 Herri osoan eragingo du, HPI 

Ez     0   

Bai 
- 4 8   

    24,5   

        

         

3.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak soilik sortuko du 
Bai 

 - 1 0,5 Etxegileek eragina izan dezakete, baina txikia da

3.1.2. Eragin zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da 
Bai 

    0   

        

eragina proiektuak zuzenean sortuko duena izango da 

Bai 

- 2 4 Auzoko/Etxepeko

mugatua ordea. 

3.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da 

Bai 

- 2 6 Ezagutza jaitsi arren herrian ezagutza eta 

erabilera maila oso handia da, eragina izan 

dezake baina ez altua, ez dago ghettoak sortzeko 

arriskurik. 
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Herri txikia izatean zuzena da eragina 

Auzoko/Etxepeko bileretan eragina izan dezake, 

mugatua ordea. 

Herri osoan eragingo du, HPI -%12,97 

Etxegileek eragina izan dezakete, baina txikia da 

/Etxepeko bileretan eragina izan dezake, 

mugatua ordea.  

Ezagutza jaitsi arren herrian ezagutza eta 

erabilera maila oso handia da, eragina izan 

dezake baina ez altua, ez dago ghettoak sortzeko 



  

3.3.Eragina noizbehinkakoa izango da 

3.4. Eragina etengabekoa izango da 

4. Hizkuntza paisaian 

4.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da? 

4.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak soilik sortuko du

4.1.2. Eragin zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da

4.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da? 

4.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena izango da 
bereziki 
4.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da

4.3.Eragina noizbehinkakoa izango da 

4.4. Eragina etengabekoa izango da 

5. Zerbitzuen/ jardueren/ egitasmoen komunikazioetan 

5.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da? 

5.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak soilik sortuko du

5.1.2. Eragin zabala: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da

Ez 
    0   

Bai 

- 2 4 Denboran iraun dezake eraginak, ordea erabilera 

altua denez buelta eman dakioke

    14,5   

        

         

4.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak soilik sortuko du 

Bai 

 - 0 0 Inguruneak 

aurreikusten hizkuntza paisaian eraginik

4.1.2. Eragin zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da 
Ez 

  0 0   

      

proiektuak zuzenean sortuko duena izango da 
Ez 

  0 0 
 

4.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da 

Ez 

  0 0 Inguruneak baldintzatuko du eta ez da 

aurreikusten hizkuntza paisaian eraginik

Ez 
  0 0   

Ez 
  0 0   

    0   

        

         

duen eragileak soilik sortuko du 

Bai 

 - 0 0 Promozio txikiak dira, eta printzipioz herrian 

bertan ezagutaraztea da helburua

5.1.2. Eragin zabala: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da 
Ez 

  0 0   
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Denboran iraun dezake eraginak, ordea erabilera 

denez buelta eman dakioke 

Inguruneak baldintzatuko du eta ez da 

aurreikusten hizkuntza paisaian eraginik 

Inguruneak baldintzatuko du eta ez da 

aurreikusten hizkuntza paisaian eraginik 

Promozio txikiak dira, eta printzipioz herrian 

bertan ezagutaraztea da helburua 



  

5.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da? 

5.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena izango da 
bereziki? 

5.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da

5.3.Eragina noizbehinkakoa izango da 

5.4. Eragina etengabekoa izango da 

6. Euskarazko zerbitzuen eskaintzan 

6.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da? 

6.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak soilik sortuko du

6.1.2. Eragin zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere 

6.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da? 

6.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena izango da 
bereziki? 

6.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da

6.3.Eragina noizbehinkakoa izango da 

6.4. Eragina etengabekoa izango da 

 

 

        

5.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena izango da 

Bai 

 - 1 2 Gerta daiteke udalaren komunikazioak norbaitek 

isolatuki berari elebitan bidaltzeko eskatzea

ere hedatuko da 

Ez 

    0 Inguruneak baldintzatuko du eta ez da 

aurreikusten 

Ez 
    0   

Bai 
 - 1 2  Gertatzekotan modu etengabean izango da

    4   

        

         

6.1.1. Eragin zuzena: eragina proiektua gauzatuko duen eragileak soilik sortuko du 
Ez 

  0 0   

6.1.2. Eragin zeharkakoa: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da 
Ez 

  0 0   

        

6.2.1. Eragina mugatua: eragina proiektuak zuzenean sortuko duena izango da 

Ez 

  0 0 Inguruneak baldintzatuko du eta ez da 

aurreikusten euskarazko 

6.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da 
Ez 

  0 0   

Ez 
  0 0   

Ez 
  0 0   

    0   
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Gerta daiteke udalaren komunikazioak norbaitek 

isolatuki berari elebitan bidaltzeko eskatzea 

Inguruneak baldintzatuko du eta ez da 

aurreikusten aparteko eraginik 

Gertatzekotan modu etengabean izango da 

Inguruneak baldintzatuko du eta ez da 

aurreikusten euskarazko zerbitzuan eraginik 



  

 

 

FUNTSEZKO ALDERDIAK 

Futntsezko alderdien azterketaren helburua proiektuak hizkuntzari lotutako alderdiak jasotzen dituen edo ez aztertzea da. Funtsezko alde

HAPOn aurreikusitako esku-hartze nagusienak etxebizit

lotutako funtsezko alderdiak aztertzen dira jarraian. 

ETXEBIZITZA 

Eraikiko diren etxebizitzak herrian dagoen gazte kopuru handiari irtenbidea emateko proiektatu dira. Planak Babes ofizialeko 

du. Proiektua ingurunera egokitu eta herrian dagoen 

ETXEBIZITZA 
Etxebizitzak eraikiko diren kasuetan betetzekoa 

FUNTSEZKO ALDERDIAK 

1 Etxebizitzen batez besteko kostua herritarren 
beharretara egokitutakoak al dira? 

2 Etxebizitzetatik oinarrizko zerbitzu eta 
ekipamenduak aise iristeko moduan egotea 
sustatzen al du? 

3 Elkarbizitzarako espazio irekiak aurreikusten al 
dira etxebizitzetatik gertu? 

alderdien azterketaren helburua proiektuak hizkuntzari lotutako alderdiak jasotzen dituen edo ez aztertzea da. Funtsezko alde

hartze nagusienak etxebizitzei eta espazio publiko irekiei  dagozkienak direnez, Etxebizitza, Espazio Publiko Irekiak

 

Eraikiko diren etxebizitzak herrian dagoen gazte kopuru handiari irtenbidea emateko proiektatu dira. Planak Babes ofizialeko 

herrian dagoen eskaeraren arabera egitea aurreikusi da.  

BALORAZIOA 

BAI EZ EZ 
DAGOKIO 

AZALPENA 

Etxebizitzen batez besteko kostua herritarren x Babes publikoko etxebizitzak izatea Planak 
aurreikusten du, Babes Ofizialeko Etxebizitzak 
edo tasatuak, ia %100 izango da. Bertakoen 
beharretara egokituak izatea aurreikusi da. 

Euskararen ezagutza
jaistea lortzen da, herrikoak bertan 
geratzeko aukera sustatuta, hazkuntza 
txikiagoa izango litzatekeelako.

x Herrigunetik gertu egotea aurreikusi da, 
herrigunea indartzea da helburua 

Komunitatearen gizarte bizitza aberasten 
du eta, ondorioz, erabilera areagotzen du

Elkarbizitzarako espazio irekiak aurreikusten al x Aurreikusita dago errebote plazaren antzeko 
zerbait egitea tabernaren atzeko aldean, plaza 
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alderdien azterketaren helburua proiektuak hizkuntzari lotutako alderdiak jasotzen dituen edo ez aztertzea da. Funtsezko alderdien azterketan, 

, Espazio Publiko Irekiak eta Hizkuntzari 

Eraikiko diren etxebizitzak herrian dagoen gazte kopuru handiari irtenbidea emateko proiektatu dira. Planak Babes ofizialeko etxebizitzak izatea aurreikusten 

ERAGINAK HIZKUNTZAN 

Euskararen ezagutza-tasa horrenbeste ez 
jaistea lortzen da, herrikoak bertan 
geratzeko aukera sustatuta, hazkuntza 
txikiagoa izango litzatekeelako. 
Komunitatearen gizarte bizitza aberasten 
du eta, ondorioz, erabilera areagotzen du 



  

4 Etxebizitza-eraikin berrietan, bizilagunek elkar 
ezagutzeko eta elkarrekin harremanetan 
jartzeko, atari bakoitzeko bizilagun-kopurua 
zaintzea edo mugatzea aurreikusi al da? 

DIMENTSIOA 

FUNTSEZKO ALDERDIAK 

5 Herriaren hazkuntza jasangarria izatea jasotzen 
al da helburuen artean? 

6 Etxebizitzak eskuratzeko lehentasuna 
herritarrek izateko neurriak hartzea 
proposatzen al da? 

7 Etxebizitzen eraikuntza denboran luzatzeko 
neurriak jasotzen al dira? 

LEKUKOTZEA 

FUNTSEZKO ALDERDIAK 

8 Etxebizitzak herriko eremu ezberdinetan egitea 
aurreikusten al da? 

 

 

 

egitea 

eraikin berrietan, bizilagunek elkar 

kopurua 

x Bakoitzak bere ataria edukitzea lehenetsi da 
proiektuan 

BALORAZIOA 

BAI EZ EZ 
DAGOKIO 

AZALPENA 

jasotzen x Aurreikusi diren etxeak biztanleri gazteen 
eskaerari erantzuteko  proiektatu dira 

Euskararen ezagutza
jaistea lortzen da, herrikoak bertan 
geratzeko aukera sustatuta, hazkuntza 
txikiagoa izango 

x HAPOn bertan ez da jasotzen, baina 
aurreikusita dago gero irizpideetan jasotzea 

x Epeak baino lehentasunak markatuko dira, eta 
dagoen eskaeraren arabera eraikiko dira. 

Jende etorrera asimilatzeko aukera lortzen 
da 

BALORAZIOA 

BAI EZ EZ 
DAGOKIO 

AZALPENA 

Etxebizitzak herriko eremu ezberdinetan egitea x Bai bi eremutan aurreikusi dira, txikiak dira eta 
konpaktuak herriarekiko 

Eraginaren intentsitatea baxuagoa izatea 
lortzen da
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ERAGINAK HIZKUNTZAN 

Euskararen ezagutza-tasa horrenbeste ez 
jaistea lortzen da, herrikoak bertan 
geratzeko aukera sustatuta, hazkuntza 
txikiagoa izango litzatekeelako. 

Jende etorrera asimilatzeko aukera lortzen 
 

ERAGINAK HIZKUNTZAN 

Eraginaren intentsitatea baxuagoa izatea 
lortzen da 



  

 

 

ESPAZIO PUBLIKO IREKIAK 

Etxebizitzez gain, plaza eraberritzea eta berri bat eraikitzea

ESPAZIO PUBLIKO IREKIAK 
Eraberritu edo berriak eraikiko diren kasuetan betetzekoa 

IZAERA 

FUNTSEZKO ALDERDIAK 

9 Espazio publiko irekiak erakargarriak, aise iristeko 
modukoak eta erabiltzeko modukoak bultzatzen al 
dira? 

10 Oinezko sareak aurreikusi al dira? 

11 Espazio publikoen arteko harremana egotea kontuan 
hartu al da? 

12 Espazio publiko irekiei askotariko erabilera ematea 
aurreikusten al da? 

13 Espazio publikoetan adin nahasketa ematea 
aurreikusten al da? Haur zein helduek erabili ahal 
izateko guneak egotea? 

DIMENTSIOA 

FUNTSEZKO ALDERDIAK 

eta berri bat eraikitzea aurreikusi da proiektuan eta ume parke berria egingo da. 

 

BALORAZIOA 

BAI EZ EZ 
DAGOKIO 

AZALPENA 

Espazio publiko irekiak erakargarriak, aise iristeko 
modukoak eta erabiltzeko modukoak bultzatzen al 

x Herri gunean izango da. Gizarte kohesioa eta kultur bizitza 
areagotzen du eta ondorioz, erabilera 
areagotzen du

x 

Espazio publikoen arteko harremana egotea kontuan x Kontuan hartu da, plaza bien artean 
eraikina izango da lotura. 

irekiei askotariko erabilera ematea x Tabernako terraza, parkea, elkarteko 
terrazari askotariko erabilera emango 
zaio,  eta 4. eremua zehazteko dago 

Ezaugarri ezberdinetako pertsonak elkarrekin 
egotea sustatzen du eta gizarte kohesio 
elkarbizitza hobetzen du, erabilera areagotuz

Espazio publikoetan adin nahasketa ematea 
aurreikusten al da? Haur zein helduek erabili ahal 

x Gizarte kohesioa sustatzeaz gain, 
hizkuntzaren zein kulturaren transmisioa 
ematea sustatzen du

BALORAZIOA 
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ERAGINAK HIZKUNTZAN 

Gizarte kohesioa eta kultur bizitza 
areagotzen du eta ondorioz, erabilera 
areagotzen du 

Ezaugarri ezberdinetako pertsonak elkarrekin 
egotea sustatzen du eta gizarte kohesio eta 
elkarbizitza hobetzen du, erabilera areagotuz 

Gizarte kohesioa sustatzeaz gain, 
hizkuntzaren zein kulturaren transmisioa 
ematea sustatzen du 



  

14 Tokiko beharretara neurriratutako espazio publikoak 
aurreikusi al dira 

LEKUKOTZEA 

FUNTSEZKO ALDERDIAK 

15 Ekimenak garrantzi naturala, historikoa edota 
kulturala duten lekuak babesten edo hobetzen al 
ditu? 

16 Espazio publiko irekiak beste instalazio batzuk ditu 
inguruan, adibidez, dendak, liburutegia, kultur etxea, 
ikastetxeak eta gizarte kohesioa sustatzeko 
komunitate-zentroak? 

17 Espazio publiko irekiak eremu askotan dispertsatzea 
aurreikusten al da? 

 

HIZKUNTZARI LOTUTAKO FUNTSEZKO ALDERDIAK 

HIZKUNTZARI LOTUTAKO 
FUNTSEZKO ALDERDIAK 

HIZKUNTZA IRIZPIDEAK 

FUNTSEZKO ALDERDIAK

BAI EZ EZ 
DAGOKIO 

Tokiko beharretara neurriratutako espazio publikoak x Tamaina egokikoak dira,  orografiak 
mugatzen du asko. 

Erabiltzaileen hazkuntza jasangarria izaten 
laguntzen du eta, ondorioz, erabilerari modu 
xumeagoan eragiten dio

BALORAZIOA 

BAI EZ EZ 
DAGOKIO 

Ekimenak garrantzi naturala, historikoa edota 
kulturala duten lekuak babesten edo hobetzen al 

x Katalogatuta daude, eta lehenagokoak 
mantenduko dira. 

Bertako ondarea zaintzen du, bertako 
kultura, hizkuntza, natura, historia aintzat 
hartuta

Espazio publiko irekiak beste instalazio batzuk ditu 
inguruan, adibidez, dendak, liburutegia, kultur etxea, 

x Taberna, denda eta zentro turistikoa. Gizarte kohesioa eta kultur 
areagotzen du eta, ondorioz, erabilera 
areagotzen du

Espazio publiko irekiak eremu askotan dispertsatzea x 

 

FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA
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ERAGINAK HIZKUNTZAN 

Erabiltzaileen hazkuntza jasangarria izaten 
laguntzen du eta, ondorioz, erabilerari modu 
xumeagoan eragiten dio 

ERAGINAK HIZKUNTZAN 

Bertako ondarea zaintzen du, bertako 
kultura, hizkuntza, natura, historia aintzat 
hartuta 

Gizarte kohesioa eta kultur bizitza 
areagotzen du eta, ondorioz, erabilera 
areagotzen du 

BALORAZIOA 



  

36 Jardueraren/proiektuaren exekuzio faserako 
hizkuntza irizpideak ezartzea aurreikusi al da?
hizkuntza paisaiari lotutakoak, langileen euskara 
ezagutzari lotutakoak 
, komunikazio hizkuntzari lotutakoak, 
hizkuntzaren erabilerari lotutakoak...

37 Jardueraren/proiektua garatu eta gero inguru 
berri horretarako hizkuntza irizpideak ezartzea 
aurreikusi al da?  
hizkuntza paisaiari lotutakoak, toponimiari 
lotutakoak, komunikazio hizkuntzari lotutakoak, 
hizkuntzaren erabilera eta ezagutzari 
lotutakoak... 

NEURRI 
OSAGARRIAK/ARINGARRIAK 

FUNTSEZKO ALDERDIAK

38 Kaltea murrizteko neurri osagarri edo 
aringarriak aurreikusi al dira?
Etorri berriak euskalduntzeari begirakoak, etorri 
berrien integraziori begirakoak, euskara planak 
garatzeari begirakoak, 
ziurtagiriak eskaintzea, itzulpen zerbitzuak, 
irizpideak betetzen ez direnerako isunak...

 

 

BAI EZ EZ 
DAGOKIO 

AZALPENA 

Jardueraren/proiektuaren exekuzio faserako 
hizkuntza irizpideak ezartzea aurreikusi al da? 
hizkuntza paisaiari lotutakoak, langileen euskara 

, komunikazio hizkuntzari lotutakoak, 
hizkuntzaren erabilerari lotutakoak... 

x Udaletxearen irizpideak jarraituz 
betetzea eskatu izan da. 
Kontratazio irizpideetan jarriko dira

Jardueraren/proiektua garatu eta gero inguru 
berri horretarako hizkuntza irizpideak ezartzea 

hizkuntza paisaiari lotutakoak, toponimiari 
lotutakoak, komunikazio hizkuntzari lotutakoak,  
hizkuntzaren erabilera eta ezagutzari 

x 

FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA

BAI EZ EZ 
DAGOKIO 

AZALPENA 

Kaltea murrizteko neurri osagarri edo 
aringarriak aurreikusi al dira? 

euskalduntzeari begirakoak, etorri 
berrien integraziori begirakoak, euskara planak 

ziurtagiriak eskaintzea, itzulpen zerbitzuak, 
irizpideak betetzen ez direnerako isunak... 

x HAPOn ez, baina Udalaren 
plangintzan jasotzen dira, euskara 
ikasteko diru-laguntzak, harrera 
diptikoak... 
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ERAGINAK HIZKUNTZAN 

z 

ontratazio irizpideetan jarriko dira 

Egoera soziolinguistikoari kalterik 
egingo ez diola bermatzen da 

BALORAZIOA 

ERAGINAK HIZKUNTZAN 

ara 
laguntzak, harrera 

Proiektuaren/jardueraren eraginez 
sortutako kaltea murrizten da 



 

6. ONDORIOAK ETA NEURRI

Eragin linguistikoaren ebaluazioko adierazleen emaitzek jasotzen dutenez Orexako egoera oso 

hauskorra da, duen tamainak eta ezagutza maila altuak eragiten du indize hori. Hain herri txikia izanik, 

biztanlerian izan daitekeen edozein mugimenduk aldaketa edo

Hauskortasun Indizea oso handia da  (14 puntukoa 2

aurreikusitako etxebizitza guztiak eraiki ondoren etorri daitezkeen biztanle berriek herriaren ezagutza 

mailan eragin handia izango dutela 

indizeen arteko erlazioak Bilakaera 

hartu behar da, beti ere, prebentzio ikuspegia oinarritzat hartuta,  HAPOk aurreikusten duen 

hazkunde osoa garatuta izango litzatekeena kalkulatu dela, eta ohikoena osorik ez garatzea dela. 

Datu horiek larritasuna badakarte ere, eragin linguistikoaren intentsitatea neurtzerakoan baretu 

egiten da, azken emaitza moderatua baita (111 ptu. 1

neurtzeko aldagai nagusietan tokiko euskararen ezagutzan izango duen eragina da handiena  (24,5 1

38ko eskalan) baina gainontzekoetan eragina baxua izango dela aurreikusi da. Arrazoi nagusia herriko 

erabilera maila oso handia dela da, eta etorri berrien ondorioz ezagutza maila gutxitu arren harreman 

sarea trinkoa da eta horri esker etorri berriak hizkuntza ikuspegitik bertakotzeko beharra du 

integrazioa bideratu nahi badu. Ez da aurrez ikusten aparteko eraginik izan de

komunitatearen kultur eta gizarte bizitzan eta tokiko euskararen erabileran . Are gutxiago, hizkuntza 

paisaian, zerbitzuen eskaintzan eta komunikazioan.  

Proiektua egokia da herrirako, eta herriak behar duen hazkunderako. Herrian gazte kopuru han

dago, eta bertan geratuko bada etxebizitza aldetik erantzuna eman behar dio udalerriak, beharrizan 

horri erantzutea du helburu HAPOk.

Orexako herriak dituen ezaugarriek mugatu eta 

zuzentzaileak. Hiri handiagoetarako baliagarriak diren neurriek ez dute lekurik Orexan, adibidez 

proiektua espazioan dispertsatzea.

Era berean, aldez aurretik ere egon dira hizkuntza irizpideei lotutako neurriak,  etorri berrientzako 

euskalduntzeko laguntzak… 

Eragin Linguistikoaren Ebaluazio honen bidez jarraian zehazten diren prebentzio neurri hauek 

ezartzea eta proiektuari gehitzea proposatzen da

NEURRI ZUZENTZAILEAK 

Proiektuan gehitzekoak 

  

ONDORIOAK ETA NEURRI ZUZENTZAILEAK 

Eragin linguistikoaren ebaluazioko adierazleen emaitzek jasotzen dutenez Orexako egoera oso 

hauskorra da, duen tamainak eta ezagutza maila altuak eragiten du indize hori. Hain herri txikia izanik, 

biztanlerian izan daitekeen edozein mugimenduk aldaketa edo eragin handia dakar. Ondorioz, 

ndizea oso handia da  (14 puntukoa 2-18ko eskalan). Era berean , 

aurreikusitako etxebizitza guztiak eraiki ondoren etorri daitezkeen biztanle berriek herriaren ezagutza 

mailan eragin handia izango dutela aurreikus daiteke (Euskararen Proiekzio indizea 

indizeen arteko erlazioak Bilakaera Indize oso larria (-12,93) dakarte.  Datu horien inguruan kontuan 

prebentzio ikuspegia oinarritzat hartuta,  HAPOk aurreikusten duen 

hazkunde osoa garatuta izango litzatekeena kalkulatu dela, eta ohikoena osorik ez garatzea dela. 

Datu horiek larritasuna badakarte ere, eragin linguistikoaren intentsitatea neurtzerakoan baretu 

egiten da, azken emaitza moderatua baita (111 ptu. 1-342 puntuko eskalan). Eraginaren intentsitatea 

neurtzeko aldagai nagusietan tokiko euskararen ezagutzan izango duen eragina da handiena  (24,5 1

38ko eskalan) baina gainontzekoetan eragina baxua izango dela aurreikusi da. Arrazoi nagusia herriko 

o handia dela da, eta etorri berrien ondorioz ezagutza maila gutxitu arren harreman 

sarea trinkoa da eta horri esker etorri berriak hizkuntza ikuspegitik bertakotzeko beharra du 

integrazioa bideratu nahi badu. Ez da aurrez ikusten aparteko eraginik izan de

komunitatearen kultur eta gizarte bizitzan eta tokiko euskararen erabileran . Are gutxiago, hizkuntza 

paisaian, zerbitzuen eskaintzan eta komunikazioan.   

Proiektua egokia da herrirako, eta herriak behar duen hazkunderako. Herrian gazte kopuru han

dago, eta bertan geratuko bada etxebizitza aldetik erantzuna eman behar dio udalerriak, beharrizan 

horri erantzutea du helburu HAPOk. 

Orexako herriak dituen ezaugarriek mugatu eta  orografiak zehazten dute hartu daitezkeen neurri 

ndiagoetarako baliagarriak diren neurriek ez dute lekurik Orexan, adibidez 

proiektua espazioan dispertsatzea. 

Era berean, aldez aurretik ere egon dira hizkuntza irizpideei lotutako neurriak,  etorri berrientzako 

aren Ebaluazio honen bidez jarraian zehazten diren prebentzio neurri hauek 

ezartzea eta proiektuari gehitzea proposatzen da 
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Eragin linguistikoaren ebaluazioko adierazleen emaitzek jasotzen dutenez Orexako egoera oso 

hauskorra da, duen tamainak eta ezagutza maila altuak eragiten du indize hori. Hain herri txikia izanik, 

eragin handia dakar. Ondorioz, 

18ko eskalan). Era berean , HAPOn 

aurreikusitako etxebizitza guztiak eraiki ondoren etorri daitezkeen biztanle berriek herriaren ezagutza 

aurreikus daiteke (Euskararen Proiekzio indizea -%12,93). Bi 

12,93) dakarte.  Datu horien inguruan kontuan 

prebentzio ikuspegia oinarritzat hartuta,  HAPOk aurreikusten duen 

hazkunde osoa garatuta izango litzatekeena kalkulatu dela, eta ohikoena osorik ez garatzea dela.  

Datu horiek larritasuna badakarte ere, eragin linguistikoaren intentsitatea neurtzerakoan baretu 

uko eskalan). Eraginaren intentsitatea 

neurtzeko aldagai nagusietan tokiko euskararen ezagutzan izango duen eragina da handiena  (24,5 1-

38ko eskalan) baina gainontzekoetan eragina baxua izango dela aurreikusi da. Arrazoi nagusia herriko 

o handia dela da, eta etorri berrien ondorioz ezagutza maila gutxitu arren harreman 

sarea trinkoa da eta horri esker etorri berriak hizkuntza ikuspegitik bertakotzeko beharra du 

integrazioa bideratu nahi badu. Ez da aurrez ikusten aparteko eraginik izan dezakeenik 

komunitatearen kultur eta gizarte bizitzan eta tokiko euskararen erabileran . Are gutxiago, hizkuntza 

Proiektua egokia da herrirako, eta herriak behar duen hazkunderako. Herrian gazte kopuru handia 

dago, eta bertan geratuko bada etxebizitza aldetik erantzuna eman behar dio udalerriak, beharrizan 

zehazten dute hartu daitezkeen neurri 

ndiagoetarako baliagarriak diren neurriek ez dute lekurik Orexan, adibidez 

Era berean, aldez aurretik ere egon dira hizkuntza irizpideei lotutako neurriak,  etorri berrientzako 

aren Ebaluazio honen bidez jarraian zehazten diren prebentzio neurri hauek 



 

Izaera dimentsioa eta lekukotzeari dagokion neurri zuzentzaileak aldez aurretik ezarri dira 

proiektatzeko orduan. Proiektua irudikatzerakoan hainbat neurri zuzentzaile barneratuta egon dira: 

 Etxebizitza kopurua herritarren eskaerari egokitutakoa izatea

 Babes ofizialekoak izatea gehienak 

 Herritarrek lehentasuna izatea, 

 Proiektuaren tamaina eskaeraren eta beharrizanen arabera egokitzea

 Ingurunera egokitutako etxebizitzak proiektatzea

Horiek guztiak proiektua irudikatzerakoan egon badira ere, hal

irudikatutako guztia ez dagoelako idatziz 

izandakoa nolabait jasota izatea, hori idatziz jasotzea, faseka eta beharrizanen arabera egitearena 

adibidez. 

Proiektua garatu aurretik eta egin bitartean

 Hizkuntza irizpideak ezagutarazi obra egin behar duen enpresari eta udalaren aldetik orain 

arteko hizkuntza irizpideekin jarraitu.

 Euskara-planak edo ziurtagir

 Proiektuaren iragarkiak tokiko eta euskarazko he

Biztanle berriak etorritakoan 

Hiru neurri nagusi dira proposatutakoak:

1-Jarraipen mekanismoak ezartzea, hizkuntza ohituretan aldaketak baleude hautemateko. 

Maiztasunez ebaluatu, erabilera neurtu, eta jarraipena egitea ohitura 

eta aldatzeko. Jarraipena egitea urtero espazio sozial ezberdine

taberna, frontoia, plaza, umeen artean, gurasoen artean, haur

finkatzea bilakaera aztertzeko. 

neurriak hartu. Urtean behin gaia lantzea udaleko ordezkarien eta herritarren artean.

2-Ahalduntzea: biztanle berriak datozenean euren hizkuntza ohiturak aldatu ez ditzaten. Ahalduntze 

eskolak eta hizkuntza portaeren inguruko saioak antolatu euskaldunentzat

3-Integraziorako neurriak: 

 Etorri berrientzako Harrera plan linguistikoa sortu. Erroldat

harrera egin etorri berriei eta Orexaren arnasgune izaera adierazi.

 Orain arte egin izan den moduan euskalduntze eskolak eskaini eta etorri berrien 

euskalduntzea eta beharrezko errefortzua bermatu.

 Herriko taberna da sozializaziorako gune garrantzitsuenetakoa, esleipena egiteko orduan 

hizkuntza irizpideak ezartzea oso gar

finkatzeko. 

  

Izaera dimentsioa eta lekukotzeari dagokion neurri zuzentzaileak aldez aurretik ezarri dira 

proiektatzeko orduan. Proiektua irudikatzerakoan hainbat neurri zuzentzaile barneratuta egon dira: 

Etxebizitza kopurua herritarren eskaerari egokitutakoa izatea 

bes ofizialekoak izatea gehienak  

Herritarrek lehentasuna izatea,  

Proiektuaren tamaina eskaeraren eta beharrizanen arabera egokitzea 

Ingurunera egokitutako etxebizitzak proiektatzea 

Horiek guztiak proiektua irudikatzerakoan egon badira ere, hala ere arris

irudikatutako guztia ez dagoelako idatziz jasota, komenigarria litzateke proiektatzerakoan gogoan 

izandakoa nolabait jasota izatea, hori idatziz jasotzea, faseka eta beharrizanen arabera egitearena 

egin bitartean 

Hizkuntza irizpideak ezagutarazi obra egin behar duen enpresari eta udalaren aldetik orain 

hizkuntza irizpideekin jarraitu. 

planak edo ziurtagiria duten hornitzaileak lehenetsi. 

Proiektuaren iragarkiak tokiko eta euskarazko hedabideetan egitea lehenetsi

Hiru neurri nagusi dira proposatutakoak: 

mekanismoak ezartzea, hizkuntza ohituretan aldaketak baleude hautemateko. 

Maiztasunez ebaluatu, erabilera neurtu, eta jarraipena egitea ohitura aldaketak baleude detektatzeko 

eta aldatzeko. Jarraipena egitea urtero espazio sozial ezberdinetako euskararen erabilerare

taberna, frontoia, plaza, umeen artean, gurasoen artean, haur-eskolan eta ludotekan… Protokolo bat 

 Ohitura aldaketarik ikusiko balitz hausnarketa eta hori gelditzeko 

neurriak hartu. Urtean behin gaia lantzea udaleko ordezkarien eta herritarren artean.

Ahalduntzea: biztanle berriak datozenean euren hizkuntza ohiturak aldatu ez ditzaten. Ahalduntze 

olak eta hizkuntza portaeren inguruko saioak antolatu euskaldunentzat 

Etorri berrientzako Harrera plan linguistikoa sortu. Erroldatzen direnerako euskarria sortu 

arrera egin etorri berriei eta Orexaren arnasgune izaera adierazi. 

Orain arte egin izan den moduan euskalduntze eskolak eskaini eta etorri berrien 

euskalduntzea eta beharrezko errefortzua bermatu. 

Herriko taberna da sozializaziorako gune garrantzitsuenetakoa, esleipena egiteko orduan 

hizkuntza irizpideak ezartzea oso garrantzitsua izango da aurrera begirako ohiturak 
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Izaera dimentsioa eta lekukotzeari dagokion neurri zuzentzaileak aldez aurretik ezarri dira 

proiektatzeko orduan. Proiektua irudikatzerakoan hainbat neurri zuzentzaile barneratuta egon dira:  

a ere arriskua egon badago, 

proiektatzerakoan gogoan 

izandakoa nolabait jasota izatea, hori idatziz jasotzea, faseka eta beharrizanen arabera egitearena 

Hizkuntza irizpideak ezagutarazi obra egin behar duen enpresari eta udalaren aldetik orain 

dabideetan egitea lehenetsi. 

mekanismoak ezartzea, hizkuntza ohituretan aldaketak baleude hautemateko. 

aldaketak baleude detektatzeko 

tako euskararen erabilerarena: 

eskolan eta ludotekan… Protokolo bat 

Ohitura aldaketarik ikusiko balitz hausnarketa eta hori gelditzeko 

neurriak hartu. Urtean behin gaia lantzea udaleko ordezkarien eta herritarren artean. 

Ahalduntzea: biztanle berriak datozenean euren hizkuntza ohiturak aldatu ez ditzaten. Ahalduntze 

zen direnerako euskarria sortu 

Orain arte egin izan den moduan euskalduntze eskolak eskaini eta etorri berrien 

Herriko taberna da sozializaziorako gune garrantzitsuenetakoa, esleipena egiteko orduan 

rantzitsua izango da aurrera begirako ohiturak 



 

 

 JARRAIPEN BATZORDEA 

Neurri zuzentzaile hauei jarraipena egiteko Jarraipen Batzordea osatu eta jarraipenerako sistema 
zehaztea komenigarria da. 

Jarraipen Batzorde hori honakoek osatuko dute: 
Udaleko ordezkaria. Udal arkitektoa ere proiektua garatu aurretik eta garatu bitartean Jarraipen 
Batzordeko kide izango da. 

 

  

Neurri zuzentzaile hauei jarraipena egiteko Jarraipen Batzordea osatu eta jarraipenerako sistema 

nakoek osatuko dute:  UEMAko ordezkaria, Galtzaundiko ordezkaria
arkitektoa ere proiektua garatu aurretik eta garatu bitartean Jarraipen 
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Neurri zuzentzaile hauei jarraipena egiteko Jarraipen Batzordea osatu eta jarraipenerako sistema 

, Galtzaundiko ordezkaria eta 
arkitektoa ere proiektua garatu aurretik eta garatu bitartean Jarraipen 


