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Lan honen helburua da Azpeitian 2018-2022 urte bitartean egingo diren etxebizitza berriek izan 
dezaketen eragin linguistikoa ebaluatzea.

Azpeitia Gipuzkoako erdialdeko udalerri bat da, Urola Erdia eskualdekoa. 69,39 km² ditu, eta 
14.812 biztanle zituen 2016. urtean. Urola ibaiak zeharkatzen du eta Izarraitz mendilerroaren 
magalean dago.

San Ignazio Loiolakoa Azpeitiko Loiola auzoan jaio zen. Hantxe dago Loiolako Santutegia, XVII. 
mendean Ignazioren omenez eraikitako barroko estiloko basilika.

Euskararen arnasgunea da Azpeitia, 2016ko ezagutzaren datuen arabera, azpeitiarren
%  83,67a  da  euskalduna.  Azken  hogei  urteei  erreparatuz  gero,  ordea,  euskaldunen
proportzioak -%3,7 puntu egin du behera. 

Hizkuntza batek, biziko bada, bera nagusi den lur eremuak behar ditu, arnasguneak
behar  ditu  bere  funtzio  guztiak  mugarik  gabe,  askatasunez,  bete  eta  garatu  ahal
izateko.  Horrenbestez, Azpeitiko euskararen egoera bere horretan mantentzeak duen
garrantzia  kontutan  hartuta,  egitasmo  honen  helburu  nagusia  da  eraiki  nahi  diren
etxebizitza berriek bertako errealitate linguistikoan izan ditzaketen balizko eraginak
aurreikustea, identifikatzea eta ebaluatzea. Horrez gain, euskararen eta euskal hiztun
elkartearen  egoerari  kalterik  eginez  gero,  horiek  murrizteko  eta  aurrea  hartzeko
neurriak hartzea ere bai.

1. ATARIKOA

https://eu.wikipedia.org/wiki/Barrokoa
https://eu.wikipedia.org/wiki/XVII._mendea
https://eu.wikipedia.org/wiki/XVII._mendea
https://eu.wikipedia.org/wiki/Loiolako_Santutegia
https://eu.wikipedia.org/wiki/Loiola_(Azpeitia)
https://eu.wikipedia.org/wiki/Ignazio_Loiolakoa
https://eu.wikipedia.org/wiki/Izarraitz
https://eu.wikipedia.org/wiki/Urola
https://eu.wikipedia.org/wiki/Kilometro_koadro
https://eu.wikipedia.org/wiki/Urola_Erdia
https://eu.wikipedia.org/wiki/Udalerri
https://eu.wikipedia.org/wiki/Gipuzkoa
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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 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.

II. GALDETEGI LABURRA 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 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 KALKULATZEA

Biztanleriaren  kopurua  aldatuko  delako  bete  da  urrats  hau.  Horretarako  Hauskortasun
indizea eta Euskararen Proiekzio indizea ere kalkulatu dira.

IV. ERAGIN LINGUISTIKOAREN GALDETEGIA BETE

Galdetegi  honek  eragin  linguistikoa  identifikatzeko  eta  ebaluatzeko  balio  du,  modu
zehatzago batean, eta hizkuntzaren ikuspegitik  proiektuak edo jarduerak izan  ditzakeen
gabeziak aurreikusten laguntzen du.

Galdetegi honen helburua eragin linguistikoaren nolakotasuna aztertzea eta eragina jasan
dezaketen alderdiak identifikatzea da.

Hizkuntzari estu lotutako aldagaien hauen inguruan galdetu da:

 Komunitatearen kutur eta gizarte bizitzan.

 Biztanleriaren/bisitarien euskararen ezagutzan.

2. EBALUAZIO PROZESUA
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 Biztanleen/bisitarien euskararen erabileran.

 Jardueren/zerbitzuen komunikazioan.

 Eragin eremuaren hizkuntza‐paisaian.

 Jardueren/zerbitzuen euskarazko eskaintzan – erabileran.

V. FUNTSEZKO ALDERDIEI 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: 

1. - Proiektuaren/jardueraren izaerari lotutakoak: etxebizitzen tipologia, espazio publikoen

funtzio eta erabilera mota, ekipamenduen kudeaketa eredua eta gararen sozioekonomiko

zein soziokulturalaren eredua euskararen garapen positiborako egokiak al diren aztertu

nahi du funtsezko alderdi honek.

2. - Proiektuaren/jardueraren  dimentsioari  (espazioan  eta  denboran)  lotutakoak:

proiektuak  ekarriko  duen  hazkundea,  berau  garatzeko  beharko  den  denbora  eta

okupatuko duen espazioa hizkuntzaren garapen positiborako egokiak al diren jasotzen du.

3. -  Proiektuaren/jardueraren lekukotzeari  lotutakoak: proiektua edo jarduera garatuko

den lekua euskararen garapen positiborako egokia al den aztertu nahi da alderdi honetan.

4. -  Proiektua/jarduera  garatzeko  ezarritako  hizkuntza-irizpideei  lotutakoak:

proiektuari/jarduerari mota desberdinetako (ahozkoa, idatzizkoak, kontrataziotarako...)

hizkuntza irizpideak ezarri al diren jaso nahi da. 

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

aringarriak):  garatuko den proiektuaz gain, horrek sortuko duen kaltea murrizteko bere

baitan bestelako jarduera edo proiektu osagarriak aurreikusi al diren aztertu nahi da.

6. Izaera, dimentsioa eta lekukotzeari lotutako alderdiak bost jarduera nagusitan banatuta

daude: 

1. Etxebizitza

2. Jarduera ekonomikoa, enplegua

3. Ekipamenduak

4. Espazio libreak

5. Jarduera soziokulturala.



5

PROZESUA

VI. NEURRI ZUZENTZAILEAK

Behin diagnostikoa eta aurreikuspena eginda, zein funtsezko alderdiei buruzko azterketa
eginda,  azaldu  diren  eragin  posible  horiei  zein  neurri  zuzentzaile  proposatzen  zaien
azaltzeko puntua da honakoa.

Ebaluazio prozesuan honako pertsonek hartu dute parte:

 Goizane Arana Arexolaleiba, UEMAko teknikaria eta ELE gertutik ezagutzen duena.

 Axun Larburu, UEMAko teknikaria, Urola Kostako herrietan dabil teknikari lanetan. 

 Josu Labaka, Azpeitiko euskara zinegotzia eta UEMAko lehendakaria.

 Iñaki Zabaleta (Azpeitia Berritzeneko teknikoa).

 Arturo Rivas Martin  (udal arkitektoa).

Ebaluazio prozesuak hiru fase izan ditu:

  Aurrelanak
  Ebaluazio taldea
  Txostena

Lehenengo fasean honakoak izan dira zereginak: proiektuaren inguruko eta Azpeitiko informazioa
eskuratzea.  Oinarrizko  datu  bilketa,  zeharkako  iturrietatik  datu  bilketa,  dokumentuak,
estatistikak.

Iturri hauek erabili dira: Eustat, INE, Azpeitiko Udalak Herritarrei egindako inkesta (2016) eta
gazteen prospektiba lana, Euskal Herriko Adierazle Linguistikoen Sistemaren Informazioa (EAS),
UEMA (Azterketa Sozioekonomikoa eta Soziolinguistikoa) eta Azpeitiko Udaleko datuak.

Datu  horietatik  erauzitakoekin  osatu  du  Talde  Teknikoak  Hauskortasun  indizea,  Euskararen
Proiekzio indizea eta Eragin Linguistikoaren indizea.

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.

1. AURRELANAK

2. BALORAZIO BATZORDEA
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  Egitekoak:
  Galdetegi laburra bete
  Prozedura zehaztu

2‐3. bilera: Ebaluazioa eta neurri zuzentzaileak

Parte hartzaileak: 
Balorazio batzordea.
Egitekoak:
Datuen azterketa eta diagnostikoa partekatu.
Egoera eta izan dezakeen eragina.

Txostenaren erredakzioa UEMAko talde teknikoak egin du eta Balorazio Batzordearekin partekatu da.

Aztertu den proiektua  2018-2022 bitartean eraikiko  diren etxebizitza  plana izan da. Batetik,

etxebizitza  publikoen  plana,  eta,  bestetik,  etxebizitza  libreena.  Etxebizitzak  herriko  hainbat

gunetan eraikiko dira eta, dagoeneko, hainbat etxebizitza eraikitzen hasita daude. Ondorengoak

dira orotara eraikiko diren etxebizitzak eta eta horiek eraikiko diren guneak.

ETXEBIZITZA PUBLIKOAK

 Esklaba  eraikinaren  barruan:  45  etxebizitza,  40  m2.  Lehentasuna izango  dute herriko

gazteek. Pisuak elkarren ondoan, pasilo luzeetan kokatuak, atari bakarra. Haien arteko

harremanetarako egitura egokia.
 Esklaba eraikinaren kanpoan: 127 etxebizitza. 67 BOE eta 60 tasatutakoak. BOEkoetan

sartzeko baldintza da Azpeitian bi urte lehenago enpadronatuta egotea. Etxebizitza hauek

bi  fasetan  eraikiko  dira;  lehen  fasean  erdia  eta  bigarrenean  beste  erdia,  beharren

arabera.
 Alde zaharrean: 12 alokairu sozialeko etxebizitza, 60 m2-koak. 
 Frontoian: 4 saltzeko.
 Buztintzuriko Errebala Aldea: 4 saltzeko.

Guztira: 192 etxebizitza.

3. PROIEKTUA

3. TXOSTENA
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ETXEBIZITZA LIBREAK

 Esklaba eraikinaren ondoan:

o Egiten  ari  direnak:  71  etxebizitza.  Bost  ataritan  banatuta  -11-15  zenbakidun

atariak-  honako  kopurutan  banatuta  hurrenez  hurren:  10,12,14,21,14.  Handiak

dira, luxuzkoak. 

o Egiteko daudenak: 79-86 bitartean.
 11n, 10 etxebizitza. Bi hutsik daude. Guztira, 25 biztanle
 12an, 12 etxebizitza daude, guztira 23 biztanle.
 13an,  14  etxebiztiza  daude,  guztira  22  biztanle.

 Alberdienean: 54 etxebizitza.

Guztira: 204-211 etxebizitza.

Publikoak eta libreak guztira: 396-403 etxebizitza.
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DEMOGRAFIA

POPULAZIOAREN BILAKAERA

Guztira Azpeitia
13.196 1981
13.205 1986
13.427 1991
13.536 1996
13.708 2001
13.814 2006
14.540 2011
14.818 2016

Iturria:Eustat

AZKEN 5 URTEOTAKO MIGRAZIO MUGIMENDUAK

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Immigrazioa 206 133 164 251 212 204
      Emigrazioa    66     80    154    155    168    162

Helburuko barne‐migrazioa 256 301 271 311 261 278
      Jatorrizko barne-migrazioa   237    286    245    320    319    268

Migrazio saldoa. Guztira 159 68 36 87 -14 52
             Migrazioa saldoa-gizonezkoak     95    34    29    57    -28    21

Migrazio saldoa‐emakumezkoak  64 34 7 30 14 31
Udalerri barruko migrazioak   823   687   574    617    527    613

BIZTANLERIA JAIOLEKUAREN ARABERA

2011  2016
Biztanleria guztira  14.540 14.818
Biztanleria  egoiliarra,  jaiolekuaren

arabera, Euskal AE

12.647 12.770

      Araba          53      50
Bizkaia    165     181

      Gipuzkoa  12.429  12.539
Beste probintziak    891   901

       Atzerria    1.002    1.147

Iturria:Eustat

4. TESTUINGURUA
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DATU SOZIOEKONOMIKOAK

EZAGUTZA DATUAK, LEHEN HIZKUNTZA ETA ETXEKO HIZKUNTZA

EZAGUTZA 1996 2001 2006 2011 2016

Euskaldunak %87,4 %87,8 %85 %83,6 %83,7

Ia-euskaldunak %8 %7 %9 %8 %6,8

Erdaldunak %4,6 %5,3 %5,85 %8,4 %9,5

LEHEN HIZKUNTZA 1996 2001 2006 2011 2016

Euskara % % 82 % % 75,8 %

ETXEKO HIZKUNTZA 1996 2001 2006 2011 2016

Euskaraz %77,8 %75,7 %65 %68,2 %70

KALE ERABILERA 2009 2016

Euskaraz %86,1 %81,8

ADIN TALDEKA

Haurrak (2-14) % 95 % 89,6

Gazteak (15-24) % 90,8 % 83,3

Helduak (25-64) % 80,6 % 76,1

Adinekoak (64tik gora) % 75,3 % 83,1

EUSKARAREN INGURUKO EGITURAKETA

Azpeitia UEMAko kide da eta Udalerriko Euskara Sustatzeko Plana du. Horretaz gain, Euskara
mahaia eta Euskara teknikaria ere baditu udalerriak. Bestetik, Natul euskara elkartea ere
badago.
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Herri mailan Natul euskara elkartea dago. Baina herritarren aktibazioan ez dira gehiegi aritzen.
Azken  urtebetean,  Azpeitiarrez  Natul egitasmoan  aritu  dira  -Azpeitiko  hizkera  jasotzeko
egitasmoa-. Oraintsu argitaratu dute egitasmoari amaiera emateko liburua.

Duela  lau  bat  urtetik,  jubilatu  talde  bat  euskarazko  mintzapraktika  saioak  ematen  ari  da
Sanjuandegi  auzoan  (herriko  auzorik  erdaldunena  da).  Gaur  egun,  mintzapraktika  horiek
euskaltegiarekin koordinatuta ematen dituzte, baina beraiek dira egitasmoaren sustatzaile eta
bultzatzaile  nagusiak.  Taldetxo  hori  euskara  kontuetan  oso  sentsibilizatua  dago,  eta  herrian
euskararen inguruan egin daitekeen edozein egitasmotan esku bat botatzeko prest egoten da.
Horietako batzuk Elkarrekin elkartearen -gai sozialak lantzen dituen elkartea- taldeko partaide
dira; eta, horren bidez, etorri berriekin ere gertutasun handia dute.

Horrez gain,  bada Uztarria  kultur  koordinadora,  euskalgintzatik  sortutakoa,  Topaguneko  kide
dena, baina gaur egun hileroko aldizkaria ateratzera mugatzen da. 

Zeharkako euskalgintza gisa aritzen dira, bestalde, Hitza, Erniarraitz bertsozale elkartea,
Ikasberri ikastola, Urola ikastola eskola publikoa eta Iraurgi ikastetxea; besteak beste, talde
hauek euskara mahaian parte hartu izan dutelako.

HEZKUNTZA

Hiru ikastetxe daude, hirurak D eredukoak:

Publikoa: 
 Karmelo Etxegarai: HH, LH
 DBH eta Batxilerrak: Urola Ikastola Azpeitia

Ikastola
 Ikasberria ikastola: HH, LH, DBH eta batxilergoa

Erligiosoa
 Iraurgi: HH, LH, DBH eta batxilergoa

Horiez gain, haurreskolak daude:
 Urrestilako haurreskola
 Azpeitiko haurreskola
 Ikasberriko haurreskola
 Iraurgiko haurrekola

EKIPAMENDUAK

Hauek dira herriguneko ekipamendu nagusiak: udaletxea, ikastetxeak, eskualdeko Epaitegia, 
Udal euskaltegia, jubilatuen etxeak, eguneko zentroa, San Martin egoitza, Azpeitiko Kirol 
Patronatua, Osasun zentroa, Gaztelekua, Ludoteka, frontoia eta Soreasu antzokia.
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Etxebizitza libreen kasuan, Azpeitian eraikitzea aurreikusita dagoen etxebizitza kopuruak
biztanleriaren hazkundea ekarriko luke; eta, beraz, eragina izango luke tokiko biztanleriaren
kopuruan. Ondorioz,  arrazoizkoa da prebentzio ikuspegitik izan dezakeen eragina
neurtzea. 

Bestetik, etxebizitza publikoen kasuan, biztanleriaren kopuruan eragin baxua izango badu
ere, hiztun komunitatearen harreman sareetan bai eragin dezake, izan ere, herri barruko
biztanleen mugimenduak gertatuko dira. 

AZALPENA BAI/EZ GALDERA
Etxebizitzak eraikiko dira Bai 1. Proiektuak/egitasmoak izango du eraginik tokiko 

biztanleria kopuruan?
(etxebizitzak eraikiko direlako, lanpostuak sortuko delako...)

Ez 2. Pro ektuak/egitasmoak izango al du eraginik tokiko 
bisitari kopuruan?
(aisialdi guneak eraikiko delako, zerbitzuak sortuko direlako, lanpostuak
ugarituko direlako...)

Ez 3. Pro ektuak/egitasmoak izango al du eraginik tokiko 
hizkuntza politikan?
(erakunde baten izaera aldatzen denean, eskola baten hizkuntza eredua
aldatzen denean, zerbitzu baten publifikazio edo pribatizazio kasuetan...)

Herri barruko biztanleen 
mugimenduak gertatuko dira

Bai 4. Pro ektuak/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...)

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 ezagutzan izango den inpaktuari aurre egiteko. Bi

indizeren batuketaren emaitza da: Hauskortasun Indizea eta Euskararen Proiekzio Indizea.

HAUSKORTASUN INDIZEA

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

5. ERAGIN LINGUISTIKOAREN EBALUAZIOA

GALDETEGI LABURRA

BILAKAERA INDIZEA
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gaitasun  gutxiago  izango  duela  euskararen  ezagutzaren  inpaktuari  aurre  egiteko;  horregatik,

euskararen  ezagutzaren  proiekzioaren  indizeari  ez  zaio  punturik  gehituko.   Esaterako,  herri

baten euskararen ezagutzaren bilakaera -%8-koa bada, eta hauskortasun indizea 0 , bukaerako

emaitza -%8 izango da. Aitzitik,  hauskortasun indizea txikia denean, inpaktuari aurre egiteko

gaitasun  handiagoa  izango  du  (euskararen  inguruko  egitura  baduelako,  herri  handi  samarra

delako, euskaldunen kopurua ez delako horren altua..). Adibidez, bilakaera -%7koa bada, eta

hauskortasun indizea 2, emaitza -%5 izango da.

Azpeitiko
Hauskortasun Indizea

5.001  eta  20.000  biztanle
bitartean.

2

Euskaldunak:  %90  eta  %80
bitartean.

5

Lehen hizkuntza: %80‐%70
bitartean.

4

Etxeko hizkuntza: %80‐%70
bitartean.

4

Euskararen inguruko
egituraketa: UEMA+ESEP.

0

Hauskortasun Indizea 7,66
ERTAINA

EUSKARAREN PROIEKZIO INDIZEA

Etxebizitza publikoei dagokienean, horiek erroldan hartu edo erosi ahal izateko baldintza da etxe

jabeetako bat Azpeitian gutxienez bi urtez erroldatuta egotea. Horrek biztanleriaren hazkundean

eragin txikia izango duela esan nahi du. Etxebizitza bakoitzera batez beste hiru pertsonajoango

direla aurreikusi da, ELE tresnak proposatzen duen moduan. Horietatik bat azpeitiarra izango

dela estimatu da, 192 biztanle, hain zuzen ere; eta, gainontzekoak, 384 biztanle, orain arteko

migrazio  mugimenduen  arabera  banatu  dira.   Migrazio  horien  jatorriak  aztertu  eta  gero,

proiekzio indizea -%0,6koa izango dela estimatu da.

Libreei dagokienean, eraikitzen ari diren etxebizitzetan erroldatutako pertsonen jatorria hartu

da erreferentzia moduan proiekzio indizea kalkulatzeko. Orain arteko errolden arabera, erosleen

%72a Azpeitikoa litzateke, %21a Urola Erdikoa eta %7a Gipuzkoakoa. Leku horietako euskararen

ezagutza tasa kontuan hartzen badugu, etxebizitza guztiak (211) eraikiz gero,  proiekzio indizea

-%0,1ekoa litzateke.



1

5

Biztanleak
gaur egun

Gaur egun
euskaldunak

Etxe 
berriak

Biztanle 
berriak

Biztanle
berriekin guztira
euskaldunak

Euskararen
Proiekzio
indizea

1. Etxebizitza 
libreak

14.995 %83,70 211 177 %82.7 ‐%0,1

2.Etxebizitza
publikoak

14.995 %83,70 192 163 %83,7 -%0,6

Eragin linguistikoaren bilakaera indizea honela kalkulatzen da:

Euskararen proiekzio Indizea + HIren eragina

 Euskararen proiekzio Indizea

HIren eragina

+

Erabat positiboa (10) eta oso larria (‐10) artean dagoen eskalaren arabera, bi proiektuek nahikoa
positiboa balorea daukate.

BI

1.Etxebizitza pribatuak +1,9 Nahiko positiboa

2. Etxebizitza publikoak +1,4 Nahiko positiboa

BILAKAERA INDIZEA (BI)

HI HIren
eragina

Hauskortasun ertaina 2

Euskararen Proiekzio
indizea

1. Etxebizitza 
libreak

‐%0,1

2. Etxebizitza
publikoak

-%0,6



ERAGIN LINGUISTIKOAREN INTENTSITATEAREN EBALUAZIOA

Eragin Linguistikoaren ebaluazioa egiteko etxebizitza plan bakoitzeko galdetegi bat bete da. Ondoren agertzen den taulan horiek biak jasota
daude.

Etxebizitza  publikoen eraikuntzak garrantzia  gutxiko eragin  linguistikoa izango luke Azpeitia  mailan. Dena dela,  gune jakin  batzuetan, esklaba
barruko etxebizitzetan eta alde zaharreko eraikinean,  intentsitate ertaineko eragina izango luke, batez ere, komunitatearen kultur eta gizarte
bizitzan eta tokiko euskararen ezagutzan zein erabileran. Alde zaharreko eraikinean, ezagutza gutxitzearen ondorioz, eta bizilagun berriek izan
ditzaketen  hizkuntza  ohituren  ondorioz,  euskararen  erabileran  intentsitate  ertaineko  eragina  izango  luke  proiektuak.  Esklabetan  egingo  diren
alokairuzko etxebizitzetan, herriko gazteak joango direla aurreikusten da. Eta, gazteen artean, lehen hizkuntza euskara dutenak ere izango direnez,
eragina ertaina izango da.  Dena den, egoera horiek ahalik  eta kalte  txikiena egiteko eta hizkuntza ohitura aldaketarik  egon ez dadin, neurri
zuzentzaileak ezarri beharko lirateke.

Hizkuntza paisaian eta zerbitzuen komunikazioan eragina oso baxua izango litzatekeela aurreikusi da eta, gainera, eragin hori eraikuntza garaian
soilik nabarituko litzatekeela. Bukatzeko, zerbitzuen eskaintzan ez luke eraginik izango, izan ere, etxebizitzen inguruan ez da aurreikusten zerbitzu
berririk sortuko litzatekeenik.

PUBLIKOAK

Baliteke egitasmoak eragin nabarmena izatea (ona edo txarra)

BAI/EZ +/- INTEN BALIOA AZALPENA

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

7,5

1.1 Eragina proiektua egiten ari den artean 

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

BAI - BAXUA 0,5 Etxebizitzak egingo diren gunean egun jende gutxi bizi da,
beraz, eremu horretan eragina txikia izango dela

aurreikusten da.

1.1.2. Eragina hedatua:  eragina inguruko eremuetara ere hedatuko
da 

BAI BAXUA 1 Langileek herriko zerbitzuak erabiliko dituztenez eragina
izango duela aurreikusten da, baina, izatekotan txikia

izango da.

ERAGIN LINGUISTIKOAREN INTENTSITATEAREN EBALUAZIOA: ETXEBIZITZA PUBLIKOAK 



1.2. Eragina proiektua egin eta gero 

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

BAI ERTAINA 4 Esklaba eraikinaren barruko etxebizitzetan eta alde
zaharreko alokairuko etxebizitzetan eragina izan dezake.

Bertara bizitzera joango direnak maila ekonomiko
baxuagokoak izango direla kontuan hartuta, aurreikus

daiteke bertaratuko diren asko Azpeititik kanpo jaiotakoak
izatea.

1.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da
EZ 0

1.3.Eragina noizbehinkakoa izango da 

1.4. Eragina etengabekoa izango da 
BAI BAXUA 2

2. Tokiko euskararen ezagutzan 
7,5

2.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da?

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

BAI BAXUA 0,5

2.1.2. Eragin hedatua:  eragina inguruko eremuetara ere hedatuko
da

 BAI BAXUA 1 Langileek litekeena da euskaraz ez jakitea. Baina eragina
bbaxua izango dela aurreikusten da.

2.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da?

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

BAI ERTAINA
A

4 Esklabako etxebizitzetan eta alde zaharreko alokairuko
etxebizitzetan, batez ere, eragina izan dezake. Alokairu
sozialeko etxebizitzetara eros ahalmen urriagoa dutenak
joango direla kontutan hartuta, posible da bertaratuko
direnak kanpotik bertara lanera etorritakoak izatea.

2.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da
EZ Etxebizitza  erosteko,  bi  urtez  herrian  erroldatuta  egon

behar dela kontutan hartuta, ez da eraginik aurreikusten,
ezagutza indizea ez baitu aldatuko.

2.3.Eragina noizbehinkakoa izango da

2.4. Eragina etengabekoa izango da
BAI BAXUA 2

3. Tokiko euskararen erabileran 
7,5

3.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da?

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

BAI BAXUA 0,5 Etorriko diren langileak euskara ez ezagutzea litekeena da,
eta horrek tokiko euskararen erabileran eragina izatea.



3.1.2. Eragin hedatua:  eragina inguruko eremuetara ere hedatuko
da

BAI BAXUA 1 Etorriko  diren  langileak  herriko  zerbitzuak  erabiliko
dituzte eta euskararen erabileran eragina izan dezake.

3.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da?

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

BAI ERTAINA 4 Esklabako etxebizitzetan eta alde zaharreko alokairuko
etxebizitzetan, batez ere, eragina izan dezake. Alokairu
sozialeko etxebizitzetara ahalmen ekonomiko urriagoa

dutenak joango direla kontutan hartuta, posible da
bertaratuko direnak kanpotik bertara lanera etorritakoak
izatea. Hala ere, esklabetako alokairuzko etxebizitzetara
herriko gazteak joango direla aurreikusten denez, gazteen
artean, lehen hizkuntza euskara dutenak ere izango dira.

3.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da
EZ

3.3.Eragina noizbehinkakoa izango da

3.4. Eragina etengabekoa izango da
BAI 2

4. Hizkuntza paisaian 
0,5

4.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da?

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

BAI BAXUA 0,5 Eraikuntza  fasean  obrak  egitean,  litekeena  da  kartelak
gaztelaniaz jartzea.

4.1.2. Eragin hedatua:  eragina inguruko eremuetara ere hedatuko
da

EZ

4.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da?

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

EZ

4.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da
EZ

4.3.Eragina noizbehinkakoa izango da
EZ

4.4. Eragina etengabekoa izango da
EZ

5. Zerbitzuen/ jardueren/ egitasmoen komunikazioetan 
2

5.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da?

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

EZ



5.1.2. Eragin hedatua:  eragina inguruko eremuetara ere hedatuko
da

BAI BAXUA 1 Etxebizitzen promozioa egiterakoan eragina izan dezake.

5.2. Eragina proiektua egin eta gero ere  nabarituko da?

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

EZ

5.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da
EZ

5.3.Eragina noizbehinkakoa izango da
BAI BAXUA 1 Eraikuntza  garaian  nabarituko  litzateke,  baina  eragina

izatekoatan baxua izango litzatekeela aurreikusi da.

5.4. Eragina etengabekoa izango da

6. Euskarazko zerbitzuen eskaintzan 
0

6.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da?

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

EZ

6.1.2. Eragin hedatua:  eragina inguruko eremuetara ere hedatuko
da

EZ

6.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da?

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

EZ

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

6.3.Eragina noizbehinkakoa izango da
EZ

6.4. Eragina etengabekoa izango da
EZ
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Etxebizitza  libreen  eraikuntzak  garrantzia  gutxiko  eragin  linguistikoa  izango  luke  Azpeitia  mailan.  Komunitatearen  kultur  eta  gizarte  bizitzan
euskararen ezagutzan zein  erabileran eragina eraikuntza garaian nabarituko litzateke soilik,  eta eragin  hori  baxua izango litzateke.  Hizkuntza
paisaian, zerbitzuen komunikazioan eta euskarazko eskaintzan izango lukeen eragina ere baxua izango dela aurreikusi da. Etxe azpietan egongo diren
lokalek komertzioak irekitzeko aukera eskainiko du eta horrek eragina izan dezake esandako hiru arloetan, dena dela, eragina mugatua izango da eta
ez litzateke herrira hedatuko. 

LIBREAK

Baliteke egitasmoak eragin nabarmena izatea (ona edo txarra)

BAI/EZ +/- INTEN BALIOA AZALPENA

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

2,5

1.1 Eragina proiektua egiten ari den artean 

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

BAI BAXUA 0,5 Etxebizitzak egingo diren guneetan  eragin baxua izango
dela aurreikusten da. Alberdienearen kasuan herrigunean

ariko dira lanean. 

1.1.2. Eragina hedatua:  eragina inguruko eremuetara ere hedatuko
da 

BAI BAXUA 1 Langileek herriko zerbitzuak erabiliko dituztenez eragina
izango duela aurreikusten da, baina, izatekotan txikia

izango da.

1.2. Eragina proiektua egin eta gero 

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

EZ

1.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da
EZ

1.3.Eragina noizbehinkakoa izango da 
BAI BAXUA 1 Eraikuntza garaian nabarituko litzateke, baina eragina

izatekoatan baxua izango litzatekeela aurreikusi da.

1.4. Eragina etengabekoa izango da 
EZ

2. Tokiko euskararen ezagutzan 
2,5

ERAGIN LINGUISTIKOAREN INTENTSITATEAREN EBALUAZIOA: ETXEBIZITZA LIBREAK 



2.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da?

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

BAI BAXUA 0,5

2.1.2. Eragin hedatua:  eragina inguruko eremuetara ere hedatuko
da

 BAI BAXUA 1 Etxebizitzak eraikitzen ariko diren langileak litekeena da
euskal hiztunak ez izatea. 

2.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da?

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

EZ

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

2.3.Eragina noizbehinkakoa izango da
BAI BAXUA 1 Eraikuntza garaian soilik nabarituko litzateke eragina.

2.4. Eragina etengabekoa izango da
EZ

3. Tokiko euskararen erabileran 
2,5

3.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da?

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

BAI BAXUA 0,5

3.1.2. Eragin hedatua:  eragina inguruko eremuetara ere hedatuko
da

BAI BAXUA 1 Langileek herriko zerbitzuak erabiliko dituztenez eragina
izango duela aurreikusten da, baina, izatekotan txikia

izango da.

3.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da?

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

EZ

3.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da
EZ

3.3.Eragina noizbehinkakoa izango da
BAI BAXUA 1 Eraikuntza garaian soilik nabarituko litzateke eragina.

3.4. Eragina etengabekoa izango da
EZ

4. Hizkuntza paisaian 
9

4.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da?

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

BAI ERTAINA 1 Eraikuntza  garaian  litekeena  hizkuntza  paisaian  eragina
izatea.



4.1.2. Eragin hedatua:  eragina inguruko eremuetara ere hedatuko
da

EZ

4.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da?

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

BAI ERTAINA 4 Esklabetako etxebizitzen behean lokal komertzial dezente
joango dira eta horietako batek espazio handia izango du.
Horrek hizkuntza pasaian eragin handia izan dezake. 

4.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da
EZ

4.3.Eragina noizbehinkakoa izango da

4.4. Eragina etengabekoa izango da
BAI ERTAINA 4

5. Zerbitzuen/ jardueren/ egitasmoen komunikazioetan 
12

5.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da?

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

EZ

5.1.2. Eragin hedatua:  eragina inguruko eremuetara ere hedatuko
da

BAI ERTAINA 2 Etxebizitzen  promozioak  egingo  direla  kontutan  hartuta,
eta  kudeaketa  pribatua  izango  dela  kontutan  hartuta,
eragina izan dezake.

5.2. Eragina proiektua egin eta gero ere  nabarituko da?

5.2.1. Eragina mugatua:  eragina eremu jakin batean nabarituko da
EZ

5.2.2. Eragin hedatua: eragina inguruko eremuetara ere hedatuko da
BAI ERTAINA 6 Lokal komertzialetan zerbitzuak eskaintzeko aukera izango

da eta horien komunikazioak herri guztian hedatuko dira.

5.3.Eragina noizbehinkakoa izango da
EZ Promozioen garaian eragina nabarituko da. 

5.4. Eragina etengabekoa izango da
BAI ERTAINA 4 Zerbitzuen komunikazioa etengabekoa izango da. 

6. Euskarazko zerbitzuen eskaintzan 
8

6.1 Eragina proiektua egiten ari den artean nabarituko da?

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

EZ

6.1.2. Eragin hedatua:  eragina inguruko eremuetara ere hedatuko
da

EZ

6.2. Eragina proiektua egin eta gero ere nabarituko da?



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

BAI ERTAINA 4 Lokaletan  sortu  ahal  diren  zerbitzuen  eskaintzaren
hizkuntza  gaztelania  izan  daiteke.  Eragina  ertaina  izan
daitekeela  aurreikusten  da,  bertako  biztanleen  perfila
kontutan hartuta.  

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

6.3.Eragina noizbehinkakoa izango da
EZ

6.4. Eragina etengabekoa izango da
BAI ERTAINA 4
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FUNTSEZKO ALDERDIAK: ETXEBIZITZA PUBLIKOAK

Funtsezko alderdien azterketaren helburua proiektuak hizkuntzari lotutako alderdiak jasotzen dituen edo ez aztertzea da. Funtsezko alderdien
azterketan, etxebizitza, espazio  ireki eta hizkuntzari lotutako funtsezko alderdiak aztertzen dira jarraian.

Aurreikusi  diren etxebizitzak herritarren beharretara egokitutakoak dira. Aurretik  Azpeitiko gazteen etxebizitza beharren azterketa egin zen.
Etxebizitzak eskuratzeko herrian erroldatuta egon beharko da, beraz, herritarren etxebizitza beharrak asetzea du helburu proiektuak. Etxebizitzak
herriko hainbat gunetan barreiatuta daude eta zerbitzuetatik zein ekipamenduetatik gertu daude. Bizilagunak elkarrekin harremanetan jartzeko
aukera izango da hainbat etxebizitzatan.  Etxebizitzak bi  alditan egingo dira, beraz, denborak luzatzeko neurriak jasotzen ditu  proiektuak.
Hizkuntza irizpideei dagokionez, Udalak bere irizpideak baditu ere, planean ez dago ez jasota, beraz, neurri zuzentzaileetan sartzea komeni da.

ETXEBIZITZA 

IZAERA
FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA

BAI EZ EZ
DAGOKIO

AZALPENA ERAGINAK HIZKUNZAN

1. Etxebizitzen  batez  besteko
kostua  herritarren  beharretara
egokitutakoak al dira? 

BAI Etxebizitzen  beharren  azterketa  egin  da  eta  planean
sartu dute.

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

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

BAI Eraikiko diren etxeak herrigunean daude edo oinarrizko
zerbitzuetatik gertu.

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

3. Elkarbizitzarako espazio irekiak
aurreikusten  al  dira
etxebizitzetatik gertu? 

BAI Esklabetako gunean plaza bat eraikiko dute.

ETXEBIZITZA PUBLIKOAK



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

EZ  Etxebizitza batzuek ematen dute aukera bizilagunek 
elkar ezagutzeko:

 Esklaba barruan: egingo diren apartamentuak 
elkarren ondoan egongo dira, korridore bat 
dutelarik komunean, bi pisutan banatuta. Denek 
atari berbera izango dute. Bizilagunek elkar 
ezagutzeko aukera ematen du.

 Esklaba kanpoan: 8 atari izango ditu eta 7 
pisukoa da eraikina. 

 Alde zaharrean: eraikin bakarrean, atari bakarra.
 Frontoian  eta  Buztinzuriko  Errebalan:  4na

etxebizitza, 4 pisuko eraikinetan.

DIMENTSIOA
FUNTSEZKO ALDERDIAK

BALORAZIOA

BAI EZ EZ
DAGOKIO

AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

5. Herriaren hazkuntza jasangarria
izatea jasotzen al da helburuen
artean? 

BAI Bi alditan egingo dira, beharren arabera. Motzena bi urte.
Euskararen  ezagutza-tasa
horrenbeste  ez  jaistea  lortzen
da, herrikoak bertan geratzeko
aukera  sustatuta,  hazkuntza
txikiagoa izango litzatekeelako.

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

BAI BOE eta alokairu sozialetakoetan sartzeko baldintza izango
da bi urte lehenago erroldatuta egotea.

7. Etxebizitzen  eraikuntza
denboran  luzatzeko  neurriak
jasotzen al dira? 

BAI Bi epetan eraikiko dira. Jende  etorrera  asimilatzeko
aukera lortzen da

LEKUKOTZEA
FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA

BAI EZ EZ
DAGOKIO

AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

8. Etxebizitzak  herriko  eremu
ezberdinetan  egitea
aurreikusten al da?

BAI Herriko lau gunetan banatuta eraikiko dira etxebizitza berriak. Eraginaren  intentsitatea
baxuagoa izatea lortzen da

ESPAZIO PUBLIKO IREKIAK



IZAERA

FUNTSEZKO ALDEDIAK
BALORAZIOA

BAI EZ EZ
DAGOKIO

AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

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

BAI Etxebizitzen  ondoan  berdegune  handi  bat  dago,  eta,
horretaz gain espazio publiko ireki bat aurreikusita dago.

Gizarte kohesioa eta kultur 
bizitza areagotzen du eta 
ondorioz, erabilera areagotzen 
du10.

Oinezko  sareak  aurreikusi  al
dira? 

BAI
Bai, badago oinezko sarea.

11.
Espazio  publikoen  arteko
harremana  egotea  kontuan
hartu al da? 

BAI Bai, kontutan hartu da.

12.
Espazio  publiko  irekiei
askotariko  erabilera  ematea
aurreikusten al da? 

EZ Oraindik erabilera aurreikusi gabe dago. Ezaugarri  ezberdinetako
pertsonak  elkarrekin  egotea
sustatzen du eta gizarte kohesio
eta  elkarbizitza  hobetzen  du,
erabilera areagotuz

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

EZ Oraindik erabilera aurreikusi gabe dago. Gizarte  kohesioa  sustatzeaz
gain,  hizkuntzaren  zein
kulturaren  transmisioa  ematea
sustatzen du

DIMENTSIOA
FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA

BAI EZ EZ
DAGOKIO

AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

14
.

Tokiko  beharretara
neurriratutako espazio publikoak
aurreikusi al dira?

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

LEKUKOTZEA
FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA

BAI EZ EZ AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN



DAGOKIO

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

BAI Esklabetako eraikinean bertan egingo dira apartamentuak. Bertako  ondarea  zaintzen  du,
bertako  kultura,  hizkuntza,
natura, historia aintzat hartuta

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

BAI Eraikin berrietan ez da komertzio eta zerbitzurik jartzeko
lokalik sortuko, ez oso urruti ere beharrezko ekipamenduak
egon badaudelako. Esklabetako kanpoko eraikinean 70 m2ko

lokal bat bakarrik egongo da eta erabilera publikorako
izango da.

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

17.
Espazio  publiko  irekiak  eremu
askotan  dispertsatzea
aurreikusten al da?

BAI Esklabetako gunearen ondoan parkea dago, eta berdegune
zabala ere bai.

HIZKUNTZARI LOTUTAKO FUNTSEZKO ALDERDIAK

HIZKUNTZA IRIZPIDEAK
FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA

BAI EZ EZ
DAGOKIO

AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

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

EZ Oraindik  zehaztu  gabe  daude,  hizkuntza  paisaia,  udalarekiko
herritarrekiko harremanak eta abar.

Egoera  soziolinguistikoari
kalterik  egingo  ez  diola
bermatzen da



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...

EZ Udalak  jada  eskaintzen  ditu,  esaterako,  etorri  berrientzako
doako euskalduntzea. Dena dela, proiektuan esplizituki jartzea
falta da

NEURRI OSAGARRIAK/ARINGARRIAK
FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA

BAI EZ EZ
DAGOKIO

AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

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...

EZ Udalak  eskaintzen  ditu  neurri  osagarri  eta  aringarriak,  baina
horiek planean txertatzea falta da.

Proiektuaren/jardueraren
eraginez  sortutako  kaltea
murrizten da



Etxebizitza libreei dagokionez, etxebizitzen prezioak herritar guztien beharretara egokitzen ez badira ere, bai, bertako askoren eros ahalmenera,
eta horrek bertako ezagutza-tasa horrenbeste ez jaistea eragiten du. Gainera, kontutan izan behar da dagoeneko etxebizitza asko salduta daudela.
Etxebizitzak saldu ahala eraikitzen joateko aurreikuspena dago. Espazio publikoak egotea aurreikusten da komunitate bizitzan positiboki eragingo
dutenak. Oinezko sareak eta zerbitzua ere aurreikusita daude etxebizitzetatik gertu. Etxebizitzen bajuetan lokal komertzialak egongo dira eta bat
zabalera handikoa izango da, horrek hainbat zerbitzu irekitzeko aukera eskainiko du. Bestetik, hizkuntza irizpideei dagokionez, Udalak bere irizpideak
baditu ere, planean ez dago ez jasota, beraz, neurri zuzentzaileetan sartzea komeni da.

ETXEBIZITZA 

IZAERA
FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA

BAI EZ EZ
DAGOKIO

AZALPENA ERAGINAK HIZKUNZAN

1. Etxebizitzen  batez  besteko
kostua  herritarren  beharretara
egokitutakoak al dira? 

BAI EZ Herritar  batzuen  beharretara  egokitutakoa  dela  esan
daiteke. 

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

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

BAI Bai,  Azpeitiak  duen  tamainak  ematen  du  gertu.
Kiroldegia,  udala.  Esklabatan  ez  dago  bereziki  gertu.
Alberdieneakoak  erdian  daude.  Alberdienearen  azpian
parkinga joango da. Lokal komertzialak ere jarriko da. Komunitatearen  gizarte  bizitza

aberasten  du  eta,  ondorioz,
erabilera areagotzen du

3. Elkarbizitzarako espazio irekiak
aurreikusten  al  dira
etxebizitzetatik gertu? 

BAI Esklabetan  espazio  ireki  handia.  Alberdienean  espazio
publiko ireki bat aureikusten da. 

FUNTSEZKO ALDERDIEN GALDETEGIA: ETXEBIZITZA LIBREAK



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

EZ Esklabetakoak  zazpi  solairutakoak  izango  dira.
Alberdieneakoak lau edo bost solairuitakoak. 

DIMENTSIOA
FUNTSEZKO ALDERDIAK

BALORAZIOA

BAI EZ EZ
DAGOKIO

AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

5. Herriaren hazkuntza jasangarria
izatea jasotzen al da helburuen
artean? 

BAI Ez da aurreikusten asko igoko denik. 
Euskararen  ezagutza-tasa
horrenbeste  ez  jaistea  lortzen
da, herrikoak bertan geratzeko
aukera  sustatuta,  hazkuntza
txikiagoa izango litzatekeelako.

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

EZ Dena dela, joerek esaten dute inguruko jendea joaten dela
batez ere Azpeitira bizitzera.

7. Etxebizitzen  eraikuntza
denboran  luzatzeko  neurriak
jasotzen al dira? 

EZ Alberdieneko promozioa lau urteren bueltan edo leheneago.
Saltzen  denaren araberakoa izango da.  Asmoa,  dena dela,
jarraian egitea da. 

Jende  etorrera  asimilatzeko
aukera lortzen da

LEKUKOTZEA
FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA

BAI EZ EZ
DAGOKIO

AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

8. Etxebizitzak  herriko  eremu
ezberdinetan  egitea
aurreikusten al da?

BAI Bi eremu ezberdinetan egingo dira. Eraginaren  intentsitatea
baxuagoa izatea lortzen da



ESPAZIO PUBLIKO IREKIAK

IZAERA

FUNTSEZKO ALDEDIAK
BALORAZIOA

BAI EZ EZ
DAGOKIO

AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

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

BAI Esklaben  ondoan  espazio  publiko  irkeia  dago.
Akberdienearen ondoan plaza bat  dago.  Herriko Plazarako
sarbidea emango duen kalea irekiko da. Kalea oinezkoetzako
paseo  peatonala  izango  da.  Plaza  berri  bate  egongo  da.
Eskalbatan  plazatxo  propio  bat  izango  du.  Gune
komunitarioa  izango  dena.  Ume  parke  bat  dagoeneko
ondoan dago.

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

10.
Oinezko  sareak  aurreikusi  al
dira? 

BAI Alberdienean bai. 

11.
Espazio  publikoen  arteko
harremana  egotea  kontuan
hartu al da? 

BAI Bai.

12.
Espazio  publiko  irekiei
askotariko  erabilera  ematea
aurreikusten al da? 

EZ Ez dago aurreikusita. Ezaugarri  ezberdinetako
pertsonak  elkarrekin  egotea
sustatzen du eta gizarte kohesio
eta  elkarbizitza  hobetzen  du,
erabilera areagotuz

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

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



DIMENTSIOA
FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA

BAI EZ EZ
DAGOKIO

AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

14
.

Tokiko  beharretara
neurriratutako espazio publikoak
aurreikusi al dira?

BAI Bai, jasota dago. Espazioak egokiak dira. 
Alberdienean dentsitate handiagoa.

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

LEKUKOTZEA
FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA

BAI EZ EZ
DAGOKIO

AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

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

BAI Esklabak. Alde zaharra birgaitzeko ariketa egiten da. Bertako  ondarea  zaintzen  du,
bertako  kultura,  hizkuntza,
natura, historia aintzat hartuta

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

BAI Bai, ez daude urruti, oinez iristeko modukoak dira gainera. 

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

17.
Espazio  publiko  irekiak  eremu
askotan  dispertsatzea
aurreikusten al da?

BAI



HIZKUNTZARI LOTUTAKO FUNTSEZKO ALDERDIAK

HIZKUNTZA IRIZPIDEAK
FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA

BAI EZ EZ
DAGOKIO

AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

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

EZ Oraindik  zehaztu  gabe  daude,  hizkuntza  paisaia,  udalarekiko
herritarrekiko harremanak eta abar.

Egoera  soziolinguistikoari
kalterik  egingo  ez  diola
bermatzen da

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...

EZ Udalak  jada  eskaintzen  ditu,  esaterako,  etorri  berrientzako
doako euskalduntzea. Dena dela, proiektuan esplizituki jartzea
falta da

NEURRI OSAGARRIAK/ARINGARRIAK
FUNTSEZKO ALDERDIAK BALORAZIOA

BAI EZ EZ
DAGOKIO

AZALPENA ERAGINAK HIZKUNTZAN

38. Kaltea  murrizteko  neurri
osagarri  edo  aringarriak
aurreikusi  al  dira?  Etorri

EZ Udalak  eskaintzen  ditu  neurri  osagarri  eta  aringarriak,  baina
horiek planean txertatzea falta da.

Proiektuaren/jardueraren



berriak  euskalduntzeari
begirakoak,  etorri  berrien
integraziori  begirakoak,
euskara  planak  garatzeari
begirakoak,  ziurtagiriak
eskaintzea,  itzulpen
zerbitzuak,  irizpideak
betetzen  ez  direnerako
isunak...

eraginez  sortutako  kaltea
murrizten da



Azpeitian 2018-2022 urte bitartean eraikiko diren etxebizitzek euskararen bilakaeran eragin nahiko positiboa izango dute. 

Etxebizitza publikoen kasuan,  herrian bi urtez erroldatuta egotea eskatuko da, hortaz, etxebizitza bakoitzeko kide bat gutxienik azpeitiarra izango

dela  ziurtatzen da. Gainontzeko kideen jatorria aurreikusteko,  orain arteko migrazio  mugimenduen datuak hartu dira  kontutan. Hori  horrela,

proiekzio indizea -0,6koa izango dela estimatu da. Horri hauskortasun indizean balioa gehitzen badiogu, bilakaera indizea +%1,4koa ateratzen da. 

Etxebizitza libreen kasuan, orain arte eraiki diren etxebizitza blokeak hartu dira erreferentzia moduan, proiekzio osoa egin ahal izateko. Datu horiek

erakusten dute, jendea herritik bertatik, edota inguruko herrietatik etorriko dela ehuneko handi batean. Datu horiek aintzat hartu eta proiektu

osoari  aplikatuta,  euskararen proiekzio  indizea  -0,1ekoa izango dela  aurreikusi  da.  Dena dela,  hauskortasun  indizearen  eragina  (2)   gehitzen

badiogu, bilakaera indizea, kasu honetan ere, nahiko positiboa balioan geratuko litzateke.

Etxebizitza publikoei dagokienez,  eragin linguistikoaren intentsitatea garrantzia gutxikoa izango litzateke (47,5).  Eragina gune jakin batzuetan

nabarituko litzatekeela aurreikusi da, esklabetan eraikiko diren alokairuzko etxebizitzetan eta alde zaharreko alokairuzkoetan. Ondorio hau atera

ahal izateko, aurretiaz, baldintza berdinetan eskaini den etxebizitza eraikin baten datuak hartu dira erreferentzia moduan; datu horiek erakusten

dute, euskalduntasun maila apalagoa dagoela eraikin horretan, %56a atzerrian jaiotakoa baita. Hortaz, gune horietarako neurriak hartzea aurreikusi

beharko litzateke. 

Etxebizitza libreen kasuan, euskararen ezagutza eta erabileran eraginik ez duela izango aurreikusten da. Orain arteko erroldek erakusten baitute

bertakoek eta ingurukoek erosi dituztela etxeak kopuru handi handi batean. Eragina izatekotan eraikuntza garaian nabarituko litzateke. Horregatik

6. ONDORIOAK ETA NEURRI ZUZENTZAILEAK



garrantzitsua izango da hizkuntza irizpideak ezartzea fase honetan. Bestetik, hizkuntza paisaia, eskaintza eta komunikazioei dagokienez, eragina

izan dezakeela aurreikusi da. Esklaba ondoko etxeen azpialdean lokal komertzialak irekitzeko aukera egongo da, eta bat zabalera handikoa izango

da. Hori horrela, euskararen presentzia bermatzeko, esku hartzeak egiteak garrantzia berezia izango du.

Funtsezko alderdietara jota,  etxebizitza  publikoen  planean hainbat alderdi  jada aurreikusita daude:  herritarren etxebizitza  beharrak asetzea,

eraikuntza  denboran  luzatzea,  zerbitzuak  etxebizitzetatik  gertu  egotea,  besteak  beste.  Hizkuntza  irizpideei  lotutako  neurri  zuzentzaile  zein

aringarriak planean esplizituki sartzea faltako litzateke. Udalak berak hizkuntza irizpideak  eta euskara sailetik hainbat neurri aringarri lantzen

baditu ere, horiek planean ez daude sartuta, beraz, horiek sartzea gomendatuko du txosten honek.

Etxebizitza pribatuei dagokienez,   etxebizitzen prezioak herritar guztien beharretara egokitzen ez bada ere, bai bertako askoren eros ahalmenera,

eta horrek bertako ezagutza-tasa ez horrenbeste ez jaistea eragiten du. Gainera, kontutan izan behar da dagoeneko etxebizitza asko salduta

daudela. Etxebizitzak saldu ahala eraikitzen joateko aurreikuspena dago. Espazio publikoak egotea aurreikusten da komunitate bizitzan positiboki

eragingo dutenak. Oinezko sareak eta zerbitzua ere aurreikusita daude etxebizitzetatik gertu. Etxebizitza bajuetan lokal komertzialak egongo dira

eta bat zabalera handikoa, horrek hainbat zerbitzu irekitzeko aukera eskainiko du. Bestetik, hizkuntza irizpideei dagokionez, Udalak bere irizpideak

baditu ere, planean ez dago ez jasota, beraz, neurri zuzentzaileetan sartzea komeni da.



PLANIFIKAZIOAN

1. Egungo hizkuntza irizpideak aztertu eta hizkuntza irizpideak udaleko etxebizitza publikoen planean integratzea.

2. Funtsezko alderdien azterketan azalarazi den gisan, hizkuntzan eragin zuzena izango duten parametroak esplizituki adierazi planean; besteak beste, 

etxebizitza eraikin berrietan atari bakoitzeko bizilagun-kopurua zaintzea (bizilagunek elkar ezagutzeko eta elkarrekin harremanean jartzeko), edota 

espazio publiko irekiei askotariko erabilera ematea eta adin nahasketa bultzatzea.

OBRA / ETXEBIZITZAK EGITERAKOAN

3. Hirigintzari/Etxegintzari lotutako lehiaketa publikoetan hizkuntza irizpideak kontuan hartzea.

4. Obra lizentzia ematerakoan hizkuntza irizpideak txertatzea.

5. Irizpideen artean izapideak udalarekin euskaraz egitea gehitzea.

6.Obra arduraduna euskalduna izatea zehaztea lehiaketa publikoetan.

7.Lehiaketan euskararen inguruko ziurtagiriren bat daukaten enpresak lehenestea.

8. Udalak sustatutako etxebizitzen inguruko iragarkiak eskualdeko/herriko komunikabideetan jartzea.

ETXEBIZITZAK EGIN OSTEAN

9.Udalak sustatutako etxebizitzetan hizkuntza paisaiaren inguruko irizpideak mantentzea bideratu. Sustapen pribatuko etxebizitzei hizkuntza paisaiaren 

gomendio irizpideak helaraztea.

10. Merkataritza establezimenduak irekitzen direnean hizkuntza pasaia eta zerbitzua euskaraz izan dadin bermatzeko neurriak hartzea: hitzarmena sinatuz, 

NEURRI ZUZENTZAILE OROKORRAK



euskarazko zerbitzua eskainiz...

11. Herriko merkataritzara begira gomendioak eta sariketa sistema bideratu hizkuntza ohiturak jakin batzuk sustatzeko.

12. Finka-administratzaile euskaldunak hartzea gomendatzea

13.Bertako toponimia erabiltzea etxe/kale/plaza izenak ezartzeko.

14. Etxebizitzan erroldatzen direnean udaleko euskara sustatzeko lan ildoetan sartzeko aukera eskaintzea.

15. Etxebizitza eskuratuko dutenei euskaraz ikasteko laguntzen berri ematea.

16. Berbalagun edo mintzalagun gisakoa antolatu oso erdaldunak izan daitezkeen guneetan. 

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

honakoek osatuko dute: Azpeitiko Euskara Batzordea, UEMAko ordezkaria eta Udaleko ordezkaria.

JARRAIPEN BATZORDEA


