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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

ARABAKO BATZAR NAGUSIAK

5/2019 Foru Araua, martxoaren 13koa, Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 
foru aldundien arteko lankidetza hitzarmena berresteko. Hitzarmenaren helburua da gauzatzea 
aldizkako argitalpenak, irrati eta telebista programak eta beste komunikabide batzuk euskaraz 
jasotzeko herritarrek duten eskubidea, zeina aitortuta dagoen euskararen erabilera normaliza-
tzeko 10/1982 Legeko 5. artikuluan

Arabako Batzar Nagusiek, 2019ko martxoaren 13an egindako osoko bilkuran ondoko foru 
araua onetsi dute:

5/2019 Foru Araua, martxoaren 13koa, Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako  
foru aldundien arteko lankidetza hitzarmena berresteko. Hitzarmenaren helburua da gauzatzea 
aldizkako argitalpenak, irrati eta telebista programak eta beste komunikabide batzuk euskaraz 
jasotzeko herritarrek duten eskubidea, zeina aitortuta dagoen euskararen erabilera normaliza
tzeko 10/1982 Legeko 5. artikuluan.

ZIOEN AZALPENA

Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizko 10/1982 Legeak bere 5. artikuluan euskal he
rritarrei aitortzen dizkien funtsezko bost hizkuntza eskubideen artean dago informazioa euskaraz 
jasotzeko eskubidea. EAEko hizkuntza araubidea nagusiak, beraz, oinarrioinarrizko hizkuntza 
eskubideen artean ipintzen du informazioa euskaraz jasotzeko eskubidea (hitzez hitz, «aldizka
riak eta irratitelebistetako eta beste hedabideetako emanaldiak euskaraz jasotzeko eskubidea» 
aipatzen du).

Aipatzen ari garen 10/1982 Legeak betekizun zehatzak ezartzen dizkio Eusko Jaurlaritzari 
gizarte hedabideen aldetik herritarrek euskaraz zein gaztelaniaz informatuak izateko duten 
eskubidea bermatu dezan (10/1982 Legearen 22, 23 eta 25. artikuluak).

Legeak, halaber, erakunde bakoitzak dituen eskumenen barruan herritarrenganako hizkuntza 
politika aintzat har dezaten agintzen die herri administrazioei, besteak beste bizitza sozialaren 
alor guztietan euskararen erabilera sustatuz.

Aurrekoa dela eta, Foru Aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak legeak agindutako sustapen lan 
hori egiten dute, euskararen erabilera sozialaren esparruan lanean ari diren elkarteei, erakun
deei eta norbanakoei diru laguntzak emanez. Horien artean, herri edo eskualde mailako he
dabideak edota haien erantzule diren elkarteak diruz laguntzen dituzte.

Kontuan hartuta, alde batetik Eusko Jaurlaritzari aitortzen zaiola herritarrek informazioa 
euskaraz jasotzeko duten eskubidea bermatzeko eskumena; eta bestetik, Eusko Jaurlaritzak 
eta hiru Foru Aldundiek euskarazko hedabideak sustatzeko dirulaguntza politika ezberdinak 
bideratzen dituztela, aipaturiko Erakundeek egoki ikusi dute adierazitako esparru orokorraren 
baitan lankidetza marko bat adostea.

Arabako Foru Aldundiaren Foru Gobernuaren Kontseiluak, 2018ko otsailaren 26an egindako 
bilkuran, lankidetza hitzarmen hori izenpetzea erabaki du.

1983ko martxoaren 7ko Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoko erakunde antolamen
duari buruzkoak, 6.2.b) 3. artikuluan xedatzen du Biltzar Nagusiei dagokiela berrestea Eusko 
Jaurlaritzarekin, Estatuarekin eta beste lurralde historiko, autonomia erkidego edo probintzia 
batzuekin hitzarmenak izenpetzeko, foru aldundiak egindako proposamenak.
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Aurreko hori kontuan hartuta, proposatutako arauaren jatorria Arabako Foru Aldundiaren An
tolaketa, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren 52/1992 Foru Arauaren 6.1.2 artikuluan eza
rritako eskumen propioetan datza, eta, Diputatuen Kontseiluak araugintzarako daukan ekimena 
dela medio, berari dagokio onartzea Eusko Jaurlaritzarekiko edo Estatuarekiko hitzarmenei edo 
beste lurralde historiko, autonomia erkidego edo probintzia batzuekiko hitzarmenei dagozkien 
proposamenak, eta, orobat, proposamenok Batzar Nagusiei igortzea, berrets ditzaten.

Arabako Biltzar Nagusien Funtzionamendu Arautegiaren apirilaren 22ko 17/2013 Foru Araua
ren 145.2 artikuluan xedatutakoari jarraituz, hitzarmenak izapidetzea dagokion atalean, Arabako 
Biltzar Nagusiei dagokie Erabaki hori berrestea.

Artikulu bakarra

Berresten da Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundien 
arteko lankidetza hitzarmena. Hitzarmenaren helburua da gauzatzea aldizkako argitalpenak, 
irrati eta telebista programak eta beste komunikabide batzuk euskaraz jasotzeko herritarrek 
duten eskubidea, zeina aitortuta dagoen euskararen erabilera normalizatzeko 10/1982 Legeko 
5. artikuluan

VitoriaGasteiz, 2019ko martxoaren 13a
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