
-1

Bilboko merkataritzan
euskara sustatzeko egitasmoa

2020ko abendua
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Biribilko: testuingurua

Helburua Zergatik sortu zen?

Bilboko merkataritzan 
euskara bultzatu eta 
sustatzea.

– Bilbon euskararen normalizazio prozesurako garrantzi 
handikoa da merkataritza sektorean eragitea: duen 
dimentsioarengatik, herritarren ohiko harremanetan 
duen eraginarengatik, eta hizkuntzaren irudi eta hizkuntza 
ohituretan duen inpaktuarengatik  

Nola hasi zen?

– Bilboko merkataritzan eragiteko, bertako merkataritzaren 
egoera soziolinguistikotik abiatu beharra: Bilboko 
merkataritzaren Diagnostiko Soziolinguistikoa.
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Abiapuntua: Bilboko merkataritzaren diagnostiko soziolinguistikoa

Motibazioa Ezagupena Erabilera

− Bilboko merkataritzan
euskara sustatzearen alde
dauden herritarrak: %75

− Merkataritza
establezimenduan
euskara sustatzeko
interesa agertu dutenak: 
%41

− Euskaldunen ehunekoa: 
Bilbon:%16 (16 urte eta 
gehiagoko herritarrak)

− Bilboko merkataritza
sektorean lan egiten
duten langileen
artean:%13

− Bilboko komertzioetan 
euskaraz gaztelaniaz beste 
ala gehiago egiten dutela 
esan duten euskaldunak: 
%8,7k

− Merkataritza 
establezimenduen 
arabera, bezeroekiko 
harremanetan euskararen 
erabilerak duen 
proportzioa, batez beste 
%5aren ingurukoa da.



4

DIAGNOSTIKO ESTRATEGIKOA

Bilboko merkataritza sektorearen ikuspegitik, hizkuntza normalkuntzak eta 
euskararen sustapenak, lotura ahula du jarduera komertzialaren dinamika 

ekonomikoarekin.

PROIEKTUAREN MISIOA

Bilboko merkataritzarentzat euskara komunikaziorako hizkuntza gero eta 
erosoagoa eta eraginkorragoa izaten laguntzea: eskainitako zerbitzuaren 

kalitatea eta bezeroei eskainitako arreta hobetzeko, merkataritza jarduera 
kudeatzeko aldagai komertzial bilakatuz. Bilboko merkatarien premiekin 

uztartuta euskara bere egin dezaten.
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Egitasmoaren helburua eta ardatzak-estrategikoak

MOTIBAZIOA

HELBURUA
Euskararen normalizazioa: 

merkatarientzako 
errentagarritasunerako 
faktore eta errealitate 
soziolinguistikoarekin 
lerrokatzeko tresna 

(tokikotasuna indartuz)EZAGUPENA ERABILERA
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BilbaoDendak
Bilboko Merkatarien Elkarteak

Bilboko euskaltegi homologatuak

Egitasmoaren laguntzaileak 

Egitasmoaren zuzendaritza teknikoa:
Bilboko Udaleko Euskara eta Hezkuntza Saila

Siadeco Ikerketa Elkartea

EGITASMOAREN SUSTATZAILE ETA BABESLEAK
Bilboko Udala         Bilbao Ekintza Habe

Egitasmoaren eragile nagusiak
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Errentagarritasun plus bat da
Bateratzea: euskara eta merkataritza
Komertzioa
Komunikazioa
Etorkizuna
Bilbo hiria

Egitasmoaren identitate ezaugarriak
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Biribilko inkesta eta datu-basea: 
Bilboko merkataritza establezimenduen datu nagusiak

2012 2016 2019

Identifikatutako establezimenduak 4.189 4.716 5.194

Biribilko datu-baserako datuak eman dituzten 
establezimenduak

2.794
(66,7%)

3.056
(64,8%)

3.485
(67,1%)

Establezimenduan euskara sustatzeko interesa agertu 
dutenak 

1.156
(41,4%)

1.333
(43,6%)

1.564
(44,9%)

Jendaurrean lan egiten duten langileak 8.840 8.887 9.941

Euskaraz hitz egiten dakiten langileak (euskaldunak) 1.326
(15,0%)

1.661
(18,7%)

1.930
(19,4%)

Ekintzak
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Biribilko inkesta eta datu-basea: 
Bilboko merkataritza establezimenduen datu nagusiak

2012 2016 2019

Bezeroei arreta euskaraz arazorik gabe 
eskaintzeko gai direla esan eta web orrian 
agertzeko baimena eman dutenak

218 238 260

Bezeroei arreta euskaraz arazoekin eskaintzeko gai 
direla esan eta web orrian agertzeko baimena 
eman dutenak

175 247 393

Ekintzak
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1. Ikastaroen eskaintza

2. Datak, egunak eta ordutegiak

BIRIBILKO 2020-2021
EUSKARA IKASTAROEN ESKAINTZA BILBOKO MERKATARITZARI

 
HARTZAILEAK HELBURUA IRAUPENA 

ORDAINDU BEHARREKO 
MATRIKULAREN PREZIOA 

 

    

EUSKARA 
KOMERTZIALEKO 
OINARRIZKO 
IKASTAROA 

Euskara ez dakiten (edo 
oso gutxi dakiten) Bilboko 

establezimenduetako 
merkatari edota 

enplegatuak. 

Ahozko oinarrizko 
komunikazioa lantzea, 
merkataritzako egoera 

arruntetarako hizkuntza-
oinarriak ematea. 

90 ordu 90 € 

EUSKARA KOMERTZIALA 
HOBETZEKO 
IKASTAROA  

Euskara zerbait hitz egiten 
dakiten Bilboko 

establezimenduetako 
merkatari edota 

enplegatuak. 

Merkataritza arloko 
ahozko eta idatzizko 

euskara maila hobetzea 
90 ordu 90 € 

 

 DATAK 
(aukeratzeko: 1.aukera ala 2.aukera) 

ASTEKO KLASE EGUNAK 
(astean 2 egun) 

KLASE ORDUTEGIAK 
(aukeratzeko: goizez ala eguerdiz) 

 

   

1 AUKERA Hasiera:   2020ko urriaren 14a 

Amaiera:  2021eko ekainaren 16a 

Astelehenak  
+  

Asteazkenak 

□ 1. Goizez: 8:00 - 9:30 

□ 2. Eguerdiz: 14:15 - 15:45 

2 AUKERA Hasiera:   2020ko urriaren 13a 

Amaiera:  2021eko ekainaren  15a 

Astearteak  
+ 

 Ostegunak 

□ 1. Goizez: 8:00 - 9:30 

□ 2. Eguerdiz: 14:15 - 15:45 

 

Ekintzak
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		EUSKARA KOMERTZIALEKO OINARRIZKO IKASTAROA

		Euskara ez dakiten (edo oso gutxi dakiten) Bilboko establezimenduetako merkatari edota enplegatuak.

		Ahozko oinarrizko komunikazioa lantzea, merkataritzako egoera arruntetarako hizkuntza-oinarriak ematea.

		90 ordu

		90 €



		EUSKARA KOMERTZIALA HOBETZEKO IKASTAROA 

		Euskara zerbait hitz egiten dakiten Bilboko establezimenduetako merkatari edota enplegatuak.

		Merkataritza arloko ahozko eta idatzizko euskara maila hobetzea

		90 ordu

		90 €
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Biribilko euskara ikastaroak

2009-2010 ikasturtetik hona ikastaroetan izandako matrikulazioa kopurua: 1.827

Ikastaroak ematen dituzten euskaltegiak: 

- Aurten: Bilbo Zaharra, Gabriel Aresti, Indautxuko AEK, Juan Mateo Zabala.

- Aurreko ikasturteetan: Matxintxu AEK, Santutxuko AEK, Lizardi AEK, Ulibarri Euskaltegia.

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Ikastaroen batezbesteko
balorazioa (0tik 10era) 8,63 8,44 8,47 8,44 8,35

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Ikastaroetara doazenetik lehen baino gehiago
erabiltzen dute euskara (%)

73,1 72,7 63,2

Ekintzak



12

Merkatariei eskainitako zerbitzu eta baliabideak

Euskararen alde egindako ahalegina edo erakutsitako konpromisoa aitortu eta sustatzeko, 
merkatarien kolektibo zehatzei doan eskainitako zerbitzuak:

Doako itzulpen zerbitzua:        
ageriko idazki eta errotuentzako

Zabalik – Itxita euskarrien
doako eskaintza

Doako hiztegi komertzialak,         
jarduera-adar desberdinentzat

Ekintzak
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www.biribilko.eus web orriko baliabideak

Ekintzak
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www.biribilko.eus web orriko baliabideak

Ekintzak
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www.biribilko.eus web orriko baliabideak

Ekintzak
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www.biribilko.eus web orriko baliabideak: euskararen alde urratsak eman 
dituzten establezimenduen identifikazioa eta zabalpena

Ekintzak
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Helburua: Bilbon euskarazko zerbitzua eskaintzen duten 
establezimenduei ikusgarritasuna ematea bezeroek erraz 
identifika ditzaten eta horren bidez merkatari-bezero 
euskaldunen artean euskararen erabilera sustatzea.

Prozedura: bisita bidez, Bilboko establezimendu euskaldunak 
identifikatzea (langile euskaldunen ehunekoa %50 ala handiagoa 
dutenak) eta Euskararen Txanda ekimenean parte hartzeko 
aukera eskaintzea.

Euskarrien bidez identifikatzea: pegatina (kanpora begira); 
zintzilikatzeko euskarria; mahai gaineko euskarria (peana) 

Ekintzak

Euskararen Txanda: euskarazko arreta eskaintzen duten establezimenduen 
identifikazioa euskararen erabilera sustatzeko
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Euskararen Txandarekin bat egin duten establezimenduak: 275 
(identifikatutako establezimendu euskaldun guztien %76)

Konpromisoak: harrera-agurra euskaraz egitea; euskaraz egiten 
duten bezeroei euskarazko arreta eskaintzea; langile erdaldunek 
euskararekiko begirunea eta gutxieneko erabilera.

Difusiorako aukera: egitasmoarekin bat egin duten 
establezimenduei euren datuak eta logoa erabiltzeko baimena 
eskatzen zaie, horien sustapena eta zabalpena egiteko (biribilko 
web orrian…)

Ekimenaren jarraipenean parte hartzea  onartu dute 
egitasmoarekin bat egiten duten establezimenduek.  

Ekintzak

Euskararen Txanda: euskarazko arreta eskaintzen duten establezimenduen 
identifikazioa euskararen erabilera sustatzeko
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Ekintzak



Eskerrik asko !
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