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BIRFORMULAZIOBIRFORMULAZIO--ESTRATEGIAK ESTRATEGIAK 
ETA KOMUNIKAGARRITASUNA ETA KOMUNIKAGARRITASUNA 

ADMINISTRAZIOKO TESTUETANADMINISTRAZIOKO TESTUETAN

axunaxun aierbeaierbe mendizabalmendizabal
Euskal Euskal HerrikoHerriko UnibertsitateaUnibertsitatea

LeioaLeioa, 2008, 2008--0101--3131

1.1. SarreraSarrera

BirformulazioaBirformulazioa erabili ohi da hiztunak erabili ohi da hiztunak 
komunikatu nahi duena behar bezala komunikatu nahi duena behar bezala 
transmititu ez ote duen hautematen transmititu ez ote duen hautematen 
duenean, hain zuzen ere, lehendik duenean, hain zuzen ere, lehendik 
esandakoa hobeki adierazteko: esandakoa hobeki adierazteko: 
birformulatzaileenbirformulatzaileen bidez hiztunak bidez hiztunak 
aurretik esandakoa zehatz dezake edo aurretik esandakoa zehatz dezake edo 
zuzendu (Martzuzendu (Martíín n ZorraquinoZorraquino & & 
PortolPortolééss LLáázaro 1999: 4121). zaro 1999: 4121). 

2. 2. GaztelaniazkoGaztelaniazko birformulatzaileakbirformulatzaileak
►► MartMartíín n ZorraquinokZorraquinok eta eta PortolPortolééss LLáázarok (1999: zarok (1999: 

41224122--4139) lau 4139) lau birformulatzailebirformulatzaile multzo bereizten multzo bereizten 
dituzte gaztelaniarako:dituzte gaztelaniarako:

Azalpenezkoak:Azalpenezkoak:
►►o o seasea
►►eses decirdecir
►►estoesto eses
►►a a sabersaber
►►enen otrasotras palabraspalabras
►►enen otrosotros ttéérminosrminos
►►dichodicho de de otraotra maneramanera
►►dichodicho de de otraotra formaforma
►►dichodicho de de otrootro modomodo
►►……

2. 2. GaztelaniazkoGaztelaniazko birformulatzaileakbirformulatzaileak

Zuzenketak sartzekoak:Zuzenketak sartzekoak:
►►mejormejor dichodicho
►►mmááss bienbien
►►digodigo

Urruntzea adierazten dutenak:Urruntzea adierazten dutenak:
►►enen cualquiercualquier casocaso
►►enen todotodo casocaso
►►de de todostodos modosmodos
►►de de todastodas formasformas
►►de de todastodas manerasmaneras
►►de de cualquiercualquier modomodo
►►de de cualquiercualquier formaforma
►►de de cualquiercualquier maneramanera

2. 2. GaztelaniazkoGaztelaniazko birformulatzaileakbirformulatzaileak
Laburbiltzekoak:Laburbiltzekoak:
►►enen sumasuma
►►enen conclusiconclusióónn
►►enen resumenresumen
►►enen ssííntesisntesis
►►enen resumidasresumidas cuentascuentas
►►enen definitivadefinitiva
►►a fin de a fin de cuentascuentas
►►enen finfin
►►totaltotal
►►al fin y al al fin y al cabocabo
►►despudespuééss de de todotodo

3. 3. BirformulatzaileakBirformulatzaileak ala ala fraseologiafraseologia--unitateakunitateak? ? 
BestelakoBestelako sailkapenaksailkapenak

►►Alabaina, badira beste Alabaina, badira beste sailkalpensailkalpen batzuk batzuk 
ere. ere. CorpasCorpas Pastorrek (1996) fraseologiaPastorrek (1996) fraseologia--
--unitateak aztertzerakoan, aipatu ditugun unitateak aztertzerakoan, aipatu ditugun 
unitateetatik hainbat aztertu zituen, baina unitateetatik hainbat aztertu zituen, baina 
beste sailkapen bat egin zuen.beste sailkapen bat egin zuen.

►►Esate baterako, Esate baterako, enen resumidasresumidas cuentascuentas
‘‘iragaiteiragaite--formulaformula’’ da harentzat, da harentzat, o seao sea eta eta 
es decires decir bezalaxe (1996: 191), eta bezalaxe (1996: 191), eta a fin a fin 
de cuentas de cuentas etaeta al fin y al caboal fin y al cabo, berriz, , berriz, 
lokailuak edo lokailuak edo ‘‘esapide konjuntiboakesapide konjuntiboak’’ dira dira 
(1996: 108).(1996: 108).
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4. 4. ItzulpengintzaItzulpengintza etaeta birformulazioabirformulazioa

►►Itzulpengintzaren ikuspegitik, Itzulpengintzaren ikuspegitik, 
birformulazioabirformulazioa hizkuntzaren hizkuntzaren 
barneko itzulpena edo barneko itzulpena edo 
interpretazioa dela esan ohi da, interpretazioa dela esan ohi da, 
testu edo berbaldi jakin baten testu edo berbaldi jakin baten 
barnean gauzatzen dena, besteak barnean gauzatzen dena, besteak 
beste, lehendik esandakoa hitz beste, lehendik esandakoa hitz 
ulerterrazago eta arruntagoen bidez ulerterrazago eta arruntagoen bidez 
adierazteko (adierazteko (EcoEco 2003: 2822003: 282--283).283).

4. 4. ItzulpengintzaItzulpengintza etaeta birformulazioabirformulazioa

►►Halaber, Halaber, birformulazioakbirformulazioak hizkuntza hizkuntza 
batetik bestera itzultzean duen batetik bestera itzultzean duen 
garrantzia ere kontuan hartzekoa da, garrantzia ere kontuan hartzekoa da, 
xedexede--testuaren ulergarritasuna bermatu testuaren ulergarritasuna bermatu 
ahal izateko, jatorrizko testuan ageri ez ahal izateko, jatorrizko testuan ageri ez 
den informazioa erants baitaiteke den informazioa erants baitaiteke 
(zenbaitetan parafrasira joaz) xede(zenbaitetan parafrasira joaz) xede--
--testuan, testuan, birformulazioabirformulazioa baliatuz.baliatuz.

4. 4. ItzulpengintzaItzulpengintza etaeta birformulazioabirformulazioa

►► Bestalde, administrazioko testuez mintzatzean, aski Bestalde, administrazioko testuez mintzatzean, aski 
ohikoa da testuen ulergarritasuna zalantzan jartzen ohikoa da testuen ulergarritasuna zalantzan jartzen 
duten iritziak plazaratzea. Hori deladuten iritziak plazaratzea. Hori dela--eta, Euskal eta, Euskal 
Autonomia Erkidegoan Herri Autonomia Erkidegoan Herri ArduralaritzarenArduralaritzaren Euskal Euskal 
Erakundeak hainbat lan eman ditu argitara Erakundeak hainbat lan eman ditu argitara plainplain
languagelanguage edo hizkera xehearen ikuspegitik edo hizkera xehearen ikuspegitik 
administrazioko hizkera errazteko.administrazioko hizkera errazteko.

►► Era berean, euskara teknikoaz mintzatzerakoan Era berean, euskara teknikoaz mintzatzerakoan 
birformulazioabirformulazioa aztertu dute, besteak beste, aztertu dute, besteak beste, 
Makazagak beste gai batzuekin batera (1996) eta Makazagak beste gai batzuekin batera (1996) eta 
Zabalak hertsikiago testuZabalak hertsikiago testu--antolatzaileez mintzatzean antolatzaileez mintzatzean 
(1996).(1996).

5. 5. BirformulazioaBirformulazioa, , administraziokoadministrazioko testuetantestuetan

►►Corpusa: Euskal Herriko Agintaritzaren Corpusa: Euskal Herriko Agintaritzaren 
Aldizkariko (EHAA) testuetan (nagusiki Aldizkariko (EHAA) testuetan (nagusiki 
2007koetan) ageri diren 2007koetan) ageri diren birformulatzaileakbirformulatzaileak
nola baliatzen diren.nola baliatzen diren.

►►Oro har, gaztelaniazko testuak izan ohi Oro har, gaztelaniazko testuak izan ohi 
direnez jatorrizkoak eta direnez jatorrizkoak eta ––salbuespenak salbuespenak 
salbuespensalbuespen–– euskarazkoak, berriz, itzuliak, euskarazkoak, berriz, itzuliak, 
gaztelaniazko testuak jatorrizkotzat joko dira gaztelaniazko testuak jatorrizkotzat joko dira 
(aldizkari ofizialetan ez baita adierazten zein (aldizkari ofizialetan ez baita adierazten zein 
den jatorrizko testua eta zein itzulia). den jatorrizko testua eta zein itzulia). 

6. 6. BirformulazioaBirformulazioa gaztelaniazko eta gaztelaniazko eta 
euskarazko testuetaneuskarazko testuetan

6.1.6.1. BirformulatzaileakBirformulatzaileak nolanola erabilierabili direndiren
gaztelaniazkogaztelaniazko testuetantestuetan

6.2.6.2. GaztelaniazkoGaztelaniazko birformulatzaileakbirformulatzaileak
nolanola euskaratueuskaratu direndiren

6.3.6.3. GaztelaniazkoGaztelaniazko testuantestuan
birformulatzailerikbirformulatzailerik agertuagertu ezez arrenarren, , 
euskarazkoeuskarazko testuantestuan birformulatzaileabirformulatzailea
agertzeaagertzea

6.1. 6.1. BirformulatzaileakBirformulatzaileak nolanola erabilierabili direndiren
gaztelaniazkogaztelaniazko testuetantestuetan

►►Gaztelaniaz zerrendaturiko Gaztelaniaz zerrendaturiko 
birformulatzailebirformulatzaile batzuk oso ugariak batzuk oso ugariak 
dira, baina ez beste batzuk.dira, baina ez beste batzuk.

►►Hortaz, lehenik gaztelaniazko Hortaz, lehenik gaztelaniazko 
birformulatzaileakbirformulatzaileak nola erabiltzen nola erabiltzen 
diren eta diren eta birformulatzaileenbirformulatzaileen artean artean 
zein erabiltzen diren gehien eta zein zein erabiltzen diren gehien eta zein 
gutxien aurkeztuko dugu, eta gutxien aurkeztuko dugu, eta 
birformulazioakbirformulazioak gaztelaniazko gaztelaniazko 
jatorrizko testuetan duen lekua jatorrizko testuetan duen lekua 
aztertuko dugu.aztertuko dugu.
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6.1. 6.1. BirformulatzaileakBirformulatzaileak nolanola erabilierabili direndiren
gaztelaniazkogaztelaniazko testuetantestuetan

►►Ahozko hizkuntzan erabiltzen diren Ahozko hizkuntzan erabiltzen diren 
birformulatzaileekbirformulatzaileek administrazioko administrazioko 
testuetan lekurik ez dutela edo oso testuetan lekurik ez dutela edo oso 
leku gutxi dutela aurrez ikustekoa da, leku gutxi dutela aurrez ikustekoa da, 
baina maila jasokotzat jotzen diren baina maila jasokotzat jotzen diren 
edo jo daitezkeen zenbaitek ere leku edo jo daitezkeen zenbaitek ere leku 
urria dute testu hauetan. urria dute testu hauetan. 

6.1. 6.1. BirformulatzaileakBirformulatzaileak nolanola erabilierabili direndiren
gaztelaniazkogaztelaniazko testuetantestuetan

11dicho de otro mododicho de otro modo
11en otros ten otros téérminosrminos
33en otras palabrasen otras palabras
9393esto esesto es
205205es decires decir

AZALPENEZKOAK (2007ko AZALPENEZKOAK (2007ko testuetantestuetan))

6.1. 6.1. BirformulatzaileakBirformulatzaileak nolanola erabilierabili direndiren
gaztelaniazkogaztelaniazko testuetantestuetan

00DigoDigo

00Mejor dichoMejor dicho

77MMáás biens bien

ZUZENKETAK SARTZEKOAKZUZENKETAK SARTZEKOAK
(2007ko (2007ko testuetantestuetan))

6.1. 6.1. BirformulatzaileakBirformulatzaileak nolanola erabilierabili direndiren
gaztelaniazkogaztelaniazko testuetantestuetan

22de todas formas de todas formas 
33de cualquier manerade cualquier manera
44de todas manerasde todas maneras
66de todos modosde todos modos
1212de cualquier formade cualquier forma
1212de cualquier modode cualquier modo
231231en cualquier casoen cualquier caso
610610en todo casoen todo caso

URRUNTZEA ADIERAZTEN DUTENAKURRUNTZEA ADIERAZTEN DUTENAK
(2007ko (2007ko testuetantestuetan))

6.1. 6.1. BirformulatzaileakBirformulatzaileak nolanola erabilierabili direndiren
gaztelaniazkogaztelaniazko testuetantestuetan

00despudespuééss de de todotodo
00al fin y al al fin y al cabocabo
00enen resumidasresumidas cuentascuentas
11enen finfin
11a fin de a fin de cuentascuentas
33enen conclusiconclusióónn
77enen resumenresumen
1111enen ssííntesisntesis
1111enen sumasuma
2828en definitivaen definitiva

LABURBILTZEKOAK (2007ko LABURBILTZEKOAK (2007ko testuetantestuetan))

6.1. 6.1. BirformulatzaileakBirformulatzaileak nolanola erabilierabili direndiren
gaztelaniazkogaztelaniazko testuetantestuetan

►►Laburbiltzeko Laburbiltzeko birformulatzaileakbirformulatzaileak ez dira oso ez dira oso 
erabiliak administrazioko testuetan.erabiliak administrazioko testuetan.

►►Aipatzekoa da zenbait Aipatzekoa da zenbait birformulatzailebirformulatzaile ez ez 
direla ageri 2007ko testu bakar batean ere, direla ageri 2007ko testu bakar batean ere, 
hala nola, hala nola, enen resumidasresumidas cuentascuentas eta eta al fin y al fin y 
al al cabocabo birformulatzaileakbirformulatzaileak..

►►Laburbiltzeko erabiltzen diren Laburbiltzeko erabiltzen diren 
birformulatzailebirformulatzaile horiek horiek EHAArenEHAAren corpus corpus 
osoan, hurrenez hurren, lau (osoan, hurrenez hurren, lau (enen resumidasresumidas
cuentascuentas) eta hiru () eta hiru (al fin y al al fin y al cabocabo) aldiz ) aldiz 
soilik ageri dira.soilik ageri dira.
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6.1. 6.1. BirformulatzaileakBirformulatzaileak nolanola erabilierabili direndiren
gaztelaniazkogaztelaniazko testuetantestuetan

►►Zuzenketak txertatzeko erabiltzen diren Zuzenketak txertatzeko erabiltzen diren 
birformulatzaileakbirformulatzaileak nekez agertzen dira  nekez agertzen dira  
administrazioko testuetan: administrazioko testuetan: mmááss bienbien
birformulatzaileabirformulatzailea 7 aldiz erabili da 7 aldiz erabili da 
2007an eta 71 aldiz ageri da corpus 2007an eta 71 aldiz ageri da corpus 
osoan. osoan. 

►►Aldiz, azalpenezko bi Aldiz, azalpenezko bi birformulatzailebirformulatzaile
eta urruntzea adierazten duten beste bi eta urruntzea adierazten duten beste bi 
askoz erabiliagoak dira.askoz erabiliagoak dira.

6.1. 6.1. BirformulatzaileakBirformulatzaileak nolanola erabilierabili direndiren
gaztelaniazkogaztelaniazko testuetantestuetan

►►Azalpenezko Azalpenezko birformulatzaileenbirformulatzaileen artean, artean, eses
decirdecir eta eta estoesto eses dira gehien baliatzen dira gehien baliatzen 
direnak:direnak:

eses decirdecir: 205 testutan (2007an) eta 2.085 : 205 testutan (2007an) eta 2.085 
testutan, corpus osoan.testutan, corpus osoan.
estoesto eses: 93 testutan (2007an), eta 919 : 93 testutan (2007an), eta 919 
testutan, corpus osoan.testutan, corpus osoan.

►►Corpus osoko emaitzen azken bilaketa  Corpus osoko emaitzen azken bilaketa  
2008ko urtarrilaren 30ean egina da: 2008ko urtarrilaren 30ean egina da: 
emaitzak egunetik egunera aldatzen dira!emaitzak egunetik egunera aldatzen dira!

6.1. 6.1. BirformulatzaileakBirformulatzaileak nolanola erabilierabili
direndiren gaztelaniazkogaztelaniazko testuetantestuetan

►► Administrazioko testuetan, urruntzea adierazten duten Administrazioko testuetan, urruntzea adierazten duten 
birformulatzaileakbirformulatzaileak dira erabilienak, baina guztien artetik, dira erabilienak, baina guztien artetik, enen
todotodo casocaso eta eta enen cualquiercualquier casocaso unitateak dira ohikoenak:unitateak dira ohikoenak:

enen todotodo casocaso: 610 testutan (2007an) eta 7.863 testutan, : 610 testutan (2007an) eta 7.863 testutan, 
corpus osoan; baina esanahiari arreta hartuz gero, corpus osoan; baina esanahiari arreta hartuz gero, 
zenbaitetan ez da urruntzea adierazten duen zenbaitetan ez da urruntzea adierazten duen 
birformulatzaileabirformulatzailea, betebeharra edo nahitaezkotasuna , betebeharra edo nahitaezkotasuna 
adierazten duen esapidea baizik. adierazten duen esapidea baizik. EnEn todotodo casocaso unitateak unitateak 
bestelako erabilerak ere izan ditzake, bestelako erabilerak ere izan ditzake, birformulatzailebirformulatzaile
gisara baliatzeaz gain (gisara baliatzeaz gain (MontolMontolííoo 1999).1999).
enen cualquiercualquier casocaso: 231 testutan (207an) eta 2.823 : 231 testutan (207an) eta 2.823 
testutan, corpus osoan. testutan, corpus osoan. EnEn todotodo casocaso unitateari buruz unitateari buruz 
esanikoek, neurri batean, esanikoek, neurri batean, enen cualquiercualquier casocaso
unitatearentzat ere balio dute.unitatearentzat ere balio dute.
de de todostodos modosmodos: 6 testutan (2007an) eta 56 testutan, : 6 testutan (2007an) eta 56 testutan, 
corpus osoan.corpus osoan.

6.1. 6.1. BirformulatzaileakBirformulatzaileak nolanola erabilierabili
direndiren gaztelaniazkogaztelaniazko testuetantestuetan

►►Beraz, esan beharrean gaude, Beraz, esan beharrean gaude, 
administrazioko gaztelaniazko testuetan administrazioko gaztelaniazko testuetan 
gehien baliatzen diren gehien baliatzen diren birformulatzaileakbirformulatzaileak
azalpenezkoak eta urruntzea adierazten azalpenezkoak eta urruntzea adierazten 
dutenak direla, baina oso leku urria dutela dutenak direla, baina oso leku urria dutela 
bai zuzenketak sartzeko baliatzen direnek bai zuzenketak sartzeko baliatzen direnek 
baita laburbiltzeko erabiltzen direnek ere.baita laburbiltzeko erabiltzen direnek ere.

6.2. 6.2. GaztelaniazkoGaztelaniazko birformulatzaileakbirformulatzaileak
nolanola euskaratueuskaratu direndiren

►► Batzuetan jatorrizko testuan zegoen Batzuetan jatorrizko testuan zegoen birformulaziobirformulazio berbera berbera 
euskaratzen da.euskaratzen da.

►► Batetik, Batetik, birformulatzaileenbirformulatzaileen arteko sinonimia dagoenez, eta arteko sinonimia dagoenez, eta 
bestetik, baliokidetasunak (guztiz) finkaturik ez daudenez, bestetik, baliokidetasunak (guztiz) finkaturik ez daudenez, 
hainbat hainbat birformulatzailebirformulatzaile euskaratzen dira ordain jakin bat euskaratzen dira ordain jakin bat 
baliatuz, edo alderantziz, baliatuz, edo alderantziz, birformulatzailebirformulatzaile jakin bat era bat jakin bat era bat 
baino gehiagotan euskaratzen da.baino gehiagotan euskaratzen da.

►► Beste batzuetan, aldiz, gaztelaniazko Beste batzuetan, aldiz, gaztelaniazko birformulatzaileabirformulatzailea ez ez 
dago euskaratuta. Adibide gisara, lehenik, urruntzea dago euskaratuta. Adibide gisara, lehenik, urruntzea 
adierazten duten adierazten duten enen cualquiercualquier casocaso eta eta enen todotodo casocaso
birformulatzailebirformulatzaile baliokideak euskaratzeko baliaturiko baliokideak euskaratzeko baliaturiko 
ordainen adibideak dakartzagu hona:ordainen adibideak dakartzagu hona:

6.2. 6.2. GaztelaniazkoGaztelaniazko birformulatzaileakbirformulatzaileak
nolanola euskaratueuskaratu direndiren: : en cualquier casoen cualquier caso

►► En cualquier casoEn cualquier caso, el , el 
mmíínimo de la ayuda sernimo de la ayuda seráá
de 294 eurosde 294 euros……

►► [[……] incluyendo las ] incluyendo las 
adaptaciones tadaptaciones téécnicas de cnicas de 
seguridad y de salubridad seguridad y de salubridad 
que sean necesarias y que, que sean necesarias y que, 
en cualquier casoen cualquier caso, deber, deberáán n 
ser compatibles con el bien ser compatibles con el bien 
culturalcultural

►► Edozein kasutanEdozein kasutan, diru, diru--
--laguntzaren gutxienekoa laguntzaren gutxienekoa 
294 eurokoa izango 294 eurokoa izango dada……

►► [[……] beharrezkoak diren ] beharrezkoak diren 
segurtasunsegurtasun-- eta eta 
osasungarritasunosasungarritasun--
egokitzapen teknikoak egokitzapen teknikoak 
eginda, eta, eginda, eta, betierebetiere, , 
kulturakultura--ondarearekin batondarearekin bat
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6.2. 6.2. GaztelaniazkoGaztelaniazko birformulatzaileakbirformulatzaileak
nolanola euskaratueuskaratu direndiren: : en todo casoen todo caso

►► La presentaciLa presentacióón del n del 
proyecto por el mismo proyecto por el mismo 
empresario que va a empresario que va a 
ejecutar las obras tiene ejecutar las obras tiene 
carcaráácter excepcional y cter excepcional y 
requiere, requiere, en todo casoen todo caso, la , la 
redacciredaccióón previa por la n previa por la 
AdministraciAdministracióón del n del 
correspondiente correspondiente 
anteproyecto.anteproyecto.

►► En todo casoEn todo caso, a efectos de , a efectos de 
disfrute, los perdisfrute, los perííodos de odos de 
tiempo fijados en dtiempo fijados en díías se as se 
computarcomputaráán siempre con n siempre con 
carcaráácter de dcter de díías naturales, as naturales, 
a contar desde la fecha del a contar desde la fecha del 
hecho causante.hecho causante.

►► Obrak exekutatu behar Obrak exekutatu behar 
dituen enpresari berak dituen enpresari berak 
proiektua aurkezteak proiektua aurkezteak 
salbuespen izaera du eta salbuespen izaera du eta 
nolanahi erenolanahi ere, aldez , aldez 
aurretik Administrazioak aurretik Administrazioak 
dagokion aurreproiektua dagokion aurreproiektua 
idaztea eskatzen du. idaztea eskatzen du. 

►► BetiereBetiere, , egunetanegunetan
zehaztutakozehaztutako aldiakaldiak
hartzekohartzeko, , egutegikoegutegiko
egunakegunak bezalabezala neurtukoneurtuko
diradira, , egitateegitate
kausatzailearenkausatzailearen egunetikegunetik
aurreraaurrera..

6.2. 6.2. GaztelaniazkoGaztelaniazko birformulatzaileakbirformulatzaileak
nolanola euskaratueuskaratu direndiren: : en todo casoen todo caso

►► Dichas pDichas póólizas se lizas se 
adecuaradecuaráán n en todo casoen todo caso
conforme a las conforme a las 
actualizaciones que se actualizaciones que se 
puedan venir a realizar en puedan venir a realizar en 
el el áámbito de la mbito de la 
AdministraciAdministracióón General de n General de 
la Comunidad Autla Comunidad Autóónoma, noma, 
cuyos importes se harcuyos importes se haráán n 
ppúúblicos para su blicos para su 
conocimiento general.conocimiento general.

►► En todo casoEn todo caso, el momento , el momento 
concreto del disfrute del concreto del disfrute del 
descanso quedardescanso quedaráá
supeditado al supeditado al 
mantenimiento de la mantenimiento de la 
atenciatencióón de los servicios.n de los servicios.

►► EdonolaEdonola ereere, , polizapoliza horiekhoriek
aldianaldian--aldianaldian egokituegokitu ahalahal
izangoizango diradira, , AutonomiaAutonomia
ErkidegokoErkidegoko AdministrazioAdministrazio
OrokorreanOrokorrean eginegin litezkeenlitezkeen
eguneratzeeneguneratzeen ondoriozondorioz. . 
PolizenPolizen zenbatekoazenbatekoa jakiterajakitera
emangoemango da da denondenon
ezagutzarakoezagutzarako..

►► Hala ereHala ere, , zerbitzuakzerbitzuak
emateakemateak atsedenaldiaatsedenaldia
hartzekohartzeko une une zehatzzehatz horihori
baldintzatukobaldintzatuko dudu..

6.2. 6.2. GaztelaniazkoGaztelaniazko birformulatzaileakbirformulatzaileak
nolanola euskaratueuskaratu direndiren: : en todo casoen todo caso

►► Esta medida estarEsta medida estaráá en en 
todo casotodo caso sujeta a sujeta a 
negociacinegociacióón con la n con la 
DirecciDireccióónn--Gerencia de la Gerencia de la 
OrganizaciOrganizacióón de servicios n de servicios 
correspondiente, pudiendo correspondiente, pudiendo 
conllevar, si asconllevar, si asíí fuera fuera 
necesario para su necesario para su 
atenciatencióón, un cambio de n, un cambio de 
Unidad del/la solicitante.Unidad del/la solicitante.

►► DenaDena deladela, , neurrineurri hauhau
zerbitzuzerbitzu--erakundekoerakundeko
zuzendaritzagerentziarekinzuzendaritzagerentziarekin
negoziatunegoziatu beharkobeharko da da etaeta
salbuestekosalbuesteko aukeraaukera horihori
erabiltzekoerabiltzeko beharrezkoabeharrezkoa
balitzbalitz, , eskatzaileaeskatzailea bestebeste
unitateunitate batera batera aldatualdatu ahalahal
izangoizango litzatekelitzateke..

6.2. 6.2. GaztelaniazkoGaztelaniazko birformulatzaileakbirformulatzaileak
nolanola euskaratueuskaratu direndiren: : en todo casoen todo caso

►► En todo casoEn todo caso, despu, despuéés de s de 
24 horas de trabajo 24 horas de trabajo 
ininterrumpidoininterrumpido,  [,  [……] el ] el 
residente tendrresidente tendráá un un 
descanso continuo de 12 descanso continuo de 12 
horashoras……

►► La aplicaciLa aplicacióón de estas n de estas 
compensaciones quedarcompensaciones quedaráá
en todo casoen todo caso supeditada al supeditada al 
efectivo cumplimiento de efectivo cumplimiento de 
la jornada anual pactada.la jornada anual pactada.

►► EdozeinEdozein kasutankasutan ereere, , 
laneanlanean 24 24 orduordu etengabeetengabe
emaneman ondorenondoren, [, [……] ] 
egoiliarrakegoiliarrak 12 12 ordukoorduko
atsedenaldiatsedenaldi etengabeaetengabea
izangoizango dudu......

►► OrduOrdu horiekhoriek hartzeahartzea, , 
edozeinedozein modutanmodutan ereere, , 
hitzartutakohitzartutako urtekourteko
lanaldialanaldia betetzearenbetetzearen
menpeanmenpean egongoegongo da.da.

6.2. 6.2. GaztelaniazkoGaztelaniazko birformulatzaileakbirformulatzaileak
nolanola euskaratueuskaratu direndiren: : en todo casoen todo caso

►► En todo casoEn todo caso, a los efectos , a los efectos 
del Acuerdo se del Acuerdo se 
considerarconsideraráán deberes n deberes 
inexcusables de carinexcusables de caráácter cter 
ppúúblico o personal los blico o personal los 
siguientessiguientes

►► En todo casoEn todo caso, la concesi, la concesióón n 
de este permiso estarde este permiso estaráá
condicionada a la condicionada a la 
disponibilidad organizativa disponibilidad organizativa 
de la Organizacide la Organizacióón de n de 
servicios correspondienteservicios correspondiente……

►► NolanahiNolanahi denden, , AkordioAkordio
honenhonen ondorioetarakoondorioetarako, , 
honakohonako hauekhauek hartukohartuko diradira
nahitaezkonahitaezko eginkizuneginkizun
publikopubliko edo edo pribatutzatpribatutzat

►► NolanahiNolanahi ere denere den, , zerbitzuzerbitzu--
--erakundearenerakundearen antolaketaantolaketa--
--egoerakegoerak baldintzatukobaldintzatuko dudu
baimenabaimena emateaematea edo edo ezez......

6.2. 6.2. GaztelaniazkoGaztelaniazko birformulatzaileakbirformulatzaileak nolanola euskaratueuskaratu
direndiren: : en todo casoen todo caso ordainordain espliziturikespliziturik gabegabe

►► En los supuestos de En los supuestos de 
que el que el úúltimo puesto ltimo puesto 
fuera desempefuera desempeññado en ado en 
adscripciadscripcióón provisional n provisional 
sin garantsin garantíía retributiva, a retributiva, 
se garantizarse garantizaráá, , en todo en todo 
casocaso, el devengo de , el devengo de 
las retribuciones las retribuciones 
correspondientes al correspondientes al 
nivel del grado nivel del grado 
personal consolidado.personal consolidado.

►► AzkenekoAzkeneko lanpostuanlanpostuan
behinbehin--behinekobehineko
atxikipeneanatxikipenean etaeta
ordainsarietakoordainsarietako
bermerikbermerik gabegabe egonegon
direneidirenei, , finkatutafinkatuta
dutenduten graduarigraduari
dagozkiondagozkion ordainsariakordainsariak
emangoemango zaizkiezaizkie..
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6.2. 6.2. GaztelaniazkoGaztelaniazko birformulatzaileakbirformulatzaileak nolanola euskaratueuskaratu
direndiren: : en todo casoen todo caso ordainordain espliziturikespliziturik gabegabe

►► La autorizaciLa autorizacióón podrn podráá
solicitarse en cualquier solicitarse en cualquier 
momento posterior a la momento posterior a la 
fecha de nacimiento o fecha de nacimiento o 
resoluciresolucióón judicial de n judicial de 
adopciadopcióón, teniendo, n, teniendo, en en 
todo casotodo caso, una duraci, una duracióón n 
mmááxima de tres axima de tres añños os 
desde la fecha de desde la fecha de 
nacimiento o de la nacimiento o de la 
resoluciresolucióón judicial, sin n judicial, sin 
perjuicio de que dicha perjuicio de que dicha 
situacisituacióón pueda finalizar n pueda finalizar 
con anterioridad como con anterioridad como 
consecuencia de la consecuencia de la 
extinciextincióón de su relacin de su relacióón de n de 
empleo.empleo.

►► BaimenaBaimena jaiotzajaiotza edo edo 
adoptatzekoadoptatzeko erabakierabaki
judizialajudiziala izan izan denetikdenetik
edozeinedozein momentutanmomentutan eskaeska
daitekedaiteke, , gehienezgehienez hiru hiru 
urterakourterako, , haurrahaurra jaiojaio
denetikdenetik edo edo erabakierabaki
judizialajudiziala emaneman denetikdenetik. . 
EskatutakoEskatutako epearenepearen
barruanbarruan lankontratualankontratua
bukatukobukatuko balitzbalitz, , baimenbaimen
horihori ere ere bukatutzatbukatutzat
emangoemango litzatekelitzateke..

6.2. 6.2. GaztelaniazkoGaztelaniazko birformulatzaileakbirformulatzaileak nolanola euskaratueuskaratu
direndiren: : es decires decir birformulatzailarenbirformulatzailaren ordainakordainak

► Es decir, se garantiza que 
los cupos asistenciales 
asignados a cada médico 
tenderán a ajustarse a la 
estructura demográfica 
estándar de la Comunidad 
Autónoma Vasca (CAV), 
reconociéndose, en 
cualquier caso, los excesos 
que sobrepasen la media 
anteriormente citada.

► Hau da, mediku bakoitzari
esleitutako asistentzia-
-kupoak Euskal Autonomia
Elkargoko egitura
demografiko estandarrera
egokituko dela
garantizatuko da. Edonola
ere, lehen aipatutako
batezbestekoa gainditzen
duten kupoak onartuko
dira.

6.2. 6.2. GaztelaniazkoGaztelaniazko birformulatzaileakbirformulatzaileak nolanola euskaratueuskaratu
direndiren: : es decires decir birformulatzailarenbirformulatzailaren ordainakordainak

►► ÚÚnicamente podrnicamente podráán recibir n recibir 
las subvenciones las subvenciones 
contempladas en esta contempladas en esta 
modalidad los proyectos modalidad los proyectos 
que son deficitarios, que son deficitarios, es es 
decirdecir, aquellos proyectos , aquellos proyectos 
que no puedan cubrir los que no puedan cubrir los 
gastos previstos mediante gastos previstos mediante 
su financiacisu financiacióón propia n propia 
obligatoria.obligatoria.

►► DefizitarioakDefizitarioak direndiren
egitasmoeiegitasmoei bakarrikbakarrik emaneman
ahalahal izangoizango zaiezaie dirudiru--
--laguntzalaguntza, , hotshots, , 
aurreikusitakoaurreikusitako gastuakgastuak, , 
eskatzaileakeskatzaileak ezinbesteanezinbestean
jarrijarri beharrekobeharreko
finantzaketafinantzaketa propioarekinpropioarekin
berdinduberdindu ezinezin dituztendituzten
egitasmoeiegitasmoei..

6.2. 6.2. GaztelaniazkoGaztelaniazko birformulatzaileakbirformulatzaileak nolanola euskaratueuskaratu
direndiren: : es decires decir birformulatzailarenbirformulatzailaren ordainakordainak

►► Cada clase competirCada clase competiráá con con 
las de su propia categorlas de su propia categoríía a 
y no con todo el resto de y no con todo el resto de 
participantes. participantes. Es decirEs decir, que , que 
los participantes de 5.los participantes de 5.ºº y y 
6.6.ºº de EP de modelo A de EP de modelo A 
competircompetiráán con el resto de n con el resto de 
grupos de igual modelo y grupos de igual modelo y 
nivel; se procedernivel; se procederáá de la de la 
misma manera en cada misma manera en cada 
una de las seis categoruna de las seis categoríías as 
restantes.restantes.

►► LehiaLehia multzomultzo horietakohorietako
bakoitzeanbakoitzean jokatukojokatuko da da etaeta
ezez parteparte--hartzailehartzaile guztienguztien
arteanartean. . EsanEsan nahinahi baitabaita, A , A 
eredukoereduko LMHkoLMHko 5. 5. etaeta 6. 6. 
mailakoakmailakoak eredueredu etaeta mailamaila
berekoekinberekoekin alderatukoalderatuko
direladirela. . BerdinBerdin--berdinberdin bestebeste
seisei multzoetakomultzoetako
bakoitzeanbakoitzean..

6.2. 6.2. GaztelaniazkoGaztelaniazko birformulatzaileakbirformulatzaileak nolanola euskaratueuskaratu
direndiren: : es decires decir birformulatzailarenbirformulatzailaren ordainakordainak

►► TambiTambiéén se tiene n se tiene 
constancia de la cobertura constancia de la cobertura 
medimediáática, no stica, no sóólo por el lo por el 
nnúúmero de pueblos y mero de pueblos y 
territorios por los que territorios por los que 
circula la carrera, sino por circula la carrera, sino por 
los perilos perióódicos, propaganda dicos, propaganda 
y televisiones que informan y televisiones que informan 
sobre la misma. sobre la misma. Es decirEs decir, su , su 
influencia sobre la poblaciinfluencia sobre la poblacióón n 
o no núúmero de habitantes es mero de habitantes es 
enorme, por lo que resulta enorme, por lo que resulta 
un medio idun medio idóóneo para llevar neo para llevar 
un determinado mensaje a un determinado mensaje a 
la poblacila poblacióón. n. 

►► BadakiguBadakigu, , orobatorobat, , 
hedabideekhedabideek estalduraestaldura
handiahandia ematenematen dioteladiotela, , ezez
bakarrikbakarrik lasterketalasterketa hainbathainbat
herriherri etaeta lurraldetatiklurraldetatik
igarotzenigarotzen delakodelako, , baizikbaizik etaeta
baitabaita egunkariekegunkariek, , 
propagandakpropagandak etaeta telebistektelebistek
horrenhorren berriberri ematenematen
dutelakodutelako ere. ere. BestelaBestela
esandaesanda, , biztanlerianbiztanlerian edo edo 
biztanlebiztanle--kopuruankopuruan duenduen
eraginaeragina ikaragarriaikaragarria da da etaeta, , 
horihori deladela--etaeta, , bitartekobitarteko
egokiaegokia da da biztanleenbiztanleen arteanartean
mezumezu jakinjakin bat bat zabaltzekozabaltzeko. . 

6.2. 6.2. GaztelaniazkoGaztelaniazko birformulatzaileakbirformulatzaileak nolanola euskaratueuskaratu
direndiren: : es decires decir birformulatzailarenbirformulatzailaren ordainakordainak

►► La Cuenta General La Cuenta General 
recoge los anexos recoge los anexos 
previstos en el artprevistos en el artíículo culo 
61.2 de la Norma Foral 61.2 de la Norma Foral 
14/2003, 14/2003, es decires decir, el , el 
balance de balance de 
comprobacicomprobacióón de sumas n de sumas 
y saldos, el estado de y saldos, el estado de 
modificaciones de modificaciones de 
crcrééditos y el estado de ditos y el estado de 
situacisituacióón y movimiento n y movimiento 
de valores.de valores.

►► KontuKontu OrokorrakOrokorrak
14/2003 14/2003 ForuForu ArauarenArauaren
61.2 61.2 artikuluanartikuluan
aurreikusitakoaurreikusitako
eranskinakeranskinak jasotzenjasotzen
dituditu, , alegiaalegia, , kopurukopuru etaeta
saldoensaldoen egiaztatzeegiaztatze--
--balantzeabalantzea, , kreditukreditu--
--aldaketenaldaketen egoeraegoera etaeta
baloreenbaloreen mugimendumugimendu
etaeta egoeraegoera..
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6.3. 6.3. GaztelaniazkoGaztelaniazko testuantestuan birformulatzailerikbirformulatzailerik
ezez, , bainabaina euskarazkoeuskarazko testuantestuan bai.bai.

►►Azkenik, gaztelaniaz Azkenik, gaztelaniaz birformulaziorikbirformulaziorik edo edo 
birformulaziobirformulazio espliziturik agertu ez arren, espliziturik agertu ez arren, 
euskarazko administrazioko testuetan euskarazko administrazioko testuetan 
birformulazioabirformulazioa baliatzen da hainbatetan, baliatzen da hainbatetan, 
izan ere, itzultzerakoan txertatzen da izan ere, itzultzerakoan txertatzen da 
birformulatzaileabirformulatzailea, jatorrizko testuan , jatorrizko testuan 
esplizituki ez agertu arren.esplizituki ez agertu arren.

►►Hain zuzen (ere)Hain zuzen (ere) birformulatzaileabirformulatzailea maiz maiz 
agertzen da gaztelaniaz agertzen da gaztelaniaz birformulaziorikbirformulaziorik ez ez 
egon arren.egon arren.

6.3. 6.3. GaztelaniazkoGaztelaniazko testuantestuan birformulatzailerikbirformulatzailerik
ezez, , bainabaina euskarazkoeuskarazko testuantestuan bai.bai.

►► Facilitar la Facilitar la 
incorporaciincorporacióón del n del 
alumnado de reciente alumnado de reciente 
incorporaciincorporacióón al n al 
Sistema Educativo Sistema Educativo 
Vasco debe Vasco debe 
necesariamente necesariamente 
contemplar la mejora contemplar la mejora 
en la capacidad de en la capacidad de 
comunicacicomunicacióón del n del 
mismo, mejora a la mismo, mejora a la 
que dan respuesta los que dan respuesta los 
diferentes programas diferentes programas 
de refuerzo lingde refuerzo lingüíüístico.stico.

►► Euskal Hezkuntza Euskal Hezkuntza 
Sisteman hasi berriak Sisteman hasi berriak 
diren ikasleei diren ikasleei 
laguntzeko, laguntzeko, 
ezinbestekoa da euren ezinbestekoa da euren 
komunikatzeko komunikatzeko 
gaitasuna hobetzea; gaitasuna hobetzea; 
behar horri erantzuten behar horri erantzuten 
diote, diote, hain zuzenhain zuzen, , 
hizkuntza indartzeko hizkuntza indartzeko 
zenbait programek. zenbait programek. 

6.3. 6.3. GaztelaniazkoGaztelaniazko testuantestuan birformulatzailerikbirformulatzailerik
ezez, , bainabaina euskarazkoeuskarazko testuantestuan bai.bai.

►► Para los que no Para los que no 
alcancen el aalcancen el añño de o de 
servicio la duraciservicio la duracióón n 
vacacional servacacional seráá
proporcional al tiempo proporcional al tiempo 
de servicio transcurrido de servicio transcurrido 
desde la fecha de su desde la fecha de su 
ingreso o reingreso ingreso o reingreso 
hasta el 31 de hasta el 31 de 
Diciembre del mismo Diciembre del mismo 
aañño.o.

►► LaneanLanean urtebeteurtebete osoaosoa
eginegin ezez dutenekdutenek
proportzioanproportzioan
dagozkiondagozkion oporrakoporrak
hartukohartuko dituztedituzte, , hain hain 
zuzenzuzen ereere, , laneanlanean hasihasi
edo edo itzuliitzuli direnetikdirenetik
abenduarenabenduaren 31 31 artekoarteko
epeariepeari dagozkiondagozkion oporopor--
--egunakegunak..

4. 4. OndorioakOndorioak

►► Administrazioko gaztelaniazko testuetan gehien Administrazioko gaztelaniazko testuetan gehien 
baliatzen diren baliatzen diren birformulatzaileakbirformulatzaileak azalpenezkoak azalpenezkoak 
eta urruntzea adierazten dutenak dira, baina oso eta urruntzea adierazten dutenak dira, baina oso 
leku urria dute bai zuzenketak sartzeko baliatzen leku urria dute bai zuzenketak sartzeko baliatzen 
direnek baita laburbiltzeko erabiltzen direnek ere.direnek baita laburbiltzeko erabiltzen direnek ere.

►► Euskaratzerakoan aldakortasun handia dago testu Euskaratzerakoan aldakortasun handia dago testu 
batetik bestera: batzuetan, itzultzaileak baliokide batetik bestera: batzuetan, itzultzaileak baliokide 
jakin bat edo beste bat hautatzen duelako; baina, jakin bat edo beste bat hautatzen duelako; baina, 
beste batzuetan, testu berean ere ikus daiteke beste batzuetan, testu berean ere ikus daiteke 
aldakortasuna.aldakortasuna.

►► Euskarazko testuan, batzuetan Euskarazko testuan, batzuetan birformulatzaileabirformulatzailea
eransten da, jatorrizko testuan eransten da, jatorrizko testuan birformulatzailebirformulatzaile
espliziturik ez agertu arren; eta esaldi luzeak espliziturik ez agertu arren; eta esaldi luzeak 
ulerterrazago izaten laguntzen duenez, ulerterrazago izaten laguntzen duenez, 
komunikaziorako lagungarri gerta daiteke.komunikaziorako lagungarri gerta daiteke.
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