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1.  SARRERA 

1.1. Txostenaren testuingurua 

1978ko Espainiako Konstituzioan aurreikusitakoen itzalean eta Gernikako Estatutuak 
eta 27/1983 Legeak, 1983ko azaroaren 25ekoak, Autonomia Erkidegoko Erakunde 
Komunen eta Lurralde Historikoetako Foru Organoen arteko Harremanei buruzkoak, 
ezarritako esparruan garatu da egungo EAEko sistema instituzionala, dagokion 
jarduera politiko administratiboa bete dezan. 

Horren guztiaren emaitza da eskualde berean maila askotako eragile instituzionalak 
hartzen dituen egitura instituzional konplexu bat. Eragile horiek antzeko eginkizun 
eta/edo zerbitzuak betetzeko eskumenak edo ahalmenak dituzte. EAEko agenda 
publiko eta politikoan, iritzi zabaldua da EAEko eredu instituzionalak garapen handia 
izan duela baina gutxi koordinatua mailen artean.  

Hortaz, auzi horri buruz hausnartu eta esku hartzeko eskatu zaie eragileei. Ildo 
horretan, Sozioekonomia Gaietarako Lehendakariaren Aholkularitza Batzordeak 
2010eko azaroko bilkuran adierazi zuenez, “EAEko lurralde- eta eskumen-ereduari 
buruz hausnartzea komeni da, ekinbide publikoak eraginkortasun-maila handiagoa izan 
dezan”. 

Horrenbestez, Eusko Legebiltzarrak, 2011ko otsailaren 3ko osoko bilkuran onartu zuen 
transakzio-zuzenketaren bidez (09/11/03/00/0070), Eusko Jaurlaritzari eskatu zion “6 
hilabeteko epea igaro aurretik” Legebiltzarrari txosten bat igortzeko, “saihestu 
beharreko bikoiztasunak eta horiek euskal administrazio publikoetan duten eragina 
aztertzeko, austeritate- eta eraginkortasun-irizpideak aplikatuta”. 

Bai txostena egiteko onarpena jaso zuen mozioa, bai txostena bera arautuko duten 
oinarri teknikoen baldintza-agiria, bat datoz aipaturiko ustearekin, eta beharrezkotzat 
jotzen dute administrazioen arteko eginkizun- eta zerbitzu-bikoiztasunak nahiz -
gainjarpenak aztertzea, “hartu beharreko neurri guztiak hartzeko, eta, era 
horretara, batetik, gastu publikoa zentzuzkoagoa et a eraginkorragoa izan dadin, 
bestetik, baliabide publikoak era ekitatiboagoan ba natu daitezen, eta, azkenik, 
euskal erakunde publikoen arteko lankidetza eta koo rdinazioa hobeak izan 
daitezen, betiere indarrean dagoen erakunde-sistema  errespetatuta, Gernikako 
Estatutuaren eta Espainiako 1978ko Konstituzioaren babesean garatua baita 
sistema hori” . 

Izan ere, txosten hau jardunbide instituzionalaren hiru mailen (autonomikoa, forala eta 
tokikoa) analisi integrala egiteko ekimen aitzindaria da est atuan . 

 

1.2. Txostenaren helburua 
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Egindako azterlanaren xedea da Eusko Legebiltzarraren agindua betetzea; alegia, 
“bikoiztasunak identifikatzea, eta horiek euskal adm inistrazio publikoetan duten 
eragin ekonomikoa balioestea ”. 

Eragileen jardunbidea arautzen duen lege- eta eskumen-esparrua alde batera utzi 
gabe, eragile bakoitzaren ekinbidea aintzat hartuko duen ikuspegia izango du 
txostenak. Horretarako, erreferentziatzat hartuko du eragile bakoitzak bere zereginaren 
zer ikuspuntu duen (antolaketa eta funtzio-banaketari eta, aurrekontuetan esleitu 
zaizkien baliabideen arabera, jarduerak gauzatzeari dagokienez). 

1.3. Irismena 

1.3.1. Irismen instituzionala 

Azterlana egiteko, Eusko Jaurlaritza, hiru foru-aldundiak eta zenbait udalerri hartu 
dira aintzat. Udalen lagina egiteko, hiru hiriburuak eta zenbait udalerri adierazgarri 
hartu dira, irizpide geografikoak eta biztanleria-irizpideak erabiliz. Hala, hautatutako 
udalek EAEko biztanleriaren % 51,54 osatzen dute. 

Maila Erakundeak 

Autonomikoa Eusko Jaurlaritza 

Forala 
Arabako Foru Aldundia 
Bizkaiko Foru Aldundia 
Gipuzkoako Foru Aldundia 

Tokikoa 
Hiriburuak: Bilbo, Donostia eta Gasteiz 
Beste udalerri batzuk: Barakaldo, Getxo, Portugalete, Irun, 
Errenteria eta Laudio 

Azkenik, administrazio bakoitzak zuzenean edo bere mendeko erakunde 
instrumentalen bidez egindako jarduerak aztertzen ditu (erakunde autonomoak, 
zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta enpresa publikoak). 

 

1.3.2. Irismen teknikoa: aztertu diren politikak 

Horretarako, hautaketa-irizpide gisa, aintzat hartu dira balizko bikoiztasunen hasierako 
balioespena, politikak garatzera bideratutako eginkizunen eta/edo parte hartzen duten 
eragileen sakabanaketa eta horiek aurrekontuari kentzen dioten zatia. Hala, bada, 
hamahiru politika zehaztu dira, eta bi taldetan banatu dira azterlanaren 
sakontasunaren arabera : 

• A taldeko politikak.  Konplexutasun handia eta, itxuraz, bikoiztasuna edo 
eraginkortasun-gabezia dutenak. Sakonkien aztertu diren politikak dira, 
bikoiztasunak identifikatu baitira eta, aurrekontua n duten eragina 
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kuantifikatzeaz gain, haiek gauzatzeko eraginkortas un-gabeziak hauteman 
baitira.  

• B taldeko politikak.  Eskumenen esleipena argiago dagoen eta/edo eragile parte-
hartzaileen kopuru mugatua duten esparruak barne hartzen dituztenak. Talde 
honetan ere, aurrekoan bezala, arauak eta eskumenak aztertu, eta 
eraginkortasun-gabeziak hauteman dira.  

Taldea Politikak 

A 

Gizarte-zerbitzuak 
Enplegua eta prestakuntza 
Garapen ekonomikoa (industria, I+G+B+N eta merkataritza) 
Garraioak 
Etxebizitza 
Ingurumena 
Nekazaritza eta arrantza 
Hezkuntza, unibertsitateak eta prestakuntza 
Kultura 

B 

Gazteria eta kirola 
Turismoa 
Sanitatea eta osasun publikoa 
Polizia 

1.4. Metodologia 

Politika bakoitzaren azterketa egiteko, alderdi hau ei erreparatu zaie: 

1.4.1. Politiken ikuspegia eta inguruabarrak 

Aztertutako politika bakoitzaren kontzeptualizazioa egin da. Horrela, txostenaren xedea 
den arloko agiri eta adierazpen esanguratsuenak abiapuntu gisa hartuta eta 
azterlanaren irismen tekniko eta instituzionala kontuan hartuta, ondoren analisia 
egiteko oinarri gisa erabili den esparru materiala finkatu da. 
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1.4.2. Legediaren azterketa 

Atal honen edukia zehaztu baino lehen, ezinbestekoa da EAEko instituzioen lege-
esparruaren azaleko karakterizazioa egitea, baita lege-kategoria bakoitzaren 
betekizuna zehaztea ere. 

Espainiako ordenamendu juridikoak bi printzipio hauen arabera antolatzen du bere 
iturri arautzaileen sistema: eskumen-printzipioa eta hierarkia-printzipioa. 

Eskumen-printzipioaren bidez, erakunde bati auzi jakin bat arautzeko eskumena 
ematen zaio, gainerakoak bazter utzita. Kasu honetan, eskumenaren kontzeptua edo 
irismena zehazteak arazoak emango ditu, gizarte-egoera berari hainbat eskumen-
alderditatik hel dakiokeelako. Gatazkak gertatzen direnean, auzitegiei dagokie 
erregulazio jakin hori zer esparruri dagokion zehaztea. Dena dela, esparru beraren 
gaineko eskumenak dituzten erakundeen konkurrentzia badago, erakunde arteko 
lankidetzaren printzipioa erabil daiteke eskumen-gatazka saihesteko.  

Hierarkia-printzipioa erakunde politiko jakin baten eskumen-esparruan aplikatzen da, 
eta baliagarria da aplikatu beharreko legediaren lehentasun-ordena zehazteko. Alegia, 
Estatuaren eta EAEren eskumen-banaketan, eskumen-printzipioak agintzen du. 
Ondoren, aipaturiko printzipioa aplikatutakoan, hierarkia-printzipioari heldu behar zaio. 

Estatuko legediak, bai organikoak, bai oinarrizkoak (bakoitzak dagokion esparruan), 
zedarritzen du EAEk zer esparrutan gauzatuko duen bere eskumena (eskumenen 
mugak, bestela esanda), baina ezin du zehaztu EAEk zer eredu instituzionalen bidez 
gauzatuko duen bere eskumena (zabalagoa edo mugatuagoa), Estatuak bere legedia 
oinarrizko edota organikoari aitortzen dion hedaduraren arabera. Baina eskumen 
autonomikoa horrela eratzeak ez du esan nahi Espainiako legedia oinarrizko edota 
organikoa EAEko araudia baino goragoko maila hierarkiko batean dagoenik, baizik eta, 
eskumen-printzipioaren ondorioz, Espainiako legedia oinarrizko edota organikoak 
ezarriko dituela EAEri dagozkion eskumenen mugak, hala nola Estatu osoan 
aplikatzekoa den eta EAEko legediak errespetatu beharko duen edukia. 

EAEko Estatutua da EAEko oinarrizko arau instituzionala eta EAEri dagozkion 
eskumenak zehazten dituena, Espainiako Konstituzioaren VIII. tituluan eta oinarrizko 
eskema instituzionalean adierazitakoaren arabera. Era berean, Espainiako 
Konstituzioaren lehendabiziko xedapen gehigarrian aitortu eta babesten diren eskubide 
historikoak gaurkotzeko balio duen araua da. Hortaz, Autonomia Estatutuaren 
eginkizunetako bat da eskumen-printzipioa betearaztea, eta, horretarako, Estatuari eta 
EAEri dagozkien eskumenak bereizten ditu. Bestalde, EAEko eremu instituzionalari 
dagokionez, erkidegoko egitura instituzionalaren oinarriak zehazteaz ere arduratzen 
da. 
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Autonomia Estatutuan zehaztutako eskumen-esparruari dagokionez, Lurralde 
Historikoei buruzko 27/1983 Legeak, eskumen-printzipioak oinarri hartuta, EAEko 
erakunde komunen eta lurralde historikoetako foru-organoen eskumenak antolatzen 
ditu, eta EAEko maila instituzionalen arteko finantzaketarako eta baliabide-
banaketarako mekanismoak ezartzen ditu. 

Bestalde, egun izapidetze-egoeran dagoen udal mailako lege-proiektua onartu eta 
gero, EAEko eskumenen barne-banaketaren araudi-eskema positiboa osatuko du lege 
horrek.  

Azkenik, arau instituzional horiek osatzera datoz 12/2002 Legea —Ekonomia Itunari 
buruzkoa—, 29/2007 Legea —2007ko urriaren 25ekoa, 2007-2011 bosturtekorako 
EAEren kupoa zehazteko metodologia onartzen duena— eta 2/2007 Legea —2007ko 
martxoaren 23koa, baliabideen banaketarako eta foru-aldundiek Euskal Autonomia 
Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2007-
2011 aldian aplikatuko den metodologiari buruzkoa—. 

Arau instituzional horiek osatzen dute EAEko oinarrizko esparru instituzionaltzat jo 
dezakeguna. Dena dela, Eusko Legebiltzarreko beste lege batzuk ere barne hartu 
beharko lituzke; adibidez, hauek: 7/1981 Legea, Jaurlaritzari buruzkoa; 10/1982 
Oinarrizko Legea, 1982ko azaroaren 24koa, Euskararen Erabilera Arautzekoa; 1/1997 
Legegintzako Dekretua, 1997ko azaroaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena; 
1/2011 Legegintzako Dekretua, 2011ko maiatzaren 24koa, Euskadiko aurrekontu-
araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu bategina onartzen duena 
eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazio eta partzuergoei aplikatu 
beharreko aurrekontu-araubidea arautzen duena; eta beste xedapen horizontal batzuk. 

Geroago, Eusko Legebiltzarrean onarturiko sektore-arauek, EAEren eskumeneko 
esparruetako bakoitzean, sektore bakoitzean aplikatu beharko den artikulazio 
instituzionalaren eredua zehaztu dute, eta eskumenak behar bezala gauzatzeko egoki 
iritzi diren instituzio arteko lankidetza mekanismoak ezarri dituzte. Instituzio arteko 
lankidetza-esparru horiek politika publikoen balizko eraginkortasun-arazoei buruzko 
eztabaida, azterketa eta ebazpenerako gune gisa egituratu dira, eta, beharrezkotzat 
jotzen bada, ikuspegi orokorragoko eztabaidak egiteko, zeinek arau-erreforma 
proposamenak egiteko bidea eman dezaketen. 

Horrenbestez, txostenaren atal honen xedea da eskumenak gauzatzeko EAEn ezarri 
den artikulazio instituzionalaren eredua ezagutzea. Hortaz, bi erreferentziazko araudi 
erabili dira: batetik, EAEko Autonomia Estatutua eta Lurralde Historikoen Legea, eta, 
bestetik, aztertutako politika publiko bakoitzari dagokionez, EAEko barne-araudi 
sektorial nagusia, Eusko Legebiltzarraren legeak oinarrian daudela. Haiek zehazten 
dute kasuan-kasuan aplikatu beharreko artikulazio instituzionala, EAEren 
autoantolaketa-eskumen esklusiboaren arabera (EAEko Autonomia Estatutua, 10.2 
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art.). Ez da sartzen txostenaren irismenean programak, diru-laguntzak, bekak eta abar 
garatzen dituzten araudi eta aginduen azterketa. 

Hala, azterketa errazteko asmoz, araudia hiru epigrafe handitan banatu da : 

• Oinarrizko araudia.  Politikaren printzipio zuzentzaileak eta ordenatzaileak 
zehazten dituen araudia eta/edo eragile parte-hartzaileen artean eskumenak 
banatzen dituena jotzen da oinarrizko arauditzat. Terminoa ez dugu erabili adiera 
juridikoaren arabera, zeinak bi ikuspegi barne hartzen dituen: materiala (araudi 
uniformea, funtsezkoa eta zuzenean aplikatzekoa emanez interes orokorra 
babesten duen lege-izendatzaile komuntzat hartzen du oinarrizkoa) eta formala 
(legegileak oinarrizkotzat jotzen duena da oinarrizkoa). Hala, Toki Araubidearen 
Oinarriei buruzko 7/1985 Legeari egiten zaion aipamena oinarrizko arau gisa ulertu 
behar da. Toki Araubidearen Oinarriei buruzko Legea Estatuko oinarrizko 
arauetako bat da (Espainiako Konstituzioa, 149.1.18), sektore-araubideak aintzat 
hartu beharko duena, baina EAEko erakundeei eskumenik ematen ez diena. Hala 
ere, atal honetan aipatu dugu, EAEko udal-legerik ez dagoenez (lege-proiektua 
izapidetze-egoeran dago) Toki Araubidearen Oinarriei buruzko Legeak zehazten 
duelako zer udal-esparrutan lehenetsi behar den oinarrizko legedia. 

Modu berean ulertu behar da Estatuko hainbat lege oinarrizko eta organiko sartu 
izana; izan ere, Estatu osoan aplikazio uniformea behar duten auzien araubidea 
zehaztea dagokie, eta, EAEko eredu instituzionalean esku hartzeko ahalmenik ez 
badute ere, denek errespetatu beharreko esparruak zehazten dituzte. 

• Sektoreko araudia.  Aztertutako politikaren berariazko erregimena arautzen duena, 
osorik edo alderdi jakin batzuetan. Epigrafe horretan daude, besteak beste, 
eskumenak eskualdatzeko dekretuak eta haiek ordenatu eta garatzen dituzten 
lege-mailako arauak. 

• Antolaketa-araudia.  Politiketan esku hartzen duten eragileen antolaketa organiko 
eta funtzionalari buruzko arauak biltzen ditu. Txosten honetan, Eusko Jaurlaritzaren 
sailen egitura-dekretuak eta administrazio instrumentalaren antolaketa eta 
funtzionamenduari buruzko araudia (politikan parte hartzen duten eragileei 
dagokienez) aztertu dira, baita aztertutako politikak gauzatzearen ardura duten 
sailen banaketa eta funtzioak arautzen dituzten foru- eta udal-arauak ere. 

Guztira, txostenerako garrantzitsutzat jo diren hirurehun arau-erreferentziatik gora 
aztertu dira (ikus xehetasunak eranskinean). 

1.4.3. Azpiesparruak zehaztea 

Hautatutako politiken azterketa xeheagoa eta aberatsagoa izan zedin, haietako 
bakoitza jarduera-azpiesparrutan banatu da. Azterketa egiteko, azpiesparru bakoitzean 
gehitu dira administrazio-maila bakoitzeko erakundeek titular diren politikaren alderdi 
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batean eginiko esku-hartzeak. Gehitzeko irizpidea esku hartzeko esparruaren 
araberakoa da (funtzionala), ez jardueraren araberakoa. 

1.4.4. Egitura instituzionalaren identifikazioa 

Legediari buruzko azterketaren arabera eta azpiesparrukako antolaketa aintzat hartuta, 
politikak gauzatzeko maila instituzionalak eta eragile eskudunak identifikatu dira, eta 
maila instituzional eta/edo eragile bakoitzari dagozkion zeregin eta betekizunak 
zehaztu dira. 

Azterlan honetan, eskumena hau da: erakunde batek tokiaren (edo eskualdearen), 
gaiaren, mailaren, zenbatekoaren eta/edo denboraren arabera daukan jarduteko lege-
gaitasun zehatza. Emaitza horiekin, Eragileen Mapa osatu da, bi maila bereizita:  

• Alde batetik, maila instituzionaletan inplikatutako eragileak (gobernu-mailak), 
zuzendaritza-organoak, kudeaketa-organoak eta erakunde 
instrumentalak1(erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak 
eta enpresa publikoak barne; administrazioaren parte-hartzea % 50ekoa edo hortik 
gorakoa dutenak hartzen dira kontuan).  

• Eta, bestetik, beste zenbait organo garrantzitsu identifikatu dira, kontsulta-, 
kooperazio- eta koordinazio-mailari lotutako funtzioak dituztenak (kontsulta-
organoak, sail edo administrazio arteko batzordeak eta abar); garrantzitsuak dira, 
bereziki, politikak gauzatzeko ez-eraginkortasunak identifikatzeko. 

 

1.4.5. Jardueren identifikazioa 

Eragileek dagozkien eskumenak direla medio gara ditzaketen jarduerak mailakatu egin 
dira. Mailaketaren bidez, eragile bakoitzaren ekinbidea aztertu da, azpiesparru 
bakoitzean eginikoa aintzat hartuta eta eskumen-zeregin hauen arabera: 
ordenamendua arautzeko ahala; garapen eta formulazio estrategikoa arautzeko ahala; 
hedapena, sustapena eta promozioa; kudeaketa administratiboa, zerbitzuak ematea 
eta gauzatzea; finantzaketa; lankidetza, plangintza eta bitartekaritza; edota ebaluazioa 
eta kontrola. 

2011ko ekitaldia oinarritzat hartuta, azpiesparru eta maila administratibo bakoitzaren 
arabera, azterlanak bereizitako hiru gobernu-mailetako bakoitzean (autonomikoa, 
forala eta tokikoa) esku hartu duen eragile bakoitzaren ekinbidea zehaztu da.  

                                                 
1 Zuzendaritza-organoak: ordenamenduaren aginduz politika publikoen zuzendaritza-lanen ardura jaso duten organo 
administratiboak. 
Kudeaketa-organoak: ordenamenduaren aginduz ebazpenak, akordioak edo erabakiak onartzeko zereginen ardura 
iraunkorra jaso duten organo administratiboak. 
Erakunde instrumentalak: Erakunde publikoren baten mendeko erakundeak, izaera juridiko propioa dutenak eta 
ordenamendu konstituzionalak edo Estatutukoak gizarte- eta ekonomia-politikaren irizpide gidaritzat jotzen duen interes 
publikoko edozein helburu betetzeko sortu zirenak. 
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1.4.6. Eskumenen sailkapena: konkurrentziak eta bik oiztasunak 

Araubidez ezarritako eskumen-egitura eta EAEn diharduten instituzioen arteko mailen 
esku-hartzeak alderatuta, bikoiztasunak identifikatu dira.  

Bikoiztasuntzat jotzen da erakunde batek oinarrizko edo sektoreko araudiaren 
berariazko eskumen-babesik gabe egiten duen jarduera; esku-hartzeak banakakoak 
izan daitezke, edo beste erakunde batzuekin aldi berean egiten direnak. 

Beraz, bikoiztasuntzat hartzen dira erakunde batek erakunde-araudian soilik oinarrituta 
eta beste erakunde batek edo batzuek, aldi berean, oinarrizko edo sektoreko 
araudiaren babespean, hau da, erakunde-konkurrentzia eztabaidagarrian, egiten 
dituzten jarduerak. 

Ez da hartzen bikoiztasuntzat zenbait erakundek arlo berean konkurrentzian jardutea 
oinarrizko edo sektoreko araudiak eman dizkien eskumenak erabiliz. 

Erakunde-maila bakoitzaren eskumenari dagokionez, txosten honetan, lurralde 
historikoen, batez ere Arabako Lurralde Historikoaren, eta Eusko Jaurlaritzaren artean 
eskumenak nola banatzen diren ikertu, ebaluatu eta zenbatesteko azterlanaren 
irizpidea erabiltzen da2, gaitasun horren irismenari dagokionez.  

Toki Araubideen Oinarriei buruzko Legean, komeni da 25. eta 36. artikuluen 
interpretazioa argitzea. 25. artikuluaren arabera, “udalerriak, bere interesak kudeatzeko 
eta bere eskumenen esparruan, auzo-erkidegoaren beharrak eta nahiak betetzen 
lagundu dezaketen jarduera-mota guztiak bultzatu eta nahi adina zerbitzu publiko egin 
ditzake”. Horrek ez du aukerarik ematen edozein politikatako esleipenak egiteko; izan 
ere, paragrafo horrek udalerriaren berariazko eskumenak soilik baimentzen ditu.  

Era berean, 36. artikuluaren e) atalean, foru-aldundien eskumen gisa ezartzen da 
“orokorrean, probintziaren interes bereziak sustatzea eta administratzea”. Hala ere 
guztiz ere, ez da ulertu behar foru-aldundiek ahalmena dutenik espresuki eman 
zaizkien eskumenetatik kanpoko eremuetan esku hartzeko, eta, horrekin batera, 
edozein jarduera legitimatu behar denik. 

Interpretazio bera aplika dakioke lankidetza-hitzarmenak egiteari ere, horrek ere ezin 
baitu aldatu eskumen-banaketa. Erakunde arteko lankidetza-tresna izan daitezkeen 
arren, egia da, halaber, erakundearen eskumenekoak ez diren eremuetan esku 
hartzeko bidea ireki dezaketela. Hitzarmen batean oinarrituta esku hartuz gero, 
eskumen hori daukanak mugatzen du beti. Beraz, edozein administraziok lankidetza-
hitzarmenen bidez esku hartzen badu bere eskumenekoak ez diren alorretan, 
bikoiztasuntzat hartzen dira esku-hartze horiek, eta modu espezifikoan kuantifikatzen 
dira. 

                                                 
2 García, Crespo M., Esteban, M., Serrano, F., López Basaguren, A., Altuzarra, A., Gálvez, C. eta González A. (2005). 
Lurralde historikoen, batez ere Arabako Lurralde Historikoaren, eta Eusko Jaurlaritzaren artean eskumenak nola 
banatzen diren ikertu, ebaluatu eta zenbatesteko azterlana. EHU. Ekonomia Aplikatua V Departamentua. 
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Azkenik, txosten honetan, detektatutako bikoiztasunen aurrekontu-inpaktua 
kuantifikatzen da, hau da, aztertutako eragileek, beren aurrekontuen arabera 
(oinarrizko edo sektoreko araudien babesik gabe), definitutako azpiesparru 
bakoitzerako erabiltzen dituzten baliabide ekonomikoen bolumena, guztira. 

1.4.7. Bikoiztasunen eragina aurrekontuan 

Aurrekontuak aztertuta, eragile bakoitzarentzako kopuruak —azpiesparru bakoitzari 
lotutakoak— identifikatu dira, eragile bakoitzaren arabera sailkatuta. Diru-zenbatekoa 
esleitzeko, 2011ko aurrekontuei buruzko informazioa hartu da aintzat; zehazki, onartu 
eta argitara eman zena, gerora egindako aldaketak kontuan izan gabe. 

Nabarmendu behar da kasu batzuetan aurrekontu-informazioak xehetasun-maila txikia 
duela, eta eragileek ez dituztela homogeneotasunez jasotzen beren jarduerak 
aurrekontu-esleipenetan. Horregatik da beharrezkoa eragileekin hitz egitea (ez da beti 
posible izan), partiden helburua zehazten eta haien eragile kudeatzaileak zein diren 
zehazten laguntzeko. Baldintza horietan, ezinezkoa da kuantifikazio ekonomiko 
zehatza egitea, eta esleitutako kopuruak tentuz interpretatu beharra dago. 

Bikoiztasunen kuantifikazio ekonomikoa egiteko, hauek hartzen dira aintzat: oinarrizko 
edo sektoreko araudiak halakorik esleitu ez arren Administrazioak eskumen baterako 
jartzen dituen partidak. Hala, erakunde batek baino gehiagok parte hartzen duten 
azpiesparruetan, kuantifikazio ekonomikotik kanpo geratzen dira beren eskumenak 
gauzatzen dituzten administrazioen partidak. 

Beraz, txosten honen ikuspuntuaren arabera, 2011ko aurrekontuari jarraiki eta 
oinarrizko eta/edo sektoreko araudiaren babesik gabe eragile instituzionalak gauzatzen 
ari diren jardueren gehienezko bolumen ekonomikoa da zenbateko hori. Hortik ezin da 
ondorioztatu, inola ere, esleipenen berrantolaketa edo berresleipena egiteak, 
zuzenean, zenbateko hori aurreztea ekarriko lukeenik. Izan ere, beste parametro 
batzuen gain ere badago hori, hala nola eraginkortasunaren eta baliabideen 
erabileraren eraginkortasunaren gain. 

1.4.8. Ez-eraginkortasunen ebaluazioa 

Txosten hau egiteko martxan jarri zen parte hartzeko prozesuan bildutako informazio 
kualitatiboa du oinarri atal honek; izan ere, ez du egiten erakundeek gauzatutako 
jardueren eraginkortasunaren azterketarik. Hori dela eta, identifikatutako konkurrentzia-
egoerei buruzko informazioarekin eta parte hartzen duten eragileek egindako 
ekarpenekin atera dira ondorioak.  

1.4.9. Tresna metodologikoak 

Azterlana egiteko, dokumentazio-iturrietatik eskuratutako alderdiez gain, politika 
publikoan diharduten eragile nagusiek ezagutzen duten ikuspegi operatiboa daukaten 
alderdiei ere erreparatu behar zaie. Horregatik, eta parte hartzen duten maila 
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instituzional guztietako ikuspegia izateko, elkarrizketak egin ziren politiken garapenean 
parte hartzen duten eragile nagusiekin (ikus xehetasunak eranskinean). Elkarrizketa 
horietan, besteak beste, lan hauek egin ziren: 

• Esparru eta azpiesparruen egitura berrikustea, politika bakoitzaren arabera. 

• Eskumen-zeregina ulertzea: Eragileek legez ezarritako eskumenen irismenari buruz eta 
haiek garatzeko esleitu zaizkien rolei eta funtzioei buruz egiten duten interpretazioa 
ezagutzea. 

• Egitura instituzionala argitzea. 

• Politikari eta azpiesparruei loturiko berariazko ekintzak identifikatzea. 

• Beste eragile batzuekiko koordinazio-mailak ezagutzea. 

• Arlo gatazkatsuak edo kudeatzeko zailtasunak zehaztea. 

• Aztertu diren azpiesparruetan eragile bakoitzak eginiko jardueren xehetasunak 
identifikatzea. 

• Aipaturiko jardueretara bideratutako aurrekontuei buruzko informazioa. 

Prozesu honetan, erkidego eta udal mailako 63 elkarrizketa egin dira. Araba eta 
Bizkaiko foru-aldundiek ezetz esan zioten Lehendakaritzak prozesuan parte-hartzeko 
2011ko maiatzean egin zien gonbidapenari, hauteskundeak egin berriak zirela eta. 
Gipuzkoako Foru Aldundiak, berriz, garraio-politikari buruzko galdera-sorta bati 
erantzunez soilik hartu du parte.  

Udal-ikuspegia osatze aldera, lagineko udalek egindako ekarpenetik harago, Eudelen 
(Euskadiko Udalen Elkartea) parte-hartze aktiboa lortu da, eta azterturiko politika 
bakoitzeko lan-saio bat antolatu da. Gainera, prozesu osoan zehar, sakoneko 
elkarrizketak osatzeko, galdera-sortak bidali zaizkie administrazioaren hiru mailetan lan 
egiten duten teknikariei, informazio zehatzagoa lortzeko jarduera-ildoei, aurrekontu-
esleipenei eta sakoneko elkarrizketetan zein aurrekontu-azterketan behar bezala argitu 
ez diren bestelako kontuei buruz. 

Galdera-sorten bidez bildutako informazioa osatzeko, elkarrizketaren ordez 
informazioa biltzeko sistema hori bakarrik baliatzea hobetsi zuten eragileen ekarpenak 
jaso dira. Guztira, 35 galdera-sorta jaso dira, aztertutako lagineko tamaina txikieneko 
herrietatik bidaliak (ikus xehetasunak eranskinean). Horrekin guztiarekin, hurrengo 
orrietan, aztertutako politika bakoitzaren analisiari eta emaitzei buruzko xehetasunak 
azalduko dira. 
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2. POLITIKEN GAINEKO AZTERKETA 

2.1. Gizarte Zerbitzuen Politika 

2.1.1. Politikaren helmena  

Gizarte-zerbitzuen politika konplexutasun handikoa da, definiziotik bertatik hasita, 
pertsonen ongizate sozialean eragiten duten faktore guztiak hartzen baititu aintzat. 
«Ongizate soziala» zer den interpretatzea hain da subjektiboa eta «sozial» edo 
«gizarte» kontzeptua bera horren polisemikoa, ezinbestekoa baita politika hori zer 
testuingurutan kokatzen den jakitea eta ulertzea. Hala, bada, funtsezko ezaugarri hauei 
erreparatu behar zaie, kontzeptuaz egokiro jabetzeko: 

«Sozial» kontzeptua polisemikoa da, eta gizartearen  oinarri diren politika bertikal 
batzuk hartzen ditu barnean , politika jakin horiek luze eta zabal babestea eta 
sustatzea erabaki baita. Politika horiek berezko egiturak izaten dituzte, jarduera 
publikoari lotuta.  

Gizarte-politika, bada, zenbait sistematan egiturat zen da  (hezkuntza, osasuna, 
pentsioak edo bizirauteko diru-sarrerak bermatzen dituzten prestazio ekonomikoak eta 
abar), eta sistema horien artean dago gizarte-zerbitzuen siste ma, zenbait 
kontzeptu zehatz aintzat hartzen dituena, hala nola autonomia funtzionala, babesa, 
harremanean oinarritutako gizarteratzea eta abar. Gizarte-zerbitzuen helburua da bai 
eguneroko bizimoduan bai babesa ematen diguten familia- edo komunitate-sareetan 
autonomiaz jokatu ahal izateko zailtasunei aurrea hartzea edo zailtasun horiek 
leuntzea eta zuzentzea. 

Sektore honetan, gainera, oso sustraituta dago gizarte-ekimenaren tradizioa , eta 
faktore horrek are konplexutasun handiagoa gaineratzen dio gizarte-politikari, gizarte-
zerbitzuen eragile modura baitihardu horrek ere; gainera, berebiziko garrantzia du 
beharrizanei buruz zein politikaren kontzeptualizazioari buruz duen ikuspegiak. 

Gaia bera horren konplexua izanik eta eremu horretan diharduten eragileen 
oparotasunak konplexutasun hori areagotzen duela kontuan hartuta, eskumenen 
sistema berritzaile bat garatu da EAEn, ikuspegi juridiko-administratibotik; bada, 
sistema horretan administrazio-maila bakoitzari dagozkion zerbitzuen tipologiak 
definitzen dira, eskumenetan zer parte-hartze maila duten adieraztera mugatu 
beharrean. 

Banaketa horren lehen urratsa 2001eko otsailaren 8an sinatutako akordioaren bidez 
egin zuten Eusko Jaurlaritzak, foru-aldundiek eta EUDELek. Akordio hartan 
ezarritakoari jarraiki, gizarte-zerbitzuen arloan erakunde horietako bakoitzaren egitekoa 
zein den zehazteari ekin zitzaion, eta horretan oinarrituta eratu zen gerora 155/2001 
Dekretua, 2001eko uztailaren 30ekoa, gizarte-zerbitzuen alorreko egitekoak 
zehaztekoa, aurreko Gizarte Zerbitzuei buruzko Legea (5/1996 Legea) garatzen 
duena. Hain zuzen ere, dekretu horretan hartu zen aintzat «menpekotasunaren» 
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kontzeptua, eta erabiltzaileen autonomia- edo menpekotasun-mailaren arabera esleitu 
ziren erakunde bakoitzaren eskumenak, zerbitzuaren beraren ezaugarrietan oinarritu 
beharrean. Hala, bada, foru-aldundiei dagokie laguntza behar duten pertsonei, hots 
«mendekotasuna dutenei» arreta ematea; udalen eskumenekoa da, berriz, bakarrik 
balia daitezkeen pertsonei, hots, «autonomoei» arreta ematea, nahiz eta sailkapen hori 
egitea foru-aldundien eskumena izan. 

Ildo beretik, Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legeak finkatu zuen aurreko esparru 
juridikoaren printzipioetan oinarrituta egituratutako arreta-eredua. Ezarri zuen 
eskumen-banaketaren barruan, Eusko Jaurlaritzari esleitu zion arlo hori luze-zabalean 
arautzeko eskumena, baita zuzeneko ekintza-zerbitzuak kudeatzekoa eta sistemaren 
goi-mailako ikuskapena egitekoa ere; foru-aldundiei eta udalei, berriz, funtsezko 
eginkizuna esleitu zien beren zerbitzuen antolamendua arautzeko eta zerbitzuak berak 
emateko zereginetan.  

Behin-behineko aldia.  Esparru juridiko berri horretan egindako aldaketek moldaketa 
nabarmenak eragin zituzten gizarte-zerbitzuak emateko sistemetan eta arlo horretan 
esku hartzen duten administrazio publikoen arteko lankidetzan, gizarte-zerbitzuak 
kudeatzeko eta finantzatzeko moduari dagokienez. Administrazioek, gaur egun, 
Legean finkatutako zerbitzuen tipologiak zehazteko eta hartan ezarritako banaketara 
egokitzeko prozesuan dihardute buru-belarri; hala, beharrezko doiketak egin beharko 
dira erakundeen artean, betiere orain arte ematen ziren zerbitzuak ematen jarraituko 
dela bermatuta. 

Arestian adierazi den moduan, gizarte-politika elkarri lotutako zenbait sistematan 
egituratzen da, eta horien arteko bat da gizarte-zerbitzuen sistema.  

Horiek horrela, botere publikoek lan-esparru bateratuak sortzeari ekin diote azken 
urteotan, hartara herritarren beharrizanei hobeto erantzuteko asmoz. Dena den, 
sistema horiek espezifikoak direla kontuan hartuta, horietako bakoitzak azterketa-
eremu zehatz bat osatzen du, eta, beraz, ez dira txosten honen barruan aztertuko 
(arreta soziosanitarioko euskal sistema, gizarte-etxebizitza, gizarte-heziketaren 
gaineko koordinazioa, gizarteratzea eta laneratzea, gizarteratzeko eta diru-sarrerak 
bermatzeko euskal sistema). Txosten honek, beraz, gizarte-zerbitzuen sistema hartuko 
du huts-hutsean aztergai. 

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema, zehazki, 2008ko abenduaren 5eko Gizarte 
Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legeak arautzen du oso-osorik; hala, sistema horren 
oinarrizko jarraibideak ezartzen ditu. Hona hemen jarraibide horiek laburbilduta: 

Gizarte-zerbitzuetarako eskubide subjektiboa aitortzen du, gizarte-zerbitzu horiek 
honako printzipio hauek oinarri  dituztela: erantzukizun publikoa, unibertsaltasuna, 
herritarrenganako gertutasuna eta deszentralizazioa; prestazioez eta zerbitzuez 
baliatzeko orduan berdintasuna eta ekitatea; prebentzioa, integrazioa eta 
normalizazioa; pertsona bakoitzari egokitutako arreta integral eta jarraitua, eta 
pertsonak bizi diren ingurunean geratzeko lehentasuna. 
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Erantzukizun publikoko arreta-sare antolatu gisa eratzen du Gizarte Zerbitzuen 
Euskal Sistema, eta titulartasun publikoko zein titulartasun pribatu it unduko 
prestazio, zerbitzu eta ekipamenduak aintzat hartzen ditu haren barruan, betiere 
pertsona, familia eta talde guztien gizarteratzearen eta autonomiaren alde egitea 
xedetzat hartuta. Horretarako, bi mota bereizten ditu gizarte-zerbitzuen barruan, eman 
beharreko laguntzaren intentsitatea zenbatekoa den : lehen mailako arreta-
zerbitzuak eta bigarren mailakoak. 

Hiru jarduera-maila ezartzen ditu: lehenengo mailan, gizarte-zerbitzuek tokian-tokian 
esku hartzen dute, oinarrizko gizarte-zerbitzuen bidez, sistemara sartzeko lehen ate 
modura; bigarren mailan, foru-aldundiek lurralde mailan esku hartzen dute, nork bere 
lurraldean; eta, azkenik, Eusko Jaurlaritzak Autonomia Erkidegoaren mailan esku 
hartzen du, zuzenean esku hartzeko erreserbaren bidez. 

Arrazoibide horrekin bat, arreta-prozesuaren aldiekin uztartu dira azpiesparruak, haien 
intentsitatearen arabera (lehen mailakoa edo bigarren mailakoa), Legearen3 beraren 
katalogoan ezarritako zerbitzu-tipologiekin batera. 

Gainera, azpiesparru zehatz bat gehitu da  (gizarte-ekimena eta boluntariotza), 
gizarte-zerbitzuen etorkizuneko ereduaren ikuspegi hori osatzeko  asmoz, 
hirugarren sektoreak gizarte-zerbitzuen politikan zer-nolako garrantzia duen aintzat 
hartuta.  

Jarraian dator gizarte-zerbitzuen politika aztertzeko erabiltzen den egiturari buruzko 
azalpen xeheagoa: 

Lehen mailako arreta. Gizarte Zerbitzuen Euskal Sis teman sartzeko zerbitzuak. 
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren egiturak zerbitzu zehatz batzuk ezartzen ditu, 
sistemara bertara sartzeko bidea eman dezaten, herritarren beharrizanen gaineko 
balioespen orokorra egin dezaten, eskaerak bideratu ditzaten eta zerbitzuetarako 
sarbideak eta sistemaren prestazioak abian jar ditzaten. Azpiesparru horrek 
informazioa emateko, balioespena egiteko, diagnostikoa eratzeko eta orientazioa 
emateko zerbitzuen tipologia hori hartzen du aintzat, eta oinarrizko gizarte-zerbitzuek 
ematen dituzte prestazioak; horrenbestez, udal-eskumenekoak dira, eta herritarren 
arreta-eskaerak jasotzen eta metatzen dituen sistemara «sartzeko ate» modura 
jokatzen dute, eta, aldi berean, dagozkien baliabideak eta prestazioak kudeatzen 
dituzte. 

Lehen mailako arreta. Etxez etxeko zerbitzuak. Pertsonak eta etxea artatzeko 
zerbitzuak dira, pertsonak beren ingurunean geratu ahal izateko ezinbestekoak. 
Zerbitzu horiek modu jarraituan eman daitezke, edo denboraldi jakin batean, gizarte- 
eta familia-sareei laguntza eta atsedena emate aldera. Normalean, etxez etxeko 
arreta-zerbitzuen  bidez ematen dira, eta mendekotasunen bat izateko arriskuan diren 
pertsonei edo mendekotasun-maila txikia duten pertsonei zuzenduta daude, haien 

                                                 
3 21. artikulua.– Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoaren definizioa eta ezaugarriak. 
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ohiko bizikidetza-ingurunean moldatzen jarraitu ahal izan dezaten; hartara, ez dira 
bakartuta geratuko, eta eguneroko bizimoduko oinarrizko jarduerak egiten jarraitu ahal 
izango dute. 

Lehen mailako arreta. Laguntza emateko eta esku har tzeko zerbitzuak. 
Mendekotasun-arrisku arin edo ertaineko egoerei aurrea hartzeko edo horiei 
erantzuteko zerbitzuak dira (intentsitate eta esku-hartze txikia). Zenbait tipologia 
daude: 

Telelaguntza-zerbitzua.  Telefono-linearen bidez eta komunikazio- eta informatika-
ekipamendu zehatz batez baliatuta, erabiltzaileek etengabeko arreta-zerbitzua dute 
erabilgarri, urte guztian, egunean 24 orduz, gizarte-premiei edo larrialdi-egoerei 
erantzun egokia emateko berariaz prestatutako pertsonen eskutik. 

Gizarte-heziketa mailan eta maila psikosozialean es ku hartzeko zerbitzua.  
Laguntza-zerbitzu horiek ohitura, jokabide, pertzepzio eta jarrera jakin batzuk beste 
egokiago batzuekin ordezten laguntzen dute, eta, halaber, gizartean hobeto moldatzen 
eta ingurukoekin bizitzen laguntzeko gaitasunak lortzen. Programa horiek etxean 
bertan gara daitezke (etxe- eta familia mailako hezkuntza), edo komunitatean (kaleko 
hezkuntza, bitartekaritza soziokulturala). 

Zaintzaileei laguntzeko zerbitzua.  Zerbitzu horrek bi lan-ildo ditu: batetik, bai beste 
batzuk zaintzeko bai nork bere burua zaintzeko ezagutzak, jarrerak eta trebeziak 
eskuratzeko prestazioak ematea, eta, bestetik, beharrezko mekanismoak egituratzea, 
etxez etxeko arreta-zerbitzuen bidez, eguneko arreta-zerbitzuen bidez edo ostatu-
zerbitzuetako egonaldien bidez, zaintzaileek atseden hartzeko zerbitzuetara jo ahal 
izan dezaten. 

Gizarte-zerbitzuen arloan partaidetza eta gizartera tzea sustatzeko zerbitzua.  
Zerbitzu-zorroa garatuaz batera zerbitzu horren definizio egokia ezartzen den arte, 
zentzu zabalean hartuta, partaidetza eta gizarteratzea sustatzeko zerbitzuaren barruan 
sartzen da herritarrek modu antolatuan gizarte-zerbitzuen euskal sistemari dagozkion 
helburuetan eta sistema horren barruan artatzekoak diren beharrizanei aurrea hartzeko 
eta arreta emateko ekintzetan parte hartzeko ekimenak sustatzen dituen udal-jarduera 
oro. 

Lehen mailako arreta. Eguneko eta gaueko arreta-zer bitzuak. Oro har, etxez 
etxeko arreta-zerbitzuaren eta egoitza-zerbitzuaren tarteko zerbitzuak eta zentroak 
dira; hala, intentsitate txikiko arreta-gunea jartzen dute mendekotasun-arriskuan diren 
pertsonen eskura, ordutegi jakin batean —egunez edo gauez—, haien premiei zehazki 
erantzuteko. Hona hemen zerbitzu horietako batzuk: 

Pertsona nagusi autonomoentzako edo zailtasun txiki  batzuk dituztenentzako 
eguneko zerbitzua edo zentroa.  Pertsona autonomoei edo zailtasun txikiren bat 
dutenei arreta ematen diete egunez, beren ohiko girotik atera beharrik izan ez dezaten. 
“Erretirodunen etxeak” dira zerbitzu usuena. 
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Gizarte-heziketako eguneko zerbitzua edo zentroa.  Laguntzeko, bizkortzeko eta 
gizarteratzeko prestazioak ematen dizkie adingabeei, bizikidetzan oinarritutako 
hezkuntza-esperientzien bidez; orobat, gurasoen rolak indartzeko prestazioak ere 
ematen ditu. 

Baztertze-arriskuan edo bazterketa-egoeran diren pe rtsonei egunez arreta 
emateko zerbitzuak eta gizarte-jantokiak.  Baztertze-arriskuan edo bazterketa-
egoeran diren pertsonei haien egoera normalizatzeko eta gizarteratzen laguntzeko 
ematen zaizkien baliabideak. 

Lehen mailako arreta. Ostatu-, pisu- eta etxebizitz a-zerbitzuak. Larrialdi-egoeraren 
bat bizi dutelako, mendekotasunen bat edo ezgaitasunen bat dutelako edota baztertuta 
edo babesik gabe daudelako arriskuan diren pertsonei edo bizikidetza-unitateei ostatu 
emateko zerbitzuak dira. Baliabide horien barruan, modalitateak eta prestazioak 
askotarikoak dira, ostatu-emate hutsetik hasi eta arreta osoagoraino (ostatua, 
mantenua, intentsitate txikiko arreta), balioespen-maila zein den; era berean, aldi 
batekoa izan daiteke edo iraunkorra. Tipologia hauek daude azpiesparru horren 
barruan: 

Harrera-pisua.  Larrialdi-egoeraren baten ondorioz egonaldi laburra behar duten 
pertsonentzako edo bizikidetza-unitateentzako ostatu-zerbitzuak dira. Etxebizitza 
arruntetan ematen zaie ostatu, eta arreta-intentsitate txikia behar izaten dute; nolanahi 
ere, behar duten kanpoko laguntza ematen zaie, halako premiarik badute. 

Etxebizitza babestua.  Egonaldi ertain/luze/iraunkorreko ostatua da, baina, ostatu 
emateaz gain, gizarte-heziketako laguntza ere ematen zaie, gizarteratzen edo 
eguneroko jarduerak garatzen laguntzeko. Intentsitate txikiko zerbitzuak izaten dira, 
buru-gaixotasunen bat duten pertsonak artatzen direnean izan ezik; bada, kasu 
horietan, zentro soziosanitarioak izaten dira. 

Apartamentu babestuak.  Ostatu-zerbitzu horietan, profesional bat egoten da 
etengabe, zainketa-lanetan; horrez gain, gizarte-zerbitzuetako profesionalak ere 
egunero egoten dira, etengabe ez bada ere, gizarte-kontuetan laguntzeko, gizarte-
heziketan esku hartzeko eta babesa emateko. 

Etxebizitza komunitarioak.  Ostatu-baliabide kolektiboak dira, eta mendekotasun 
ertaina duten eta halakorik izateko arriskuan diren pertsona nagusiei zuzenduta daude; 
hala, bada, intentsitate ertaineko laguntza eskaintzen zaie, eguneroko bizimoduko 
jarduerak egin ahal izan ditzaten. Alabaina, zerbitzu horrek mendekotasun-maila 
desberdineko pertsonei arreta eman diezaiekeenez, tirabirak gerta daitezke zerbitzua 
emateko eta finantzatzeko moduak direla eta. 

Bigarren mailako arreta. Balioespena eta diagnostik oa egiteko zerbitzuak. Lehen 
mailako arreta-sistemara sartzeko zerbitzuen kasuan bezala, Gizarte Zerbitzuen 
Euskal Sistemaren egituraren barruan, zerbitzu jakin bat dago arrisku-egoerak modu 
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espezializatuan bideratzeko, perituak haiei buruzko balioespena egiteko eta haien 
gaineko diagnostikoa eratzeko.  

Bigarren mailako arreta. Laguntza emateko eta esku hartzeko zerbitzuak. Babesik 
ez dutenei, mendekotasun edo ezgaitasunen bat dutenei eta baztertuta bizi direnei 
sostengua emateko eta egoera zehatz horietan zuzenean esku hartzeko zerbitzuak 
dira; zerbitzu hori ematen duten profesionalak hainbat arlotakoak izaten dira: gizarte-
arlokoak, hezkuntzakoak, psikologiaren arlokoak, arlo juridikokoak zein teknikokoak, 
eta batera egiten dute lan, arrisku-egoera latzei aurre egiteko (intentsitate eta esku-
hartze handia). Hainbat tipologia hartzen ditu aintzat: 

Babesik gabe dauden edo egoera horretan izateko arriskuan diren haur eta nerabeei 
gizarte-informazioa emateko zerbitzua eta etxeko indarkeriaren edo sexu-erasoen 
biktima izan diren emakumeentzako informazio- eta arreta-zerbitzua, telefonoz edo 
telematikaz arreta emateko zerbitzuak dira, eta, prebentzio- eta sentsibilizazio-
kanpainak egiteaz ere arduratzen dira. 

Familiarentzako elkargunea, ebazpen judizial bidez bideratutakoa . Adingabeak eta 
ebazpen judizial baten ondorioz dagoeneko haien bizikidetza-unitatekoak ez diren 
pertsonak elkarrekin egon ahal izateko guneak dira. 

Familia-bitartekaritzako zerbitzu integrala.  Hausturak edo bizikidetzako beste arazo 
batzuk direla-eta familia barruan sortutako gatazken aldeek, haien borondatez, 
elkarrekin hitz egiteko ezarritako prozedurak dira. 

Atsedenerako zerbitzuak . Foru-aldundien baliabideetan —hala nola, egoitzetan edo 
eguneko zein gaueko zentroetan— behin-behineko egonaldiak antolatzeko zerbitzuak.  

Bizitza independentea sostengatzeko laguntza-zerbit zua. Adimen- edo garapen-
ezgaitasunen bat duten pertsonei laguntza ematera bideratutako prestazio-sorta 
antolatua da, eta zerbitzu horren erabiltzaileak ostatu-zerbitzuren batean sartu beharrik 
ez izatea da zerbitzu horren helburua. 

Laguntza teknikoak emateko eta ingurune fisikora eg okitzeko zerbitzua . 
Ezgaitasuna prebenitzeko, arintzeko edo desagerrarazteko erabiltzen diren 
produktuak, tresnak, ekipamenduak edota sistema teknikoak, berreskuragarri zein 
berreskuraezinak. 

Ezgaitutako pertsona helduentzako tutoretza-zerbitz ua. Zerbitzu horrek prozesu 
osoa hartzen du barnean: ezgaitasuna aitortzeko prozesuan laguntza ematetik hasi eta 
ezgaituei babes eraginkorra emateraino. 

Garraio egokituko zerbitzua.  Autonomiaz jarduteko oztopoak dituztela-eta garraio-
sare publikoan ezin ibil daitezkeen pertsonei zuzendutako atez ateko zerbitzuak dira. 

Familiekin gizarte-heziketa mailan eta maila psikos ozialean esku hartzeko 
zerbitzuak. Laguntza-zerbitzu horiek ohitura, jokabide, pertzepzio eta jarrera jakin 
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batzuk beste egokiago batzuekin ordezten laguntzen dute, bai, halaber, gizartean 
hobeto moldatzen eta ingurukoekin bizitzen laguntzeko gaitasunak lortzen, bizikidetza-
unitatea babesgabetasun-egoera larrian dagoenean.  

Familiarentzako elkargunea.  Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistematik bideratutako 
pertsonei zuzenduta dago; kontzeptuari dagokionez, Autonomia Erkidegoaren 
baliabideen antzekoa da, baina zerbitzu horren erabiltzaileak ez datoz inolako prozesu 
judizialetatik.  

Arreta goiztiarrerako esku hartze sozialeko zerbitz ua. Izaera soziosanitarioko 
zerbitzua da, eta garapen-mailako asaldurak edo arazoak dituzten 0 urtetik 6 urtera 
bitarteko haurrei zuzenduta dago. Ezinbestekoa da bi sistemak elkarrekin koordinatuta 
jardutea, premia-egoera horietan arreta eraginkorra eman ahal izateko. 

Tratu txarren eta sexu-erasoen biktima izan diren emakumeei, adingabeei, adinduei 
eta ahalmen-urritasunen bat duten pertsonei laguntza soziojuridikoa eta psikosoziala 
emateko zerbitzuak, bai biktimei bai erasotzaileei arreta integrala emate aldera, 
gizarte-heziketaren arloa eta arlo psikosoziala eta terapeutikoa landuz. 

Familia-harrera sustatzeko eta teknikoki laguntzeko  zerbitzua . Haurrak eta 
nerabeak babesten espezializatutako lurralde-zerbitzuaren barruko prestazioa da, eta 
hainbat jarduera betetzen ditu: familia-harrera sustatzen du; hautagai diren familiak 
aukeratu; erregistroa egunean mantendu, eta, aldian behin, abegi-familien egoera 
aztertzen du. 

Adopzioa sustatzeko eta teknikoki laguntzeko zerbit zua. Adopzioa sustatzen du; 
hautagai diren familiak aukeratu; erregistroa egunean mantendu, eta, aldian behin, 
adopzio-familien egoera aztertzen du. 

Bigarren mailako arreta. Eguneko eta gaueko arreta- zerbitzuak. Intentsitate ertain 
eta altuko zerbitzuen multzoa da; zerbitzu horiek foru-aldundien eskumenekoak dira, 
beraz. Foru-aldundiek, hala, kolektibo zehatz batzuen esku jartzen dituzte autonomiaz 
jardun ahal izateko behar dituzten prestazioak, haien ongizate fisikoa, psikologikoa eta 
soziala bermatzeko arreta integrala eskainiz. Zerbitzu eta zentro horiek eguneko edo 
gaueko ordutegia izan dezakete. Zerbitzu-mota hauek bereizten dira: 

Arlo okupazionaleko zerbitzua edo zentroa.  Ezgaituei gizarteratzen eta laneratzen 
laguntzeko zentroak dira; ezin dira lan-zentrotzat jo, eta zentro horien eta erabiltzaileen 
artean ez da lan-harremanik sortzen. 

Autonomia-murriztapenen ondorioz garatutako premiei  erantzuteko eguneko 
zerbitzua edo zentroa. Zerbitzu horietan, mendekotasun-egoeraren batean diren 
pertsonei edota ezgaitasunen bat dutenei banan-banako arreta integrala ematen zaie 
egunez. Intentsitate ertain edo altua duten erabiltzaileei zuzendutako zerbitzuak dira 
beraz. Eguneko egoitzak arautzeko dekretuan daude jasota baliabide horiek bete 
beharreko baldintza materialak, funtzionalak eta pertsonalak, eta zahar-etxeak 
kanpoan uzten ditu berariaz (lehen mailako arreta-zerbitzutzat jotzen dira). 
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Gizarteratze-premiei erantzuteko eguneko zerbitzua edo zentroa. Gizarte-
bazterkeria jasaten duten pertsonei arreta emateko baliabidea da, eta eguneko arreta 
intentsiboa ematen du horretarako. 

Bigarren mailako arreta. Egoitza-zerbitzuak. Intentsitate ertain eta handiko egoitza-
eskaintza hartzen du aintzat (intentsitate ertainekoa da aldian behingo ikuskapena 
behar denean, eta intentsitate altukoa etengabeko ikuskapena behar denean), eta 
lehen mailako arretako ostatu-zerbitzua baino etxebizitza ohikoagoa edo iraunkorragoa 
eskaintzera bideratuta dago; salbuespena da etxean tratu txarren biktima izan diren 
emakumeentzako egoitza-zerbitzua, halakoetan egoera premiazkoa baita eta 
egonaldia, beraz, laburra edo ertaina izan baitaiteke, baina intentsitate altuko 
laguntzatzat hartzen da, diziplina askok esku hartu behar baitute eta esku-hartzeak 
iraunkorra izan behar baitu. 

Adinduentzako egoitza-zentroak . Mendekotasun-egoeran dauden 60 urtetik gorako 
pertsonei zuzenduta dago (mendekotasuna ertaina, latza edo handia izan daiteke). 

Ezgaituentzako egoitza-zentroak.  Bizikidetza-zentroak dira; plaza-kopuruaren 
arabera, taldeentzako etxe modura edo egoitza modura antola daitezke, baina 
prestazio berberak ematen dira bietan ala bietan. 

Buruko gaixotasunen bat duten pertsonentzako egoitz a-zentroak.  Izaera 
soziosanitarioa dute, eta intentsitate ertain/altuko buru-gaixotasun kronikoren bat duten 
pertsonei ematen diete arreta. 

Bazterketa- eta marjinazio-egoeran dauden pertsonen tzako egoitza-zentroak.  
Horiek ere taldeentzako etxe modura edo egoitza modura antola daitezke, eta maila 
pertsonalean, sozialean eta harremanen mailan narriadura larriko egoera bizi duten 
pertsonak artatzen dituzte. 

Adingabeentzako egoitza-zentroak.  Etxe funtzionalak edo egoitza-zentroak izan 
daitezke. 

Etxean tratu txarren biktima izan diren emakumeentz ako egoitza-zentroak eta 
emakumeentzako beste egoitza-zerbitzu batzuk. Berehalako harrera-zentroak izan 
daitezke, hurbilekoak eta 24 orduan erabilgarri daudenak, edo distantzia ertain edo 
luzeko harrera-zentroak, esku-hartze espezializatu eta integrala behar duten biktimei 
babesa eta ostatua emateko. 

Prestazio ekonomikoak. Askotariko laguntza ekonomikoak dira, bai zerbitzuko 
gastuei aurre egin ahal izateko bai ezberdintasun-, arrisku- edo bazterketa-egoerak 
arintzeko edo prestazio teknologikoak eskuratzeko. Horrela, bada, atal horretan, 
zuzenbideko prestazioak eta diru-laguntza modukoak barne hartzen dira; ez, ordea, 
Administrazioari dagozkion zerbitzuak ordezkatzen edo osatzen dituzten laguntzak, 
dagokien zerbitzuaren azpiesparruan jaso baitira horiek. 
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Gizarte-ekimena eta boluntariotza. Gizarte-ekimenak eta boluntariotzak zeregin 
garrantzitsua betetzen dute gizarte-zerbitzuen politikaren barruan, zenbait arrazoi 
direla medio; izan ere, batetik, Administrazio Publikoaren zenbait zerbitzu kudeatzen 
dituzte hitzarmenen bidez, eta, bestetik, helburu dituzten herritarren beharrizanen eta 
interesen ordezkari dira; gainera, herritarrek parte hartzeko bide ere ematen dute; 
ekimen boluntarioa egituratzen dute, eta jarduera publikoaren eraginkortasuna 
balioesten dute herritarren ikuspegitik. 

Gobernuz kanpoko erakundeen arloan egiten diren jarduerak aintzat hartzen ditu, 
hainbat helburu betetze aldera: haien jarduerak finantzatzea, haien ekintzak sendotzea 
eta sustatzea, haien antolamendua eta koordinazioa hobetzea eta halako erakundeak 
sortzen eta mantentzen laguntzea. Hirugarren sektorearekin zerbitzuak hitzartzeko 
gobernuaren jarduerak, aldiz, gainerako azpiesparruetako bakoitzean jaso dira 
zehazki, zer zerbitzu mota hitzartu edo itundu den kontuan hartuta. Horrela, bada, 
hitzarmena edo ituna zerbitzua emateko eredu bat dela jotzen da; azpiesparru 
honetan, aldiz, administrazio publikoek sektore honi ematen dioten bultzada eta 
sostengua dira ardatz. 
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2.1.2. Bikoiztasunen azterketa 

Bikoiztasunen identifikazioa  

Estatutuak eskumen osoa ematen dio Euskal Autonomia Erkidegoari gizarte-
laguntzaren arloan, baita hari lotutako beste eskumen-eremu batzuetan ere, hala nola 
adingabeak zaindu eta babesteko erakundeen antolaketa, araudi eta 
funtzionamenduan, komunitatearen garapenean, berdintasunean eta haurren, gazteen 
eta adinekoen aldeko politiketan. 

Lurralde Historikoaren Legeak zehazten du arlo hori, eta haren eskutik du Eusko 
Jaurlaritzak , legegintza-ekimenaz  gain, gizarte-zerbitzuen arloko erregelamendu-
ahala , baita gizarte-zerbitzuen planifikazio orokorra egiteko eskumena, foru-
aldundiekin eta udalekin koordinatzekoa  eta ekintza zuzenekotzat jo diren 
zerbitzuez hornitzekoa  ere. Eusko Jaurlaritzak zuzeneko ekintzatzat jo ez duen 
gizarte-laguntza egituratzea eta kudeatzea,  berriz, lurralde historikoen 
eskumenekoa  da.  

Eskumenen banaketari dagokionez, Gizarte Zerbitzuei buruzko Legeak, Herri 
Administrazioen Eskumenak izeneko I. kapituluan, honela banatzen ditu gizarte-
zerbitzuen politikan diharduten hiru erakunde-mailen eskumenak eta egitekoak: 

EUSKO JAURLARITZA FORU-ALDUNDIAK UDALAK
•  Zentroen, zerbitzuen, baliabide 
material eta funtzionalen eta langileen 
baimentzea, erregistroa, 
homologazioa eta ikuskaritza

•  Bere zerbitzuak antolatzea

•  Gizarte Zerbitzuen Euskal 
Sistemako Prestazio eta Zerbitzuen 
Zorroa

•  Zerbitzu Sozialen Foru Erregistroa

•  Erabiltzaileen parte-hartze 
ekonomikorako irizpide orokorrak.
•  Tresna teknikoak eta Zerbitzu 
Sozialen Erregistro Orokorra

Planifikazioa •  Orokorra •  Lurraldekoa •  Tokikoa

Koordinazioa •  Orokorra •  Lurraldekoa •  Tokikoa

•  Zuzeneko jarduerako prestazioak 
eta zerbitzuak egikaritzea

•  Bigarren mailako arreta •  Lehen mailako arreta

•  Prezio publikoak ezartzea •  Prezio publikoak ezartzea •  Prezio publikoak ezartzea
•  Baimentzea, homologatzea, sakon 
ikuskatzea, bere zerbitzuak 
ikuskatzea eta zigortzea

•  Baimentzea, homologatzea, bere 
zerbitzuak ikuskatzea eta zigortzea

•  Bere zerbitzuak ikuskateza eta 
zigortzea

•  3. sektorea sustatzea •  3. sektorea sustatzea •  3. sektorea sustatzea

• Profesionalen trebakuntza sustatzea
• Profesionalen trebakuntza 
sustatzea

• Profesionalen trebakuntza 
sustatzea

•  Mankomunitateak sustatzea

Informazio-sistema
•  Sistemaren diseinua eta mantentze-
lanak

•  Informazio-ekarpena egitea •  Informazio-ekarpena egitea

•  Gizarte Zerbitzuen Euskal 
Behatokia sortzea, zuzentzea, 
antolatzea eta mantentzea

•  Oinarrizko gizarte-zerbitzuak 
sortzea, antolatzea eta kudeatzea

• Gizarte Zerbituen Erakunde arteko 
Organoa

•  Gizarte-zerbitzuetako lurralde-
batzordeak

Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseilua

Egiturak •  Gizarte-zerbitzuetako lurralde-
batzordeak

Araudia •  Bere zerbitzuak antolatzea

Kudeaketa eta 
prestazioa

Sustapena
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Horrenbestez, jarraibide horiek zehaztu arren, Legeak berak dioenez, gizarte-
zerbitzuen zorroaren bidez garatu ahala definituko dira gizarte-zerbitzuen ezaugarri 
nagusiak, horietara jotzeko oinarrizko eskakizunak, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema 
kudeatzeko informazio-sistema integrala diseinatzeko eta abian jartzeko prozesuak eta 
gizarte-zerbitzuen plan estrategikoa eratzeko eta onartzeko prozesuak —haren 
barruan jasoko da Euskal Autonomia Erkidegoaren gizarte-zerbitzuen mapa—. 
Baliabide horiek guztiak definitze-prozesuan dira, Legea onartu zenetik; izan ere, 
arlo honetan esku hartzen duten eragile guztien iku spegiak jaso nahi dira, 
erakundeen onespen zabala lortzeko . 

Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-zerbitzuak, bada, definizio- eta trantsizio-aldian 
dira, eta egoera horrek edozein azterketa edo ondorio baldintzatzen du, hiru arrazoi 
direla eta, nagusiki: 

Legeriak zerbitzuen eta prestazio ekonomikoen katalogazioa  egiten du, eta haien 
definizioa zehazteko lanetan ari dira , erakundeen arteko onespena lortzeko; hala, 
lanean dihardute, batetik, elementu horietako bakoitzak zehazki zer adierazten duen 
ezartzeko, eta, bestetik, erakunde-maila bakoitzak zer parte-hartze izan behar duen 
eta besteekin nola koordinatu behar duen erabakitzeko.  

12/2008 Legean egindako zerbitzuen eta prestazio ekonomikoen esleipenak ez dio 
erantzuten gizarte-zerbitzuen gaur egungo egoerari—historian barrena izan duten 
garapenaren fruitu baita egoera hori—, eta 155/2001 Dekretuari jarraitzen dio, alegia, 
12/2008 Legearen baitan garatuko den dekretu berria onartu artean indarrean den 
esparru-araudiari. Txosten honetan, 12/2008 Legea eta etorkizunean izango duen 
araudi-garapena hartu dira esparrutzat, agerian gera dadin zer puntu zehatzetan 
eragin behar den gaur egungo Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema etorkizunera begira 
zehaztu den eredura egokitzeko. 

Zerbitzuak eta prestazioak arreta-intentsitatearen mailen arabera definitu arren, 
zerbitzuen egoera dela eta, zenbaitetan, beste erakunde-mailaren batean artatu 
beharko liratekeen pertsonak ez dagokien erakunde-mailan ari dira artatzen, mandatu 
eta hitzarmen zehatzetan oinarrituta; hala, bada, egoera horiek harmonizatzeko daude, 
azkenik zehazten den banaketa-moduaren arabera. Hala, txosten honetan, mandatu 
eta hitzarmen horiek landa-lanaren bidez aurkitu ahal izan diren heinean jaso dira. 

Gizarte Zerbitzuei buruzko Legea Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-zerbitzuak 
kontzeptualizatzeko oinarria da, nahiz eta haren helburua ez den beste arlo batzuk 
zehatz-mehatz arautzea, gizarte-politikari zuzenean  lotuta egon arren beren 
legeria baitute (esate baterako immigrazioa, boluntariotza, adingabeen zaintza eta 
babesa, eta familientzako laguntza). Txostenerako, araudi-esparru hori eta arlo horiek 
aintzat hartu dira; bada, arlo horien xede diren pertsonek egoera berezia bizi dute —
babesgabe daude; mendekotasunen bat edo ezgaitasunen bat dute, edo bazterkeria 
egoeran daude—, egoera horien ondorioz dira, hain zuzen ere, Gizarte Zerbitzuen 
Euskal Sistemaren barruko zerbitzuetako hartzaile. 
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Esparru honetan, gizarte-zerbitzuen politikaren azterketa zenbait azpiesparrutan 
egituratu da, 12/2008 Legea oinarri hartuta, betiere etorkizunean Gizarte Zerbitzuen 
Euskal Sistemaren eredua izango den horri erantzuteko asmoz. Hala, bada, araudiak 
hiru mailetan eskumen orokorrak ezartzen baditu ere (aurretiaz aurkeztutako taulan 
jasoak), azterketak zerbitzu-prestazioarekin lotura dutenak hartu ditu aztergai, horietan 
egiten baitute ahaleginik handiena eremu honetan diharduten erakundeek. 

Arauan xedatutako4 sistemaren antolamenduak bereizi egiten ditu lehen mailako 
gizarte-zerbitzuak  —nabarmenki udal-eskumenekoak5— eta bigarren mailako 
gizarte-zerbitzuak  —foru-aldundiaren eskumenekoak6—. Oro har, lehen mailako 
arreta prestazio-intentsitate txikiko arreta eskatzen duten arrisku-egoerei dagokie; 
bigarren mailakoa, berriz, larritasun handiagoko egoerei dagokie, eta prestazio-
intentsitate ertain edo altua eskatzen dute. Horixe da, hain zuzen, bien arteko aldea. 

Gizarte-zerbitzuen politikan7 parte hartzen duten eragileak hiru erakunde-mailetan 
daude. Hala, Eusko Jaurlaritzak Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren bidez betetzen 
ditu dagozkion eskumenak; Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru-aldundiek, berriz, 
Gizarte Politikaren eta Gizarte-zerbitzuen Saila, Gizarte Ekintza Saila eta Gizarte 
Politikarako Departamentua baliatzen dituzte, hurrenez hurren, horretarako; bai, 
halaber, beste organismo eta erakunde batzuk ere, hala nola: Gizarte Ongizaterako 
Foru Erakundea eta INDESA SL, Arabako Foru Aldundian; Gizarte Urgazpenerako 
Foru Erakundea eta Bizkaiko Tutoretza Erakundea, Bizkaiko Foru Aldundian; eta 
Uliazpi Fundazioa, Gipuzkoako Foru Aldundian. 

Udal mailan, azkenik, aztergai hartu diren udalek hainbat sail eta zuzendaritzaren 
bidez garatzen dituzte gizarte-zerbitzuen arloko jarduerak. Horien artean dira: Gizarte-
ekintza, Gizarte-ongizatea, Zirkulazioa eta Garraioa, Osasuna eta Kontsumoa eta 
Droga-menpekotasunen prebentzioa; era berean, enplegu-tailerretan eta udal-
egoitzetan ere garatzen dituzte jarduerak. 

Gizarte-zerbitzuen politikaren araudiaren eta eskumenen esparrua eta han parte 
hartzen duten eragileen mapa zehaztuta daudela, jarraian ageri den taulan, 
erakundeen arteko jarduera ageri da, egindako azterketa oinarri hartuta: 

                                                 
4 27. artikulua. – Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren antolamendua eta egitura 
5 22.1. artikuluan arautuak 
6 22.2. artikuluan arautuak 
7 Foru-aldundien eta udalen mailei dagokienez, lanak abiatu zirenean erakunde maila horietan indarrean ziren 
antolamendu eta egiturari dagokio aztertutako antolamendu-araudia; alegia, 2011ko hauteskunde-prozesuaren 
aurretikoa da. 
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EUSKO JAURLARITZA  -
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MAILAKO ARRETA

 

 Oinarrizko eta/edo sektoreko araudian emandako eskumenak babestutako egikaritzea 

 Oinarrizko eta/edo sektoreko araudiaren babesik gabeko egikaritzea 

 

Zehaztutako azpiesparru bakoitza xehetasun handiz aztertu da, eta, hala, itxuraz 
arauditik kanpo egiten diren jarduerak aurkitu dira hiru mailetan, azpiesparru horien 
barruan, salbu eta mendekotasuna, ezgaitasuna, bazterketa eta babesgabetasuna 
balioesteko eta diagnostikatzeko zerbitzuen  azpiesparruan, bigarren mailako 
arretaren barruan, eta gizarte-ekimen eta boluntariotzarenean . 

Aztergai izan diren gainerako azpiesparruei dagokienez, arestian aipatu den moduan, 
Euskal Autonomia Erkidegoan gizarte-zerbitzuek bizi duten trantsizio-egoerak 
zuzenean eragiten dio azterketaren emaitzen irakurketari; izan ere, arauditik kanpo 
daudela adierazitako jarduera asko egoera horren araberakoak dira edo oraindik ez da 
erabat zehaztu noren eskumenekoak izango diren. Egoeraren nondik norakoak 
gogoan, azaleratu beharreko zenbait jarduera aurkitu dira.  

Lehen mailako arretaren  barruan. Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman sartzeko 
zerbitzuak.  Oinarrizko gizarte-zerbitzuak  udal-eskumeneko zerbitzu intentsiboak 
dira, arreta ematen duten langileei dagokienez; izan ere, langile horiek Gizarteratzeko 
eta Diru Sarrerak Bermatzeko 2008 abenduaren 23ko 18/2008 Legean jasotako 
prestazioak eta laguntzak kudeatzen eta izapidetzen dituzte8. Egindako azterketari 
esker, zerbitzu honi lotutako jarduerak identifikatu ahal izan dira, bai Eusko 
Jaurlaritzan, bai Arabako Foru Aldundian. 

Zerbitzuak ematen direla bermatzeko, Eusko Jaurlaritzak, laguntza-ildo baten bidez, 
langile horien errefortzua finantzatzen du, nahiz eta 18/2008 Legeak berak ezartzen 
duenez, udalei dagokien arlo hori kudeatzea eta izapidetzea, baita horretarako behar 
diren baliabideak ezartzea ere. Arauditik kanpoko jarduera horri dagokion zenbatekoa 
8.198.165 euro da. Aurreikuspenen arabera, dena den, zenbateko hori murriztu egingo 
da etorkizunean; izan ere, gizarteratzeko eta diru-sarrerak bermatzeko lege berrian 
aurreikusten denez, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako gastuetarako 
prestazio osagarria enplegu-sistematik emango dira, eta Lanbide arduratuko da horien 
kudeaketa osoaz.  

                                                 
8Diru sarrerak bermatzeko errenta, etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria eta gizarte-larrialdietarako laguntzak. 
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Eusko Jaurlaritzak, orobat, hirugarren sektorearen jarduera finantzatzen du, oinarrizko 
gizarte-zerbitzuek ematen dituzten zerbitzuen antzekoak eman ditzaten —hala nola, 
immigranteei abegi egiteko zerbitzua—. Txosten honen ondorioetarako, arauditik 
kanpoko jarduera da, erakundeek horretarako ezarritako baliabideei dagokienez, eta 
440.000 euroko balioa du. 

Arabako Foru Aldundiari dagokionez, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen bidez, 
oinarrizko gizarte-zerbitzuen prestazioa finantzatzen du 865.209 eurorekin, nahiz eta 
Legeak hauxe dioen “Euskal Autonomia Erkidegoko udal guztiek izan behar dute, dela 
bakoitzak bere kasa edo dela beste udal batzuekin elkar hartuta, oinarrizko gizarte-
zerbitzu bat”. Horrenbestez, udalek, nork bere kabuz edo mankomunitateak eratuz, 
zerbitzu hori emateko behar diren baliabideak eduki behar dituzte, zerbitzuaren 
finantzazioa hitzarmenen bidez baldintzatuta egon gabe. 

Lehen mailako arretari dagokionez. Etxez etxeko zerbitzuen arloan atzeman ahal 
izan denez, mota horretako jarduerak egiten dituzte Arabako zein Gipuzkoako foru-
aldundietan, zerbitzu hori udal-eskumenekoa izan arren. Horrenbestez, arauditik 
kanpoko jarduera modura jaso dira txosten honetan. Jarduera horien balioa 36.711.859 
euro da, zerbitzu hori zuzenean eskaintzen duten programak eta zerbitzu hori ematen 
duten enpresen eta toki-erakundeen finantzazioa kontuan hartuta. 

Lehen mailako arretaren  azpiesparrua. Laguntza emateko eta esku hartzeko 
zerbitzua. Udal-eskumenekoak9 diren zerbitzuen sorta zabala hartzen du barnean, 
telelaguntza-zerbitzua  salbu; izan ere, Autonomia Erkidegoaren eskumenekoa da 
zerbitzu hori, herritarren interesaren araberako ekintza zuzeneko erreserba baita. 

Eusko Jaurlaritzak 2011. urtearen erdialdean hartu du bete-betean bere gain jarduera 
hori, eta, une horretara arte, foru-aldundiek eta udalek —aurreko esparru juridikoaren 
arabera zerbitzu hori emateaz arduratzen ziren erakundeak izanik— zerbitzua 
kudeatzen jarraitu dute, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailarekin itundutako lankidetza-
hitzarmenen bidez. 

Horregatik, oraindik zenbait  partida geratu dira bai Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-
aldundietan, bai Donostiako, Errenteriako, eta Irungo udaletan, beharrezkoak baitira 
zerbitzuak jarraituko duela bermatzeko. Partida horien zenbatekoa, guztira, 5.060.124 
euro da foru-aldundien kasuan, eta 124.130 euro udalen kasuan. Etorkizunean, dena 
den, Eusko Jaurlaritzak prestazioa erabat bere gain hartzen duen heinean,  partida 
horiek desagertu egingo direla aurreikusten da. 

Bestalde, gizarte-heziketa mailan eta maila psikosozialean es ku hartzeko 
zerbitzuak direla eta, lehen mailako arreta-zerbitzuek (udal-eskumenekoak) arrisku-
egoerak artatzen dituzte, eta, beraz, bigarren mailakoek (foru-aldundien 
eskumenekoak) baino intentsitate txikiagoa dute. 

                                                 
9Gizarte-heziketa mailan eta maila psikosozialean esku hartzeko zerbitzua, zaintzaileei laguntzeko zerbitzua eta gizarte-
zerbitzuen arloan partaidetza eta gizarteratzea sustatzeko zerbitzua. 
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Zaila gertatzen da, baina, arrisku-maila zenbatekoa den zehaztea, eta, beraz, baita 
eskumena zeinena den adieraztea ere; zaila da, halaber, arreta-zerbitzua noranzko 
biko continuum modura ulertzea, esaterako bazterketa-arriskuko egoera batetik (udal-
eskumenekoa) egiazko bazterketa-egoerara (foru-aldundiaren eskumenekoa) eta 
alderantziz. Horiek horrela, gaitza izaten da praktikan eskumena zeinena den jakitea. 

Esate baterako, Aguraingo kale-hezkuntzako programa aurkitu da; bada, programa 
hori Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak finantzatuta 
dago 12.659 eurorekin, arauditik kanpoko jarduera modura, nahiz eta litekeena den 
gizarte-heziketaren mailan eta maila psikosozialean esku hartzeko bigarren arreta-
mailako zerbitzuetatik bertatik lehen mailako zerbitzuak ematea; zehaztapen hori, 
baina, ezin izan da egiaztatu aurrekontuei buruz eskura dagoen informazioarekin. 

Zaintzaileei laguntzeko zerbitzua  ere aztertu da. Zerbitzu hori ere udal-eskumenekoa 
da, lehen mailako arreta-zerbitzuei baitagokie. Zerbitzu horretan ere arauditik kanpoko 
jarduerak hauteman dira, bai Eusko Jaurlaritzaren eskutik, bai Bizkaiko eta Gipuzkoako 
foru-aldundien eskutik. 

Izan ere, Eusko Jaurlaritzak bere eskumen-eremua gainditu, eta mendekotasunen bat 
duten pertsonen familiei zuzendutako telefono-zerbitzu bat ezarri du (Laguntzabide 
programa). Haren eskumenekoa den telelaguntza-zerbitzuaren baliabide berberekin 
emango da zerbitzu hori, baina, txosten honen ondorioetarako, programaren azken 
helburua zaintzaileei laguntzeko zerbitzuen esparruari dagokio, eta, beraz, erakunde 
horren eskumenetatik kanpo dagoela jo da. Zerbitzuaren gastuaren kuantifikazioa 
65.000 euro da. 

Foru-aldundiei dagokienez, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Bizkaikoak Zaindu eta 
Sendian programak garatu dituzte, eta, haien barruan, bietatik eskaintzen dute: bai 
bigarren mailako arreta-zerbitzuak (foru-aldundien eskumenekoak), bai lehen 
mailakoak (udal-eskumenekoak). Eskura dugun informazioan oinarrituta, zerbitzu 
horien helburuak zaintzaileei laguntza emateko zerbitzuetakoekin bat datozela aintzat 
hartu da, eta azken horiek udal-eskumenekoak direnez, arauditik kanpoko jarduerak 
direla jo da; guztira, 964.463 eurokoak izan dira 

Gizarte-zerbitzuen arloan partaidetza eta gizartera tzea sustatzeko zerbitzuari 
dagokionez, partaidetzari eta gizarteratzeari lotutako zerbitzuak, hurbiltasuna dela eta, 
udal-eskumentzat jotzen dira, baina, batzuetan, arauditik kanpo finantzatzen dituzte 
foru-aldundiek. Halaxe egin du, esate baterako, Arabako Foru Aldundiak, zeinak 6.000 
euroko zenbatekoa esleitu baitu ikasleek adin nagusiko pertsonei lagun egiteko diru-
laguntzen programarako. 

Lehen mailako arretari  dagokionez. Eguneko eta gaueko arreta-zerbitzuak . 
12/2008 Legeak udalei esleitzen dizkie egunez arreta emateko eta gauez abegi egiteko 
zentroei lotutako funtzioak; bestalde, foru-aldundien eskumenen artean ezartzen ditu 
gizarteratze-premiei arreta emateko gaueko abegi-zentroak. Bi kasuetan, eta aurretiaz 
politikaren nondik norakoak azaltzeko adierazitakoaren ildotik, erakunde-maila 
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bakoitzak bere eskumeneko zerbitzuei lotutako planifikazioa, kudeaketa, finantzazioa 
eta gainerako funtzio osagarriak betetzeko eskumenen garapena du esleitua. 

Eguneko arreta-zerbitzuak , zehazki, pertsona autonomoei edo mendekotasun-
egoeran sartzeko arriskua dutenei intentsitate txikiko laguntza emateko zerbitzuen 
multzoa dira; udal-eskumenekoak dira, beraz. Zerbitzu eta zentroen tipologiak zenbat, 
hainbat dira haien helburuak eta kudeaketa- zein finantzazio-moduak. Nolanahi ere, 
honako alderdi azpimarragarri hauek hauteman dira: 

Adin nagusikoentzako eguneko zerbitzua edo zentroa. Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko 
Foru Aldundiak txosten honen ondorioetarako arauditik kanpo egindako zenbait 
finantza-jarduera hauteman dira. Jarduera horien zenbatekoa 20.000 euro da 
lehenengoaren kasuan, eta 67.275 eurokoa bigarrenarenean 

Ildo horretatik, kontuan hartu behar da lehen mailako arreta-zerbitzutzat hartu ahal 
izateko intentsitate txikiko prestazioak eman behar dituztela eta pertsona autonomoen 
beharrizanei erantzun behar dietela. Horrenbestez, mendekotasun-egoeran dauden 
pertsonei arreta ematen dieten heinean eta intentsitate ertain/handiko prestazioak 
barne hartzen dituzten heinean, bigarren mailako arreta-baliabidetzat eta, 
horrenbestez, foru-aldundien eskumenekotzat jo behar dira txosten honen 
ondorioetarako. 

Haurrei zuzendutako gizarte-heziketako eguneko zerb itzua edo zentroa.  Arabako 
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak Laudioko Udalaren zerbitzu hori finantzatzen 
du, eta, ezin izan denez hitzarmenaren helburua egiaztatu, arauditik kanpoko 
jardueratzat jo da; 94.025 euroan kuantifikatu da. 

 

Hiru foru aldundiek pertsona nagusientzako egoitza zerbitzuen prestazioa finantzatzen 
diete lurralde bakoitzeko hainbat udali. Hori foru eskumen bat da eta itxuraz udal 
egoitzetan dauden eta mendekotasun bat duten pertsonentzako leku hitzarmen baten 
bitartez arautzen ari dira, zerbitzu hori  ez baitago araubidez babestua. 

Praktika horrek eragiten du aldiro aldiro hitzarmenen parametroak berrikusi eta adostu 
behar izatea zerbitzua emateari lotuta dauden gastuen arabera, zerbitzua jaso behar 
duten pertsonen kopuruaren arabera eta pertsona horien mendekotasun mailaren 
arabera, eta administrazioaren jardunak araudian ezarrita dagoen eskumen 
banaketarekin bat ez etortzea. Horrela, hainbat partida identifikatu dira, guztira 
27.736.544 euro. 

Gaueko abegi-zerbitzuetan , bestalde, ez da bikoiztasunik aurkitu. Alabaina, 
azterketan hauteman denez, zerbitzu horietan ematen dituzten osasun-prestazioek, 
gizarte-arloko berariazko baliabideen barruan baino, sistema soziosanitarioaren 
barruan egon beharko lukete. 
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Lehen mailako arreta . Ostatu-, pisu- eta etxebizitza-zerbitzuak  direla eta, 12/2008 
Legearen 22.1 artikuluak lehen mailako gizarte-zerbitzuen barruan kokatzen ditu 
ostatu-zerbitzuak, eta udalen esku uzten du zerbitzu horiek emateko bete beharreko 
eginkizun guztiak garatzeko zeregina. Artikulu horretan ezartzen denez, zerbitzuak 
mota batekoak baino gehiagokoak izan daitezke, udal-eskumenen barruan betiere. 
Hala, harrera-pisuak, etxebizitza babestuak, apartamentu babestuak eta etxebizitza 
komunitarioak izan daitezke. 

Etxebizitza babestuei dagokienez, intentsitate txikiko zerbitzuak dira, udalaren 
eskumenekoak, buru-gaixotasunen bat duten pertsonak artatzen direnean izan 
ezik;kasu horietan, zentro soziosanitarioak izaten dira. Egin den azterketan, hiru foru-
aldundietan aurkitu dira jarduerak, eta horietako zenbaitetan, aldundiek berek ematen 
zuten zuzenean zerbitzua, edo inbertsioak egiten zituzten higiezinetan; beste 
batzuetan, berriz, irabazi-asmorik gabeko erakundeei egindako transferentzien bidez 
finantzatzen zituzten zerbitzuak. Jarduera horien guztizko zenbatekoa 1.004.642 euro 
da 

Araudi-esparruaren arabera, apartamentu babestuak  ere udal-eskumenekoak dira; 
horregatik, bada, arauditik kanpokotzat jo da Bizkaiko Foru Aldundiak apartamentu 
babestuak eraikitzeko egindako inbertsioaren jarduera. Jardueraren zenbatekoa 
871.000 eurotan kuantifikatu da. 

Etxebizitza komunitarioei  dagokienez, azkenik, frogatuta dago Gipuzkoako Foru 
Aldundiak balio anitzeko etxebizitzak dituela, baita Elizaraneko etxebizitzak ere; 
etxebizitza horiek Foru Aldundiak kudeatzen ditu, eta Udala plazak daudela 
bermatzeaz eta horiek finantzatzeaz arduratzen da; alabaina, ezin izan da jakin 
jarduera horren gastua zenbatekoa den. Arabako Foru Aldundiaren kasuan, arauditik 
kanpokotzat jo diren zenbatekoak eman dizkie Amurrio, Gobiaran, Asparrena, Kanpezu 
eta Guardiako udalei. Diru-kopuru horren guztizkoa 993.494 euro da. 

Bigarren mailako arreta. Laguntza emateko eta esku hartzeko zerbitzuak . 
Autonomia Erkidegoaren eskumeneko zerbitzu hauek sartzen dira azpiesparru horren 
barruan: kolektibo zehatzei informazioa eta arreta emateko zerbitzuak, familiarentzako 
elkargunea —ebazpen judizial bidez ezarritakoa— eta familia-bitartekaritzako 
zerbitzuak. Azpiesparru horri dagozkio, orobat, foru-aldundien eskumeneko zerbitzu 
hauek: zaintza eta babeseko zerbitzuak, abegi- eta adopzio-zerbitzuak eta arreta 
goiztiarreko zerbitzuak, baita laguntza teknikoak eta ingurune fisikora moldatzeko 
laguntzak ere.  

Epaileak bideratutako familientzako elkarguneen  kasu zehatzean, Eusko 
Jaurlaritzak ekintza zuzenerako duen erreserba da, Gizarte Zerbitzuei buruzko Legeak 
eta horiek arautzen dituen Dekretuak xedatzen dutenez10. Eusko Jaurlaritzak ordura 
arte zerbitzua ematen zuten erakundeei eman die ardura, Gipuzkoan izan ezik, zentro 
bakarra ireki baitu han lehiaketa bidez. Aurrekontuen gainean egin den azterketari 
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jarraiki, itxura batean, foru-erakundeek eta udal-erakundeek beren gastuen artean 
gehituko lukete baliabide horiek kudeatzeko administrazio-zereginetarako gastua, 
hitzarmenaren guztizko zenbatekoa zerbitzua ematera bideratuko bailitzateke. 
Horrexegatik, hain zuzen, jotzen da arauditik kanpoko jardueratzat, nahiz eta jarduera 
horretara bideratutako zenbatekoa hitzarmenari dagozkion  partidetan barne hartzen 
den, ezin izan baita zehaztu zenbateko kostua duen baliabide horrek hitzarmenean 
parte hartzen duten administrazioentzat. Kostua 137.360 euro da foru-aldundietan, eta 
200.000 euro udaletan. 

Familiarentzako elkarguneen zerbitzuarekin gertatu den moduan, familia-
bitartekaritzako zerbitzu integrala eratu du Eusko Jaurlaritzak, baina zerbitzu horren 
eskuduna aldatu egiten da, lurralde historikoa zein den. Hala, Bizkaian  eta 
Gipuzkoan , zerbitzua kontratatzeko  prozeduraren bidez egituratzen da zuzenean 
zerbitzua; Araban, aldiz, udalekin hitzartutako kudeaketarako gomendio  baten 
bidez egituratzen da, eta 200.000 eurokoa da. 

Laguntza teknikoak eta ingurune fisikora moldatzeko  laguntzak udal-
eskumenekoak badira ere, zenbait jarduera hauteman dira udal mailan. Hala, Gurutze 
Gorriak mota horretako zerbitzua ematen du Pausoka programaren bidez, Bilboko 
Udalaren finantzaziopean; Errenteriako Udalak, berriz, gurpil-aulki egokitu baten bidez 
kalera irteteko zerbitzua ematen die mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonei; udalek 
bi jarduera horiek egiteko eskumenik ez dutela jotzen da, ordea, eta jarduerek 48.900 
eurokoak dira, orotara. 

Garraio egokituko zerbitzuak  foru-aldundien eskumenekoak badira ere, partida 
batzuk aurkitu dira, hala nola Bilboko Udaleko Zirkulazio eta Garraio Sailean egindako 
inbertsioa. Eskumenetatik kanpoko jarduera horren zenbatekoa 56.000 euro da. 

Udalak sisteman sartzeko ate eta gizarte-larrialdiko egoeren lehen hartzaile izanik, 
aztertutako udal gehienek (Irun, Bilbo, Portugalete eta Gasteiz), tratu txarren aurrean 
laguntza soziojuridikoa eta psikosoziala emateko ze rbitzua garatu dute, nahiz eta 
foru-aldundien eskumeneko zerbitzua izan. Udalen eskumenetatik kanpo dauden 
jarduera horien kostua, guztira, 309.478 euro da. 

Gainera, Gizarte Zerbitzuei buruzko Legean ezarritakoarekin bat, adopzioak eta 
familia-harrera sustatzeko eta horretarako laguntza  teknikoa emateko zerbitzuak  
bigarren mailako arretari dagozkio, eta foru-aldundien eskumenekoak dira berez, are 
gehiago, jarduera horien bidez babesgabetasun-egoera larrian dauden eta familia-giro 
normalizatuan bizitzeko premia duten adingabeen egoerari erantzun nahi zaionean. 
Txosten honen ondorioetarako arauditik kanpo dagoen jarduera bat aurkitu da 
Gasteizko Udalean. Ordezko familien programa da, eta 156.995 euroko zenbatekoa 
du. 

                                                                                                                                               
10 124/2008 Dekretua, 2008ko uztailaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan deribazio judizialaren bidezko Familia 
Elkarguneak arautzen dituena (2008ko abuztuaren 7ko EHAA). 
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Bigarren mailako arreta . Eguneko eta gaueko arreta-zerbitzuak , mendekotasuna, 
ezgaitasuna, bazterketa edo babesgabetasuna jasaten dutelako autonomia murriztua 
duten pertsonei zuzendutakoak, foru-eskumenekoak dira Gizarte Zerbitzuei buruzko 
Legearen 22.2. artikuluari jarraiki. 

Zerbitzu edo zentro okupazionalak  ere foru-aldundien eskumenekoak dira; hala, 
bada, Ranzari izeneko ezgaituentzako enplegu-zentroa, Portugalete eta Santurtziko 
udalen artean mankomunatutakoa, udal-eskumenetatik kanpo dagoela jo da. Jarduera 
horren kostua 308.989 euro da. 

Autonomia-murriztapenen ondorioz garatutako premiei  erantzuteko eguneko 
zerbitzuak edo zentroak foru-eskumenekoak badira ere, udal gehienek garatu dituzte. 
Aztergai izan diren udaletatik, Gasteiz, Barakaldo, Laudio eta Portugaleteko udalek 
garatu dituzte azterlan honetan arauz kanpokotzat j o diren baliabideak ; izan ere, 
udal horietan modu bateratuan artatu dituzte mendekotasuneko eta ezgaitasuneko 
arrisku-egoerak zein benetako mendekotasun- eta ezgaitasun-egoerak. Udal-jarduera 
horietara bideratutako zenbatekoa 2.780.635 euro izan da guztira. 

Jarduera hori hain da ohikoa, non eta foru-aldundiek berek, arlo horren eskudunak 
izanik ere, udal-baliabideak erabiltzen baitituzte itunduta eta hitzarmenen bidez 
maizenik. Horren guztiaren ondorioz, galdu egin da 12/2008 Le gearen funtsa, 
hots, egitekoak bereiztekoa irizpide jakin batzuk a intzat hartuta (erabiltzaileen 
autonomia/mendekotasun maila, gizarteratze/bazterke ta maila, 
babes/babesgabetasun maila eta gaitasun/ezgaitasun maila) ; hala, bada, zerbitzu 
horiek gaur egun ez ditu zehazki erakunde-maila bakar batek esleitzen eta kudeatzen; 
aitzitik, kudeaketarako gomendioen eta hitzarmenen bidez egit uratutako baliabide 
hibrido batzuk garatu dira horretarako .  

Txosten honen helburuetarako, bada, jardunbide hori , 5.315.034 euroan kuantifikatu 
dena, sistemaren eraginkortasunik ezaren ondorio dela jot zen da, eta arauditik 
kanpo dagoela , arreta-eskaintza eta zerbitzu horien kostua benetan zein den jakiteko 
oztopo baita. 

Azkenik, gizarteratze-prozesuan laguntzeko eguneko zerbitzuaren edo zentroaren 
sailkapenari dagokionez, haren eskumena ere foru-aldundiena da; hala, ere, Bilboko 
Udalak hirugarren sektorerako transferentzia bidez finantzatutako prestaziotzat 
identifikatu da. Jarduera hori arauditik kanpokoa dela jo da txosten honen 
ondorioetarako, eta 75.000 euroko zenbatekoa du 

Bigarren mailako arretari  dagokionez. Egoitza-zerbitzuak . Iraganean, herritarren 
premiei erantzun nahirik, zerbitzu-mota horren erantzukizuna udalek hartu zuten beren 
eskumenen artean, herritarren eskaeretatik gertueneko erakundeak baitziren. Hala, 
bada, eskumenak mendekotasun- edo autonomia-mailen arabera banatzeko prozesua 
baliabide horiek sortu ostekoa da; hain zuzen ere, 155/2001 Dekretuari jarraiki garatu 
zen, sarreraren atalean aipatu den moduan. 
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Horregatik, foru-aldundien eskumeneko baliabidea izan arren, Euskal Autonomia 
Erkidegoaren udalerri handi gehienek egoitza mailako zerbitzuak, laguntza-ildoak edo 
azpiegiturak dituzte. 

Adinekoei egoitza mailako arreta emateko zerbitzuar en kasu zehatzean, arlo 
horretan identifikatutako udal-jarduerak, mendekotasun-egoerei erantzun zein 
autonomia-egoerei erantzun, udalen eskumenetatik kanpo daudela jotzen da, zenbait 
arrazoi direla bide: 

Ez dira pertsonak beren bizikidetza-giroan geratu ahal izatera bideratutako zerbitzuak 
(lehen mailako arreta). 

Mendekotasun-egoerak arta ditzakete (foru-aldundien eskumenekoak), 
mendekotasuna jasateko arrisku-egoerak artatu beharrean (udal-eskumenekoak). 

12/2008 Legean oinarrituta eta 155/2001 Dekretua alde batera utzita —Zorroaren 
Dekretua onartutakoan derogatuta geratuko baita—, adineko pertsona 
autonomoentzako egoitza mailako arreta-zerbitzuak ez du udal-eskumentzat jotzeko 
araudiaren babesik. 

Horrenbestez, udal-eskumenen babesik ez duten jardueretara bideratutako 
zenbatekoa 13.350.496 euro da guztira. Horren inguruan zenbait zehaztasun egin 
beharra dago: 

Bilboko Udalaren kasu zehatzean, susperraldi-zentroan ematen diren laguntzen 
barruan, arreta soziosanitarioko premia-egoerei erantzuten zaie; hala, Udalak arlo 
horretan dituen eskumenak gainditzen ditu. 

Irungo Udalean, eguneko zentroko zerbitzu batera bideratzen da baliabide hori; zentro 
hori autonomia mugatua dutenen premiei erantzuteko eguneko arreta-zerbitzu edo 
zentroen barruan dago, eta tipologia hori ere bigarren arreta-mailari dagokio; 
zerbitzuak bikoiztuta egoten jarraitzen du, beraz. Txosten honen ondorioetarako, 
tipologia horren barruan sartzea erabaki da, ezinezkoa gertatu baita aurrekontua bi 
tipologien artean banatzea.  

Ezgaituentzako egoitza-zentroak  foru-eskumeneko baliabidea badira ere, aztergai 
hartutako udal-laginean arauditik kanpoko baliabide bat aurkitu da Bilboko Udalean. 
Lurberri egoitza da, hain zuzen ere; zentro hori nagusiki alkohol-kontsumoaren 
ondorioz ezgaitasun psikologikoren bat garatu duten 45 urtetik 65 urtera bitarteko 
pertsonei ostatu iraunkorra ematen dien baliabidea da, eta 275.000 euroko zenbatekoa 
kuantifikatu zaio. 

Buruko gaixotasunen bat duten pertsonentzako egoitz a-zentroak  ere foru-
aldundien eskumenekoak dira, baina, hala ere, ostatua eta gizarte-laguntza emateko bi 
programa finantzatzen ditu Gasteizko Udalak (Bidegurutzea eta Erantzirekin duen 
hitzarmena); programa horiek alkoholismoak eragindako arazo zehatzak edo buru-
osasuneko arazoak dituzten pertsonei zuzenduta daude, eta, beraz, Foru Aldundiaren 
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eskumenekoak izan beharko lukete. Guztira, 30.000 euroko zenbatekoa kuantifikatu da 
jarduera horietan. 

Bazterketa- eta marjinazio-egoeran dauden pertsonen tzako egoitza-arreta  ere 
foru-aldundien eskumenekoa bada ere, Gasteizko Udalak, Bizitza Berria elkartearen 
bidez, Betoño Etxearen programa garatzen du, etxerik ez duten pertsonei abegi 
egiteko eta ostatu emateko, pertsona horien lehen mailako premiak betetze aldera 
(ostatua, mantenua, higienea, zainketa pertsonala, arropa eta abar); orobat, udalaren 
eskumen-eremua gainditzen duten beste jarduera batzuk ere egiten dira, hala nola 
esku-hartze sanitarioa, psikologikoa, laborala eta juridikoa. Arauditik kanpoko jarduera 
horren zenbatekoa 60.000 euro da. 

Azkenik, egoitza-zerbitzuen arloan, adingabeentzako egoitza-zentroak  foru-
aldundien eskumeneko baliabidea dira, eta babesik gabe dauden adingabeei 
bideratuta daude. Hala, bada, Gasteizko Udalaren Hezkuntza Etxeak arauditik kanpo 
daudela jotzen da, eta 1.653.428 eurokoa da, guztira, jarduera horretan erabilitako 
zenbatekoa. 

Legediak ezartzen duen esparruan, zenbait prestazio ekonomiko  berariaz arautu 
arren, beste laguntza-ildo eta prestazio batzuk sortzeko aukera dago, modu berezian 
edo aurrekoen osagarri modura, erakunde-maila guztietan. Horiek horrela, erakundeek 
beren eskumenekoak ez diren arloetan garatzen dituzte laguntzak, osagarritasun 
horretan oinarrituta. Arauditik kanpoko prestazio horiek identifikatzeko orduan, bada, 
prestazioak ematen dituen eragilearen eskumenetatik kanpoko jarduera-mailetara 
bideratutako prestazioak hartu dira oinarritzat. 

Hala, arauditik kanpokotzat jo diren zenbait prestazio ekonomiko aurkitu dira foru-
aldundien mailan, orotara, 4.175.389 euroko zenbatekokoak: premia-egoerei 
erantzuteko laguntza bereziak eta gizarteratzeko ibilbideetan parte hartzen duten 
pertsonentzako banakako laguntzak Araban, eta familientzako laguntzak eta 
gizarteratzeko laguntza ekonomikoa Gipuzkoan. Udal mailan berriz, gisa horretako 
jarduerak ere bat baino gehiago dira, eta 1.190.736,80 euroko zenbatekoa osatzen 
dute guztira: Laudioko eta Gasteizko udaletako garraio-gastuak ordaintzeko diru-
laguntza, Irungo laguntza berezien programa, Gasteizko gizarte-arretako zerbitzuak 
eta abegi partekaturako Bilboko udaleko laguntzak. 

Ondorioak  

Egindako azterketaren bidez ezin da ondorioztatu baliabide edo zerbitzu gehiegi 
dagoenik, ez baitira aztertu arloko jarduerak eta premiak; auzia da zenbait zerbitzu-
tipologiaren eskumenei dagokienez ez dela legeriak ezarritakoa betetzen, ezta 
finantzazio-eredua ere; azken hori, gainera, aldatu egiten da lurraldetik lurraldera. Oro 
har, arestian azaldutako arauditik kanpoko jarduera -eremuek osatzen duten 
testuinguruak ezaugarri hauek ditu: 
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Urteen joanean, udal  gehienek herritarren premiak asetzeko zerbitzuak garatu dituzte, 
nahiz eta Gizarte Zerbitzuei buruzko Legea ezarri ostetik zerbitzu horiek foru-aldundien 
eskumenekoak izan. Egoera horren ondorioz, foru-aldundiek zerbitzu horietarako 
baliabideak dituzte, baina udalek, aldi berean, zerbitzu horiek ematen jarraitzen dute, 
eta, zenbait kasutan, foru-aldundien finantzazioa jasotzen dute, mendekotasun, 
ezgaitasun, bazterketa edo babesgabetasuneko egoeran diren pertsonek hartutako 
plazen arabera. Horixe gertatzen da, besteak beste, intentsitate handiko zerbitzuak 
ematen dituzten udal-egoitza, -zerbitzu edo -zentroetan.  

Foru-aldundien  mailan, lurraldeetako bakoitzean garatutako zerbitzuak emateko 
banaketa-modu eta -ereduen oparotasuna dela-eta egoera nabarmen aldatzen den 
arren foru-aldunditik foru-aldundira, araudian ezarritako eskumenen banaketa 
nahasten du haien jardunbideak. Izan ere, udal batzuek finantza-arazoak dituzte 
zenbait prestazio emateko, eta hitzarmenak sinatzen dituzte erakundeen artean arazo 
horri konponbidea emateko; halaxe sortu da egoera hori. Eskumenen 
xedaezintasunaren printzipioari buruz Konstituzio Auzitegiak argudiatutakoari jarraiki, 
jardunbide hori arriskutsutzat jotzen da, erakunde eskudunaren jarduera baldintzatu 
baitezake, baliabideen esleipenaren bidez. 

Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen 39.3. artikuluak zehaztasun handirik gabeko 
baldintza batzuk ezartzen ditu Eusko Jaurlaritzaren  ekintza zuzeneko erreserba dela 
eta, eta baldintza horiek berrantolatu egin dezakete legedian ezarritako erakunde 
horren eta gainerako erakunde-mailen arteko eskumenen banaketa. Zuzeneko 
ekintzatzat zehaztu diren zenbait zerbitzu, gainera, hastapenetako eragileek berek 
ematen jarraitzen dute, nahiz eta gaur egun Eusko Jaurlaritzatik jaso horiek 
finantzatzeko dirua; horrek, bada, bikoiztasunak eragiten ditu, bai egitura mailan, bai 
administrazio mailan. 

Hirugarren sektorea  gizarte-zerbitzuen sistemaren barruan zerbitzu bereziak ematen 
dituen eragiletzat garatu arren, parte-hartze hori ez dago egituratuta sisteman guztira 
zenbat baliabide eta plaza dauden jakiteko moduan. Gainera, gizarte-arreta emateko 
ezarri diren baliabideei buruz informazio bakarra eta koordinatua ez izateak zenbait 
baliabideren kudeaketa eta finantziazioa deskoordinatzeko arriskua eragiten du. Hala, 
bada, arestian ezarritako zenbatekotik 18.154.781 euroko zenbatekoa da, orotara, 
gastua egiten duten eragileen eskumenetatik kanpoko arloetan hirugarren sektoreko 
erakundetara bideratutako finantzazio-jarduketei dagokiena, alegia, eskumenetatik 
kanpoko jardueren guztizko zenbatekoaren % 16. 



 
 

 
 
 

 

GIZARTE-ZERBITZUEN POLITIKAKO BIKOIZTASUNEN KUANTIF IKZAIO-TAULA 

  Azpiesparruak 

Eragileak 

EOS-REN 1. 
MAILAKO 
ARRETA, 
GZES-RA 

SARTZEKO 

EOS-REN 
ETXERAKO 1. 

MAILAKO 
ARRETA 

LAGUNTZA 
EMATEKO ETA 

ESKU HARTZEKO 
EOS-REN 1. 

MAILAKO ARRETA 

EOS-REN 
EGUNEKO 

ETA 
GAUEKO 1. 
MAILAKO 
ARRETA 

OSTATUA, PISUA 
EDO 

ETXEBIZITZA 
IZATEKO EOS-

REN 1. MAILAKO 
ARRETA 

LAGUNTZA 
EMATEKO ETA 

ESKU HARTZEKO 
EOS-REN 2. 

MAILAKO ARRETA 

EOS-REN 
EGUNEKO ETA 

GAUEKO 2. 
MAILAKO 
ARRETA 

EOS-REN 
EGOITZAKO 2. 

MAILAKO 
ARRETA 

PRESTAZIO 
EKONOMIKOAK GUZTIRA 

EUSKO JAURLARITZA  8.638.165 € 
(8.198.165 €)  

-                 65.000 €    20.000 €  - - - - - 
        8.723.165 € 

(8.198.165 €)  

ARABAKO FORU 
ALDUNDIA 

 865.209 € 
(865.209 €)  

22.134.253 €   18.659 € 
(18.659 €)  

 94.025 € 
(94.025 €)  

 1.308.135 € 
(993.494 €)  

 137.360 € 
(137.360 €)  

 308.748 € 
(308.748 €)  

 1.490.172 € 
(1.490.172 €)  

200.000 €  
      26.556.561 € 

(3.907.667 €)  

BIZKAIKO FORU 
ALDUNDIA 

- -  4.822.674 € 
(4.672.674 €)  

67.275 €  1.051.000 €  - -  12.303.117 € 
(12.303.117 €)  

3.614.910 €  
      21.858.976 € 

(16.975.791 €)  

GIPUZKOAKO FORU 
ALDUNDIA 

- 14.577.606 €             1.201.913 € 
(605.488 €)  

-      510.001 €  -  5.006.286 € 
(5.006.286 €)  

 13.943.255 € 
(13.943.255 €)  

             360.479 €  
      35.599.540 € 

(19.555.029 €)  

BILBOKO UDALA - - - - -  96.000 €   75.000 €  572.000 €          148.000 €             891.000 €  

DONOSTIAKO UDALA - -  74.131 €  
(74.131 €)  

- - - -  1.040.000 €  - 
        1.114.131 € 

(74.131 €)  

GASTEIZKO UDALA - - - - -  655.474 € 
(498.478 €)  

68.990 €  4.519.107 €               173.637 €  
        5.417.208 € 

(498.478 €)  

GAINERAKO UDALAK - -                 50.000 € 
(50.000 €)  

- -             219.900 €  3.020.635 €  9.237.818 €               869.100 €  
      13.397.453 € 

(50.000 €)  

BIKOIZTASUNEN 
BALIOA 

 9.503.374 € 
(9.063.374 €)   36.711.859 €   6.232.376 € 

(5.420.952 €)  
 181.300 € 
(94.025 €)  

 2.869.136 € 
(993.494 €)  

 1.108.734 € 
(635.839 €)  

 8.479.658 € 
(5.315.034 €)  

 43.105.469 € 
(27.736.544 €)            5.366.126 €   113.558.034 € 

(49.259.262 €)  

 

Egindako azterketaren esparruan, gizarte-zerbitzuen politikaren arloan aurkitu diren oinarrizko edo sektoreko arauditik kanpoko jarduerek 
113.558.034 euroko zenbatekoa hartzen dute aurrekontuetan. 

Xehetasun metodologikoan ikusi den moduan, 2011. urterako politika garatzen esku hartzen duten eragileen aurrekontuetan jaso diren eta 
oinarrizko edo sektoreko arauditik kanpo dauden jarduerak identifikatuz eta aztertuz lortu da zenbateko hori. 
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Txosten honen ikuspegiaren arabera, 2011ko aurrekontuetan ezarritakoari erreparatuta erakunde-eragileek oinarrizko edo sektoreko 
arauditik kanpo egituratutako jarduketen gehieneko bolumen ekonomikoa adierazten du zenbateko horrek. Bestalde, aipatu beharra dago 
erakunde-eragileek gizarte-zerbitzuen arloan aurrekontuetako  partidetan zehaztutakoari buruzko informazioa aztertuz lortu dela zenbateko 
hori. Horregatik, bada, eta kontuan hartuta eragile batetik bestera zehaztasun-maila aldatu egiten dela eta zenbaitetan esplizitua ere ez 
dela, zuhurtziaz aintzat hartu behar dira datuok. Gainera, baliteke zenbait jarduera azterketatik kanpo geratu izana, 2011n onartutako 
aurrekontuan jaso ez zirelako edo behar beste xehatuta ez zeudelako. 

Aurreko taula horretan, parentesien artean, hitzarmen edo kudeaketa-gomendioren baten barruko jardueratzat identifikatu diren jardueren 
zenbatekoa jaso da, informazio osagarri modura, betiere ulertuta hitzarmena egoteak baliabideak hobeto antolatzen et a koordinatzen 
laguntzen duela, eskumenen esleipena aldatzen ez ba du ere . Hala, bada, 49.259.262 €-koa da zenbateko hori. Interpretazio horren 
oinarrian, Euskal Herriko Unibertsitateak 2005ean Hiru lurralde historikoen eta Eusko Jaurlaritzaren arteko eskumenen banaketaren 
gaineko ebaluazio eta kuantifikazioari buruz egindako azterlana dago11, eta honela dio: Erakundeen artean lankidetza-hitzarmenak egonik, 
beharrezkoa da zehaztea hitzarmen horiek zenbateraino alda dezaketen eskumenen banaketa; izan ere, egiazki eskumenen banaketa 
aldatzeko baliatu izan dira sarri askotan hitzarmenak; bada, finantzazio-gaitasun handieneko administrazioak hitzarmenak erabili izan ditu, 
baliabideak esleituz erakunde eskudunaren jardunbidea baldintzatzeko. Ildo horretatik, gogoratu beharra dago Konstituzio Auzitegiak 
eskumenen xedaezintasunaren printzipioa azpimarratu duela behin eta berriz, alegia, hitzarmena ezin dela izan jarduera hori baldintzatzeko 
bidea.” 

 

                                                 
11 Hiru lurralde historikoen eta Eusko Jaurlaritzaren arteko eskumen-banaketaren ebaluazio- eta kuantifikazio-azterlanaren txosten juridikoa, Arabari aipamen berezia eginez”, EHUk egina. 



 
 

 
 
 

 

2.2. Enplegu eta Prestakuntza Politika 

2.2.1. Politikaren helmena 

Egungo egoera sozioekonomikoak eta enplegu-arloan eskumena duten 
administrazioek enplegua garatzeko eta sortzeko beren gain hartu duten konpromiso 
sendoak jarduera publikoko lehentasunen artean jartzen dute politika hori. 

Europako testuinguruan, enplegu-politikak gero eta konplexutasun handiagoko 
esparruan garatzen dira gaur egun, eta hainbat eragile, estrategia eta jarduerak bat 
egiten dute horretan. Zehazkiago esanda, Europako Batasunak enplegu-politikan 
dituen ildoak lau ardatz nagusitan laburbiltzen dira:  

• Lan-merkatuko parte-hartzea handitzea. 

• Biztanleria aktibo gaitua izatea. 

• Heziketa- eta prestakuntza-sistemak hobetzea. 

• Gizarte-bazterketaren aurka borrokatzea. 

Estatuari dagokionez, Enpleguari buruzko 56/2003 Legeko 1. artikuluak honela 
definitzen du politika: “erabateko eta kalitateko enplegua lortzera, enplegu -
eskaeraren egokitzapen kuantitatibo eta kualitatibo ra, langabezia-egoerak 
murriztera eta langabezia-egoeretan behar den bezal ako babesa izatera 
bideratutako programa eta neurriak garatzeko Estatuak eta autonomia-erkidegoek 
hartutako erabakiak dira”. 

Enplegu-politikaren azterketaren orientazioa haren kontzeptualizazioaren 
konplexutasunak baldintzatzen du. Enplegu-arloko jarduera-azpiesparruak definitu, 
konfiguratu eta mugatuko dituen irizpide bat izateko zailtasunaren arrazoiak “enplegu” 
terminoaren definizioa bera eta termino horren zeharkakotasuna dira. 
Kontzeptualizazio “akademikotik” harago, enpleguaren inguruko euskal politika 
aztertzeko orduan, enplegu-politika enplegu- eta lan-arloen bat-egite moduan 
identifikatzearen ondoriozko edukiak gehitu beharko lirateke. 

Beraz, lan honen esparruan enplegu-politikaren mugapen kontzeptuala egin da, 
honako jarduera hauek jasotzen dituena: enplegagarritasunarekin zerikusia dutenak, 
besteren konturakoak nahiz norberaren konturakoak; lanbide-prestakuntza  (lanerako 
prestakuntza); lan-merkatuaren funtzionamendua eta erregulazioa (enplegu-
eskaintzaren eta -eskaeraren arteko doikuntza-prozesuen hobekuntza, lan-arloko 
araudia, gizarte-elkarrizketa); eta laneko legeria egikaritzeari lotutako jarduerak. 

Horrela, zazpi jarduera-azpiesparru identifikatu dira : 

• Lana:  laneko legeria eta laneko arriskuen prebentzioa egikaritzeko jarduera guztia, lan-
harremanak garatzeko gizarte-elkarrizketaren bultzada eta sindikatuen jarduera indartzea 
hartzen ditu. 
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• Gizarte Ekonomia:  enpresa-estrategien ardatzean EES kontzeptua sartzen laguntzeko 
ekimenak, gizarte-ekonomiaren esparruan jardunbide egokiak hedatzeko ekimenak, 
kooperatiben elkarketa-egiturak eta araubide juridikokoak finkatzeko ekimenak eta 
kooperatiba-mugimenduari laguntzeko ekimenak biltzen ditu. 

• Enplegurako Prestakuntza:  laneko adinean dauden eta lanpostu bat lortzeko prestatu 
nahi duten pertsonei edo  lanean ari diren pertsonei zuzendutako ikaskuntza-prozesuen 
ondorioz gaitasun profesionala handituz enplegagarritasuna hobetzeko ekintza guztiak 
biltzen ditu. 

• Ekintzailetza eta Autoenplegua:  enplegagarritasuna eta autoenplegua hobetzea xede 
duten jarduera ekintzailea bultzatu eta sustatzeko jarduera guztiak biltzen ditu; hau da, lan-
merkatuan sartzeko arazoak dituzten autonomo eta norbanakoei aplikatzen zaizkien 
jarduerak. Ez da sail horretan sartzen enpresa-proiektuekin zerikusia duen ekintzailetza 
edota oinarri teknologiko edo berritzaile potentzial handikoa, horiek ekonomia sustatzeko 
politikan aztertuko baitira. 

• Lan-munduan txertatzea: lan-munduan txertatzeko arazoak dituzten kolektiboei 
(gazteak, emakumeak, minusbaliatuak eta luzaroko langabeak, batik bat) zuzenduta 
dauden lan-munduan txertatzeko eta birtxertatzeko gizarte-prestazioko jarduerak eta lan-
munduan integratzeko programak biltzen ditu. Hala, Enpleguari buruzko Europako 
Estrategian jasota dagoen bezala, “ulertzen da enplegu-politikaren inguruan egin dugun 
mugapen kontzeptualean jasota daudela gizarte-prestazioko programak eta neurriak, baldin 
eta lan-munduan txertatzeko eta birtxertatzeko erabiltzen badira”. 

• Enplegu Sustapena:  enpleguari buruzko politika aktiboko eta enplegagarritasuna 
sustatzeko programak jasotzen ditu. Enplegagarritasun-programak diseinatzera eta 
enplegua sortzen eta enplegua kalitate-, egonkortasun- eta lehiakortasun-baldintza 
onenetan finkatzen laguntzen duten jarduerak gauzatzera zuzendutako neurri guztiak 
biltzen ditu. 

• Lan-bitartekaritza:  langileei beren ezaugarriekin bat datorren enplegua ematea eta 
eskainitako lanpostuei esleitutako funtzioak betetzeko hautagai egokienak enplegu-emaileei 
eskaintzea xede duten orientazio- eta bitartekaritza-ekintza guztiak biltzen ditu. 

2.2.2. Bikoiztasunen azterketa 

Bikoiztasunen identifikazioa  

Enplegu-arloko eskumenen banaketa Autonomia Estatut uak Euskal Autonomia 
Erkidegoari egiten dion atribuzioan oinarrituta dag o: 

• Laneko legeriari dagokionez, honela dio Estatutuaren 12.2 artikuluak : “Lanari buruzko 
legegintza , lan harremanei dagozkienetan Estatuak gaur egun dituen ahalmen eta 
konpetentziak bere gain hartuz, bai eta, Estatuaren goi inspekzioarekin batera, lanari 
buruzko legeak betearazteko haren zerbitzuak eratu, zuzendu eta babesteko ahalmena ere, 
langileen kualifikazioa eta hezkuntza osoa bultza daitezen lan-baldintzak gizartearen 
aurrerabide eta aitzinamenduari egokitzen saiatuz". 
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Bestalde, 138/2011 Dekretuak, 2011ko ekainaren 28koak, Lan eta Gizarte Segurantzako 
Ikuskaritza eskualdatzeari buruzkoak, amaiera eman dio EAEk lan-arloko eskumenak 
hartzeko prozesuari, lan-antolamenduaren ohiko egikaritzaile bihurtuta. 

Laneko legeria egikaritzeari dagokionez, gizarte-ekonomiari  lotutakoak gehitu behar dira, 
esaterako, kooperatiben araubide juridikoa (Estatutuaren 10.23 artikuluan 
xedatutakoaren arabera EAEren eskumen esklusiboa dena ), eta baita Enpresaren 
Gizarte Erantzukizunari buruzko beste aldi bereko batzuk ere. 

• Estatutuaren  10.25 artikuluak, bestalde, eskumen esklusiboa ematen dio Euskal 
Autonomia Erkidegoari Euskadiko ekonomia-jardueraren sustapenaren, garapen 
ekonomikoaren eta plangintzaren arloan , ekonomiaren antolamendu orokorraren 
arabera.  Halaber, aipaturiko Estatutuaren 9.2.c) artikuluak xedatzen du euskal botere 
publikoek, beren eskumenaren esparruan, enplegu-hazkundea eta egonkortasun 
ekonomikoa sustatzera bideratutako neurriak hartuko dituztela. 

2010eko azaroan osatu zen enplegu-arloko transferentzien prozesua, 2012ko ekainaren 
12ko 43/2012 Dekretuaren bitartez lan-bitartekaritzako, enplegua sustatu eta babesteko, 
lanbide-heziketako, lanbide heziketako zentro nazionalen inguruko eta ahalmen 
zigortzailearen inguruko funtzioak egikaritzeko erabateko ahalmena hartuta. 

Lurralde Historikoen Legeak ez die ematen enplegu-a rloko inolako eskumenik 
foru-aldundiei, eta Toki Araubidearen Oinarriak ara utzen dituen Legeak ez die 
ematen udalerriei  enplegu- eta prestakuntza-arloko eskumenik. 

Bestalde, enplegu- eta prestakuntza-politikan parte hartzen d uten eragileak hiru 
instituzio-mailetan daude . Hala, Eusko Jaurlaritzak Enplegu eta Gizarte Gaietarako 
Sailaren bitartez (hain zuzen ere Plangintza eta Enplegu Sailburuordetzaren bitartez, 
Lan Sailburuordetzaren bitartez, Lanbideren bitartez eta Osalanen bitartez) eta 
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren bitartez, 
Itsasmendikoiren bitartez hain zuzen ere, erabiltzen ditu enplegu- eta lan-arloko 
eskumenak. Arabako Foru Aldundiak, berriz, Berrikuntza eta Ekonomia Sustapeneko 
Sailaren bitartez esku hartzen du; Bizkaiko Foru Aldundiak, Ekonomia Sustapeneko 
Sailaren eta Behargintzak deiturikoen bitartez; eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, 
Berrikuntzarako eta Jakintzaren Gizarterako eta Gizarte Politikako departamentuen 
bitartez. Azkenik, udalei dagokienez, aztertutako udalek enplegu-sailen edo ekonomia 
sustatzeko sailen bitartez, udal-sozietateen bitartez edo tokiko garapenerako agentzien 
bitartez garatzen dituzte enplegu-zerbitzuak. 

Behin enplegu- eta prestakuntza-politikaren arau- eta eskumen-esparruak eta han 
parte hartzen duten eragileen mapa definituta, egindako azterketaren ondoriozko 
erakunde arteko jarduera aurkeztuko da ondorengo taulan.  
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EUSKO 
JAURLARITZA

FORU-ALDUNDIAK

UDALAK

Azpiesparruak

Eragileak LANA GIZARTE-EKONOMIA
ENPLEGURAKO 
PRESTAKUNTZA

EKINTZAILETZA ETA 
AUTOENPLEGUA

LAN-MUNDUAN 
TXERTATZEA

ENPLEGUAREN 
SUSTAPENA

LANEKO 
BITARTEKARITZA

 

 Oinarrizko eta/edo sektoreko araudian emandako eskumenak babestutako egikaritzea 

 Oinarrizko eta/edo sektoreko araudiaren babesik gabeko egikaritzea 

Lan -arloan, lehen aurkeztu den bezala, Eusko Jaurlaritzak laneko legeria 
egikaritzeko bere ahalmena erabiltzen du hainbat jardueraren bitartez. 
Nabarmentzekoak dira lan-arloko prozedurak ebazteari buruzkoak, gizarte-
antolamenduaren zaintzari buruzkoak edo hitzarmenen erregistroari buruzkoak. Arlo 
horretan ez da bikoiztasunik identifikatu foru-aldundien edo  udalen lan-arloko 
jarduerengatik . 

Gizarte Ekonomia  ikuspegi bikoitzarekin eratuta dago: kooperatibismoa eta EESa: 

• Kooperatiba eta elkarte gisako egiturei dagokienez , Eusko Jaurlaritzari dagokio 
eskumena, eta ez da identifikatu beste instituzio batzuekiko biko iztasunik .  

• EESari dagokionez, ez dago bere eskumena instituzio-mailei ematen di en araudirik, 
eta, horren ondorioz, hiru instituzio-mailen jardue ra-bikoiztasuna izango litzateke .  

Hori dela eta, Eusko Jaurlaritza EESaren Plan Estrategikoa prestatzen ari da, euskal 
enpresa-ehunean EES-jardunak sustatzea eta hedatzea xede duena. Kasu honetan ez da 
lortu jarduerari dagokion aurrekontu-partida zehatz bat identifikatzerik. 

Gainera, agerian uzten da foru-aldundiek enpresen gizarte-erantzukizunaren garapenean 
duten parte-hartzea. Arabako Foru Aldundiak, Enpresaren Gizarte Erantzukizuneko 
Arabako Foroaren bitartez; Bizkaiko Foru Aldundiak, Xertatu Programaren bitartez; eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiak, «Hazkundea eta enplegua, sozialki arduratsuak diren 
enpresen bitartez» izeneko programaren bitartez. Identifikatutako foru-jarduerak 283.000 €-
ko zenbatekoa du. 

Udalei dagokienez, Bilboko Udalaren jarduera identifikatua nabarmentzen da; izan ere, Lan 
Ekintza12 erakundearen bitartez, lan- eta familia-bizitza uztartzeko neurriak bultzatzen ditu, 
15.000 €-rekin 2011ko aurrekontuaren arabera. 

Enplegurako Prestakuntza  azpiesparruan, enplegagarritasuna hobetzera 
zuzendutako prestakuntza-ekintzak sartzen dira, langabeen kolektiboentzat nahiz 
aktiboan daudenentzat izan. Eskumena Eusko Jaurlaritzarena da . Enplegu eta 
Gizarte Gaietarako Sailaren bitartez, Lanbideren bitartez eta Itsasmendikoiren bitartez 
(lehen sektoreko enplegurako prestakuntza egiten du) erabiltzen du Jaurlaritzak 
eskumena. Baina oinarrizko edo sektoreko araudiaren babesik gabeko jarduerak 

                                                 
12 Lan Ekintza, gaur egun, Bilbao Ekintza elkartean txertatuta dago. 
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detektatu dira hiru foru-aldundietan eta hainbat ud aletan, bikoiztasuna eragiten 
duten jarduerak : 

• Hala, Arabako Foru Aldundiko Berrikuntzaren eta Ekonomia Sustapenaren Sailak 
prestakuntza sustatzeko jarduerak egiten ditu Arabako enpresetan.  

Bestalde, Bizkaiko Foru Aldundiko Azpiegituren eta Ezagutzaren Kudeaketaren 
Zuzendaritza Nagusiak enplegu- eta prestakuntza-egituren bultzadarekin eta 
sustapenarekin, ezagutzaren kudeaketaren bidezko hobekuntzarekin eta lurraldean dagoen 
ezagutzaren prestakuntza- eta kudeaketa-premien analisiarekin eta diagnostikoekin 
zerikusia duten ekimenak garatzen ditu.  

Gipuzkoako Foru Aldundiak, Berrikuntzarako eta Jakintzaren Gizarterako Sailaren eta 
Gizarte Politikako Sailaren bitartez, ekarpenak egiten dizkie hainbat instituziori bizitza osoko 
ikaskuntza bultzatzeko jardueretarako, prestakuntza-zentroak prestatu, sustatu eta abian 
jartzeko esparruetan laguntzeko neurriak sustatzeko eta gizartetik baztertzeko arriskuan 
dauden pertsonen prestakuntzarako laguntza-planak egiteko. 

Beraz, foru-aldundiaren esku-hartzeagatiko bikoztasunari lotutako balioa 6.595.993 € da. 

• Azkenik, hainbat udal, beren garapen-agentzien bitartez edo atxikitako udal-sozietateen 
bitartez, lanbide-prestakuntzaren kudeaketan eta finantzaketan aritzen dira, eta 
bikoiztasuna eragiten dute. Alde horretatik, nabarmentzekoak dira Gasteizko Udaleko 
(Ekonomia Sustapeneko eta Plangintzako Sailaren bitartez) sektore sozioekonomikoetara 
zuzendutako prestakuntza-programetarako finantzaketa eta Donostiako Sustapen Sailak 
enplegu-arloan egiten duen prestakuntza-eskaintza. 

Beste udal batzuetan —esaterako, Barakaldon, Irunen, Errenterian eta Laudion—, beren 
sozietate publikoen edo garapen-agentzien bitartez kudeatutako lanbide-prestakuntzako 
ikastaroak identifikatu dira. Alde horretatik, nabarmentzekoa da udalek egiten dituzten 
prestakuntzarekin zerikusia duten jarduera asko eta asko Eusko Jaurlaritzak finantzatuta 
egiten direla eta udalak erakunde laguntzaile gisa agertzen direla. 

Enplegurako Prestakuntza arloan, 2011ko aurrekontuetan udalek egindako ekarpena 
2.788.240 € da. 

Ekintzailetza eta Autoenplegua  arloko eskumenak ez daude oinarrizko edo 
sektoreko araudiak definituta . Hala ere, Euskal Administrazioaren hiru mailek 
(Jaurlaritza, foru-aldundiak eta udalak), beren antolaketa-egitura eta egitura funtzionala 
erregulatzen dituen araudiaren bitartez, hainbat funtzio hartzen dituzte arlo 
horretan . Beraz, bikoiztasuna dago Autonomia Administrazioaren, Foru  
Administrazioaren eta Toki Administrazioaren artean , ekintzailetzaren sustapena, 
ekintzaileentzako laguntza eta izaera ekintzailearen sustapena arloetan: 

• Eusko Jaurlaritzak Enplegu eta Gizarte Gaietarako Sailaren bitartez eta Itsasmendikoiren 
(landa-ingurunean eta lehen sektorean hainbat ekintzailetza-programa garatzen ditu) 
bitartez esku hartzen du arlo horretan. Eusko Jaurlaritzak 1.979.519 €-ko aurrekontua du 
arlo horretan. 
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• Foru-aldundiei dagokienez, Arabako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte 
Gaietarako Sailarekin eta Gasteizko udalarekin elkarlanean aritzen da ekintzailetza-
esparruan elkartze- eta harreman-guneak antolatzen. Bizkaiko Foru Aldundiko Berrikuntza 
eta Lehiakortasuneko Zuzendaritza Nagusiak, bestalde, ekintzaile berriei laguntzeko 
programak diseinatu, kudeatu, ikuskatu, kontrolatu eta ebaluatzen ditu. Azkenik, 
Gipuzkoako Foru Aldundiak eskola-esparruan ekintzailetza garatzen laguntzeko programak 
egiten ditu, eta ekintzailetza eta kultura ekintzailea gizartean hedatzeko diru-laguntzak 
finantzatzen ditu. Foru-aldundiek Ekintzailetzari eta Autoenpleguari eskainitako zenbatekoa 
1.763.233 € da. 

• Toki-esparruari dagokionez, kultura ekintzailea eta enpresa-sorkuntza sustatzera 
zuzendutako jarduerak identifikatu dira lan-merkatuan sartzeko eta pertsona ekintzaileen 
lanbide-garapenerako bide gisa Bilboren kasuan (Lan Ekintzaren bitartez), eta 
autoenplegurako jarduera-ibilbideak etengabe prestatzea eta kudeatzea, Donostiaren 
kasuan. Halaber, beste udal batzuek, beren garapen-agentzien bitartez, autoenpleguari 
zuzendutako ekintzailetza-programak kudeatu eta egikaritzeko ekintzak egiten dituzte, eta, 
aldi berean, aholkularitza- eta laguntza-zerbitzuak eskaintzen dituzte. Programa horietarako 
identifikatutako udal-gastua 240.000 € izan da 2011n. 

Enplegu-politikari dagokionez, Lan-munduan txertatzeko  azpiesparruan prestazio 
sozialeko programak eta neurriak sartzen dira, baldin eta lan-munduan txertatzera eta 
birtxertatzera zuzenduta badaude, Enpleguaren Europako Estrategiak eta Lanbideren 
printzipio gidariek aurreikusten duten bezala “lan-munduan txertatzeko arazo gehien 
dituzten pertsonekiko ekintza positibodun kohesio sozialaren” bermeari buruz ari 
direnean. Lehen ere azaldu den bezala, lan-munduan txertatzeko eskumena Eusko 
Jaurlaritzari dagokio . Hala ere, foru-aldundiekin eta hainbat udalekin 
bikoiztasuna dagoela ikusi da ; izan ere, oinarrizko edota sektoreko araudiak 
emandako funtziorik ez izan arren, enplegagarritasuna sustatu eta kudeatzeko 
jarduerak egiten dituzte: 

• Arabako Foru Aldundiak, Gizarte Ongizateko Foru Institutuaren bitartez, hainbat hitzarmen 
sinatzen ditu lan-munduan txertatzeko programak garatzeko.  

Bizkaiko Foru Aldundiak minusbaliatuak eta gizarte-bazterketako egoeran dauden 
pertsonak lan-munduan txertatzeko GUZTILAN Programa garatzen du; gazteen 
enplegagarritasuna sustatzeko, autoenplegua sustatzeko eta langabezian eta bazterketa-
arriskuan dauden pertsonek enpresak sortzeko jarduerak eta praktiketako kontratazioaren 
bitartez enplegagarritasuna bultzatzeko jarduerak egiten ditu.  

Gipuzkoako Foru Aldundiak, Gizarte Politikako Sailaren bitartez, SAIATU Programa (lan-
munduan txertatzeko aurreorientazio, motibazio eta aktibazio sozio-pertsonalera 
zuzendutakoa) eta SARBIDE Programa (tutoretza eta lan-prestakuntzadun lanbide-
esperientzien bitartez lan-munduan txertatzea sustatzera zuzendutakoa) gauzatzen ditu. 
Eta Berrikuntzarako eta Jakintzaren Gizarterako Sailaren bitartez, aurrekontu-partida jakin 
batzuk bideratzen ditu lan-munduan txertatzeko arazo bereziak dituzten kolektiboei 
laguntzen dieten enpresa pribatuetara. 

2011n foru-aldundiek 18.909.472 €-ko aurrekontu-partidak erabili dituzte pertsonak lan-
munduan txertatzeko. 
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• Ikusi da hainbat udalek ere kolektibo kaltetuenak lan-munduan txertatzea programa 
espezifikoen bitartez erregulatu eta diruz laguntzen dutela. Gasteizko udalak Oinarrizko 
Errentaren hartzaileentzako enplegu-planak eta gizartean eta lan-munduan txertatzeko 
Gizarteratu Programa garatzen ditu Udal Gizarte Zerbitzuen erabiltzaileentzat. Getxoko eta 
Irungo udalek ere enplegua lortzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonak lan-munduan 
txertatzera zuzendutako programak gauzatzen dituzte. 

Pertsonak lan-munduan txertatzeko helburuarekin 2011ko aurrekontuetan egindako udal-
gastua 4.063.812 € izan da 

Enplegu Sustapena azpiesparruari dagokionez, bai foru-aldundiak eta bai udalak 
horretan aritzen dira  oinarrizko edo sektoreko araudiak emandako funtziorik ez izan 
arren, eta hori bikoiztasuna da . Bizkaiko Foru Aldundiak, esaterako, 
enplegagarritasunari laguntzeko hainbat programa gauzatzen ditu DEMA Enpresa 
Garapenerako Elkartearekin duen lankidetza-hitzarmenaren bitartez; besteak beste, 
lurraldeko pertsonen enplegagarritasuna hobetzeko. Foru-aldundi horretan, enpleguari 
laguntzeko hainbat elkarte, sustapen-programak eta enpleguaren sustapena 
finantzatzeko aurrekontu-partidak eta Behargintza deiturikoei egindako transferentziak 
ere identifikatu dira. Bizkaiko Foru Aldundiak enplegu-sustapenerako erabilitako 
aurrekontuaren zenbatekoa 7.243.125 € da. 

Udalei dagokienez, hainbat udalek parte hartzen dutela adierazten da, eta Lan 
Ekintzaren enplegu-programen hedapena eta sentsibilizazioa nabarmentzen dira. 
Gasteizko Udalak, Donostiako Udalak —azken horrek Donostia Sustapenaren 
bitartez—, eta Oarsoaldea (Errenteria) eta Bidasoa Activa (Irun) garapen-agentziek 
enplegua bultzatzeko edo sustatzeko hainbat plan gauzatu dituzte. Laburbiltzeko, 
udalek arlo horretan erabili duten zenbatekoa 21.100.985 € da. 

Laneko Bitartekaritzari dagokionez, gogoratu behar da eskumena Eusko 
Jaurlaritzari dagokiola . Nabarmentzekoa da, halaber, ikastetxe-sareak (ikastetxe 
publiko nahiz pribatuek) laneko bitartekaritza-lanetan duen rola. Ikastetxe askok 
pertsonal espezializatua dute enpresa-munduarekiko harremanetarako, eta hortik etorri 
da lan- eta hezkuntza-munduak uztartzeko ekimenak abian jartzeko asmoa. 

Baina foru-aldundiekin eta udalekin bikoiztasuna dagoela ikusi da ; izan ere, 
laneko bitartekaritza-arloan oinarrizko edota sektoreko araudiak emandako funtziorik 
ez duten arren, funtzio horretan aritzen dira: 

• Arabako Foru Aldundiak, esaterako, hitzarmen bat du SARTU-ÁLAVA elkartearekin, 
bitartekaritzaren eta laguntzaren bitartez enplegua lortzea sustatzeko. 

Bizkaiko Foru Aldundiak, bestalde, aurrekontu-partida bat du Bizkaia: Xede izeneko 
ekimenerako. Ekimenaren zerbitzuen artean dago “erakundeek Erabat Prestatutako 
Pertsonala arloan dituzten premiak asetzeko helburuarekin erabat prestatutako pertsonak 
aurkitzeko” bitartekaritza. 

Bi instituzioek laneko bitartekaritzarako 2011n identifikatutako aurrekontua 1.531.005 €-koa 
da. 
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• Halaber, udaletan ere bikoiztasuna dagoela ikusten da, oinarrizko edota sektoreko araudiak 
emandako funtziorik izan gabe lan-poltsak hartu eta kudeatzeko lanak egiten baitituzte. 
Udalek 440.000 €-ko aurrekontua dute arlo horretan. 

Ondorioak  

Txostenak erakusten du enplegu eta prestakuntza-politikako jardueren garapena ez 
dela erabat mugatzen gaur egun indarrean dagoen eskumen-esparrura; izan ere, foru-
aldundiek eta udalek gauzatzen duten ekintza publikoa oinarrizko edo sektoreko 
araudiaren babesik gabe egiten da. 

Ondoren, taula batean laburbilduta dago instituzio bakoitzean arau-babesik gabe 
identifikatu diren jarduerei buruzko informazioa, azpiesparruaren eta instituzio-mailaren 
arabera sailkatuta. 

 

 



 
 

 
 
 

 

ENPLEGU- ETA PRESTAKUNTZA-POLITIKAKO BIKOIZTASUNAK KUANTIFIKATZEKO TAULA 

 

Egindako azterketaren esparruan, oinarrizko edo sektoreko araudiaren babesik gabe identifikatutako enplegu eta prestakuntza-politikari 
buruzko jarduerek 66.953.384 €-ko aurrekontua izan dute.  

Xehetasun metodologikoan ikusi den bezala, 2011rako politikaren garapenean esku hartu duten eragileen aurrekontuetan jaso diren eta 
oinarrizko edo sektoreko araudiak babesten ez dituen jardueren identifikazioaren eta analisiaren bitartez atera da zenbatekoa. 

Txosten honen ikuspegiaren arabera, oinarrizko edo sektoreko araudiaren babesik gabe eragile instituzionalek 2011ko aurrekontuaren 
arabera gauzatutako jardueren gehienezko balioa adierazten du zenbatekoak. Kontuan izan behar da, bestalde, kopuru hori eragile 
instituzionalek esparru horretako aurrekontu-partidetarako emandako aurrekontu-informazioa aztertu ondoren lortu dela. Horregatik, 
xehetasun-maila heterogeneoa denez eragileen artean eta batzuetan esplizitua ez denez, eskatzen duen zuhurtziaz aztertu behar da. 
2011rako onartutako aurrekontuan sartu ez direlako edo behar bezala xehatu ez direlako aztertu gabe geratu diren jarduerak egon 
litezkeela pentsatzeak garamatza interpretazio horretara. 

 
AZPIESPARRUAK 

ERAGILEAK  GIZARTE-EKONOMIA 
ENPLEGURAKO 
PRESTAKUNTZA 

EKINTZAILETZA ETA 
AUTOENPLEGUA 

LAN-MUNDUAN 
TXERTATZEA 

ENPLEGUAREN 
SUSTAPENA 

LAN-BITARTEKARITZA GUZTIRA 

EUSKO JAURLARITZA - - 1.979.519 € - - - 1.979.519 € 

ARABAKO FORU-ALDUNDIA 23.000 € 501.650 € 40.000 € 733.191 € - 226.005 € 1.523.846 € 

BIZKAIKO FORU-ALDUNDIA 150.000 € 3.306.875 € 1.010.248 € 2.620.000 € 7.243.125 € 1.305.000 € 15.635.248 € 

GIPUZKOAKO FORU-ALDUNDIA 110.000 € 2.787.468 € 712.985 € 15.556.281 € - - 19.166.734 € 

BILBOKO UDALA - 50.000 € - 1.906.237 € 15.071.217 € - 17.027.454 € 

DONOSTIAKO UDALA - 240.000 € 240.000 €  472.000 €  1.181.270 €  240.000 € 2.373.270 € 

GASTEIZKO UDALA 15.000 € 1.929.000 € - 1.469.190 € 1.411.000 € 200.000 € 5.024.190 € 

GAINERAKO UDALAK - 569.240 € - 216.385 € 3.437.498 € - 4.223.123 € 

BIKOIZTASUNEN BALIOA 298.000 € 9.384.233 € 3.982.75 2 € 22.973.284 € 28.344.110 € 1.971.005 € 66.953.384 € 
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Enplegu-politikan, oro har, eragile-aniztasuna nabaritzen da, eta sistema organ iko 
bati erantzuten ez dioten irizpide eta helburu desb erdinak , hau da, enpleguaren 
esparruan parte hartzen duten eragileen arteko sistema artikulatu eta koordinatua. 

Enplegu-esparruko bikoiztasun-iturri handiena foru-aldundiek eta udal ek 
garatutako jardueraren ondorioz sortzen da , ez baitaude esparru horretan 
eskumena ematen dien oinarrizko edo sektoreko araudiak babestuta. Enpleguari 
buruzko Europako Estrategiak eta Enpleguari buruzko Estatuko Legeak toki-
erakundeen rola aitortzen dute xedatzen dutenean politika horien kudeaketa-diseinu 
eta -ereduan beharrezkoa izango dela “haien tokiko dimentsioa kontuan hartzea 
lurraldearen premietara egokitzeko, toki-esparruan enplegua sortzeko ekimenak 
ahalbideratu eta babes ditzaten”.  

Bestalde, Eusko Jaurlaritzak egindako Enpleguari buruzko 2007-2010eko Estrategian, 
foru-aldundiekin eta toki-erakundeekin lankidetzan aritzeko eredu bat jaso da, baina 
eredu horrek ez du agortzen erakunde horien esku hartzeko ahalmena, Planetik 
kanpoko funtzioak har baititzakete. 

Euskal Autonomia Erkidegoak, orain arte, erantzun die enplegu-politikaren kudeaketa 
administratiboarekin zerikusia duten alderdiei. Horretarako, LANBIDE sortu du bere 
politikak egikaritzeko organo gisa. Dena den, politika hori ez da eraginkorra, tokiko 
erakundeek araudiaren babesik gabe esku hartzen baitute, eta horrek oztopatu egiten 
baitu arlo horretako jardueren koordinazioa.  

Foru-aldundiek eta udalek Ekonomia Sustapen eta Giz arte Laguntzaren arloetan 
dituzten zerbitzuen bitartez erabiltzen dituzte enplegu-politikari lotutako funtzioak. 
Lehenengoek enpleguaren gainean ondorio zuzenak dituzten enpresa-sektoreei 
lotutako jarduerak garatzen dituzte, eta bigarrenek, bazterketa-arriskuan dauden 
kolektiboei lan-munduan txertatzen laguntzeko jarduerak. 

Espezializazio-irizpide horiek erakusten dute foru-aldundiek garatutako jarduera 
gehienak ekintzailetzarekin, autoenpleguarekin eta bazterketa-arriskuan dauden 
pertsonak lan-munduan txertatzearekin zerikusia duten jardueren ingurukoak direla. 
Udalak, bestalde, bat datoz foru-aldundiekin prestakuntzaren esparruan eta lan-
munduan txertatzekoan, baina oso aktiboak dira enplegua sustatzeko eta lan-
bitartekaritzako esparruetan ere. 
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2.3. Ekonomia Sustatzeko Politika (industria, I+G+B+N et a 
merkataritza) 

2.3.1. Politikaren helmena  

Ekonomia baten lehiakortasuna haren produkzio-sistemak kanpoaldearekin duen 
erlazio-mailak eta berritze-gaitasunak zehazten dute. Horrenbestez, ekonomia 
sustatzeko politikez hitz egitean, ez da nahikoa industria- eta teknologia-politikak soilik 
kontuan hartzea. Hau da, teknologia-berrikuntza sustatzea, industria-lehiakortasuna 
areagotzea eta hura merkatu-baldintzetara egokitzea helburu duten gobernu-ekintzak 
ez ezik, enpresen nazioarteratze handiagoa lortzeko eta jendearen ekintzailetza eta 
talentua sustatzeko baldintzak sortzeko ekintzak ere diseinatu behar dira. 

Bestalde, hiri-merkataritza gure gizarte-bizitzaren ereduaren funtsezko elementu bat 
da: tokiko ekonomiak sustatzen ditu, gizarte-harremanei bide ematen die, eta hiriko 
bizitza indartzen du. Horrenbestez, merkataritza garatzen den inguruneetara ere 
zabaltzen da lehiakortasunaren kontzeptua. 

Azken batean, zenbait arlo landu behar dira ekonomia sustatzeko politika bat aurrera 
eramateko. Berrikuntzaren aldeko batasuna: Europa krisiaren osteko mundurako 
prestatzea13 txostenean hau jasotzen da: “Europako Batasunak berrikuntza behar du 
munduan lehiakorra izan dadin, ezagutzaren oinarria baliatu behar du, kokapen 
ekonomikoa hobetu, eta XXI. mendeko gizarte-erronka handiei aurre egin”. Horiek 
horrela, “biziki garrantzitsuak dira merkatu bakarra osatuta berrikuntza sustatzeko 
ahaleginak, baita lehengai-hornidura bermatuko duen industria- eta merkataritza-
politika sendo bat ere”. 

Bestalde, Europa 2020 Estrategiak (EBren datorren hamarkadarako hazkunde-
estrategia) zehazten du datorren hamarkadan EBren hazkunderako estatu kideek 
ezarri behar dituzten politiken ikuskera, eta elkar indartzen duten hiru lehentasun 
identifikatzen ditu: ezagutzan eta berrikuntzan oinarritutako ekonomia garatzea; 
baliabideak eraginkortasun handiagoz erabiliko dituen ekonomia bat sustatzea; eta 
enplegu askoko ekonomia bat sustatzea, gizarte- eta lurralde-kohesioa izango dituena: 

• Industria: ekonomiaren eragile den heinean, jarduera-eremu giltzarria da industria-politika, 
hazkunde jasangarria eta enplegua sortuko duen hazkundea bermatzeko. 

• I+G+B+N: (I+G+B eta nazioarteratzea)  berrikuntza eta lehiakortasuna elkarri oso lotuta 
daude, eta ekonomia-hazkundearen eta lurraldearen oparotasunaren oinarriak dira. Baina, 
horretarako, kanpora ireki behar da, enpresek agerpen handiagoa izan dezaten kanpo-
merkatuetan, inbertsioak eskuratu behar dira, eta berrikuntza irekiko sareetan parte hartu. 

• Merkataritza : Etorkizunean, zerbitzuak gero eta garrantzitsuagoak izango dira, ekonomia 
dibertsifikatuagoa izateko ekarpena egingo baitute. Merkataritza nabarmentzen da zerbitzu-

                                                 
13 Merkies, J.A. (2010): Berrikuntzaren aldeko batasuna: Europa krisiaren osteko mundurako prestatzea lan-
dokumentua. Industria, Ikerketa eta Energia Batzordea. Europako Parlamentua. 



 
 

 
 
 

 49 

jardueren artean, enplegu asko ematen duen jarduera baita, eta bereziki garrantzitsua da 
oreka makroekonomikoan, prezioen nahiz eskaeraren kudeaketari dagokienez14. 

Horregatik egituratzen da politika honen azterketa hiru arlo h anditan: industria, 
I+G+B+N eta merkataritza . 

Industriari  dagokionez, kontzeptua mugatzen du azterketak, eta arlo hauekin 
erlazionatutako jarduerak biltzen ditu: industria-enpresetan produkzio-jarduera 
lehiakorraren sorrera sustatzea; industria-enpresen jarduera mantentzea; kultura 
ekintzailea sustatzea, ekintzaile berriak sustatzea eta babestea, eta industria-
lurzoruaren plangintza. Azterketa honetatik kanpo geratzen dira energia- eta meategi-
arloan egindako jarduerak. Hala, industria-arloaren azterketak hiru azpiesparru ditu:  

• Industria-lehiakortasuna: produkzio-jarduera lehiakorra sortzera bideratutako ekintzak 
biltzen ditu; adibidez, enpresa-garapena, kudeaketaren hobekuntza eta enpresa-
dibertsifikazioa helburu dituzten sektore eta enpresei laguntzeko neurriak. Enpresen 
lehiakortasun-neurri egokiak, enpresetan IKTak erabiltzea eta enpresen arteko taldeak 
sustatzeko ekimenak ere biltzen ditu. 

• Industria-antolamendua:  enpresen jarduera mantentzeko ekintzak jasotzen ditu. 
Horretarako, berriro industrializatzeko behar bereziak dituzten eremuak nahiz zailtasunak 
dituzten enpresei bultzada bat emateko laguntza-programak garatzen dira. Industria-
erabileretarako lurzoruen kudeaketarekin erlazionatutako jarduerak ere egiten dira. 

• Enpresa-ekintzailetza:  eskuarki enpresa bat sortzea ondoriotzat duten proiektu berriak eta 
negozio-ekimenak eta -aukerak garatzeko jarduerak sustatzen, bultzatzen eta babesten 
dituzten ekintzak jasotzen ditu. Ez dira talde honetan sartzen autoenpleguarekin 
erlazionatutako ekintzailetzak, edo teknologia- edo berrikuntza-oinarri handia duten 
proiektuekin erlazionatutakoak. 

I+G+B+N arloari dagokionez, ikerketari, garapenari, berrikuntzari eta nazioarteratzeari 
lotutako jarduerak biltzen dira. Azterketa honetatik kanpo geratzen dira berrikuntza 
publikoa eta administrazio publikoan IKTen erabilera sustatzearekin zerikusia duten 
jarduerak. 

Horiek horrela, I+G+B+N arloa bost azpiesparrutan egituratu da: 

• Ikerketa:  oinarrizko ezagutza sortzera bideratutako jarduerei erreferentzia egiten die. 
Ezagutza horiek produktu berriak garatzeko oinarria izango dira. 

• Berrikuntza ez-teknologikoa:  produkzio- eta banaketa-prozesuen eraginkortasuna eta 
malgutasuna sustatzearekin, produktu berrien garapenarekin, produktuen merkaturako 
orientazioarekin, marken kudeaketarekin eta kudeaketako antolaketa- eta kalitate-sistemak 
hobetzearekin erlazionatutako jarduerak hartzen ditu, baita langileen gaikuntza profesional, 
tekniko eta enpresarialarekin lotutakoak ere. 

                                                 
14 Eusko Jaurlaritza. Enpresa-lehiakortasuneko plana 2010-2013, 37. or. Turismoarekin erlazionatutako jarduerak 
turismo-politikan aztertzen dira. 
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• Berrikuntza teknologikoa:  euskal enpresetan teknologia sortu eta ezartzera bideratutako 
jarduerak hartzen ditu. 

• Nazioarteratzea: euskal enpresetan nazioarteko lehiakortasun-kultura sustatzera 
bideratutako jarduerak hartzen ditu. 

• Ekintzailetza teknologikoa:  eskuarki enpresa bat sortzea ondoriotzat duten teknologia- eta 
berrikuntza-oinarri handiko proiektu berriak eta negozio-ekimenak eta -aukerak garatzeko 
jarduerak sustatzen, bultzatzen eta babesten dituzten ekintzak jasotzen ditu. 

Merkataritzari  dagokionez, azterketak merkataritza-sektore dinamiko eta lehiakorra 
mantentzeko jarduerak identifikatu ditu, baita hiri-inguruen garapena orekatua izan 
dadin merkataritza-egiturak sustatzeko ekimenak ere. Horrenbestez, barne-
merkataritzarekin lotutako jarduerak hartu dira kontuan; izan ere, kanpo-merkataritzari 
dagozkionak I+G+B+N arloan aztertu dira, nazioarteratzearen azpiesparruan. 
Azterketarako, bi azpiesparru identifikatu dira: 

• Merkataritza-jardueraren dinamizazioa:  merkataritzaren lehiakortasuna garatzeko eta 
hobetzeko ekintzak hartzen ditu. Hori zerbitzuaren profesionaltasuna, kudeaketaren 
bikaintasuna, teknologia berrien erabilera, markaren kokapenaren hobekuntza edo kalitate-
prozesuen erabilera sustatuz egiten da, besteak beste. Horrez gainera, merkataritza-
jarduera sustatzeko eta sendotzeko ekintzak ere hartzen ditu; esaterako, euskal produktuak 
edo asoziazionismoa sustatzeko ekitaldiak antolatzea. 

• Merkataritza-egiturekiko babesa:  merkataritza-guneen kudeaketa, mantentzea, 
berrikuntza eta modernizazioa jasotzen ditu, merkataritza-jarduerara egokitzen dela 
bermatzeko eta jarduera hori sustatzeko. 

 
 
2.3.2. Bikoiztasunen azterketa 

Bikoiztasunen identifikazioa  

A Jarraian, ekonomia sustatzeko politikan definitutako arloetako bakoitzean aztertutako 
bikoiztasunak jasotzen dira, industria, I+G+B+N eta merkataritza arloetakoak, hain 
zuzen.  

Oro har, adierazi behar da hau ezartzen duela Autonomia Estatutuaren 10.25 
artikuluak: “Ekonomiaren bultzapen eta aurrerabidea eta Euskal Herriko ekintza 
ekonomikoaren plangintza, ekonomiaren antolaketa orokorraren arauera”. 

Lurralde Historikoen Legeak ez ditu foru-aldundien eskumentzat zehazten ekonomia-
jardueraren sustapen orokorrari dagozkionak. Hala ere, ekonomia sustatzeko jarduerak 
egin ditzakete Lurralde Historikoen Legean zehaztutako eskumen-banaketan 
dagozkien arloetan. 

Azkenik, udalerriek ez dute eskumenik ekonomiaren sustapenaren arloan. 



 
 

 
 
 

 51 

Industria-arloa  

Autonomia Estatutuaren 10.30 artikuluan zehazten da  EAEren eskumen 
esklusibo hau: “Industria, segurtasun, garrantzi militar eta osasun arrazoiengatik eta 
lege berezipean diratekeen industrien ezarkuntza, zabalpen eta lekualdatzea izan ezik, 
ez eta funtzio hauetarako legegintza espezifikoa behar duten guztiak ere, eta atzerritar 
teknologiaren transferentzia egiteko aldez aurretiko kontratoak behar dituztenak ere ez. 
Industria sektoreen berrestrukturaketan Estatuak ezarriko dituen planak aurrera 
eraman eta betetzea Euskal Herriari dagokio”. 

Foru-aldundiei dagokienez, Lurralde Historikoen Legeak ez ditu foru-aldundien 
eskumentzat zehazten ekonomia-jardueraren sustapen orokorrari dagozkionak, ezta 
industria-politikari dagozkionak ere. Hala ere, ekonomia sustatzeko jarduerak egin 
ditzakete foru-organoek Lurralde Historikoen Legean zehaztutako eskumen-banaketan 
dagozkien arloetan. 

Udalerriek ez dute eskumenik ekonomiaren sustapenaren eta berrikuntzaren arloetan. 
Alde horretatik, ez da pentsatu behar Toki Araubidearen Oinarriei buruzko Legearen 
25.1 artikuluak aipatzen duena (“Udalerriak, bere interesak kudeatzeko eta bere 
eskumenen esparruan, auzo-erkidegoaren beharrak eta nahiak betetzen lagundu 
dezaketen jarduera-mota guztiak bultzatu eta nahi adina zerbitzu publiko egin ditzake”) 
politika horien esleipenari heltzeko puntua denik; izan ere, paragrafo horretan, 
udalerriaren eskumen espezifikoak soilik aipatzen dira, ez besterik. 

Industria-politika garatzeko behar den tresnetako bat industria-lurzorua da, eta 
plangintzaren bidez sailkatzen eta kalifikatzen dute industria-lurzoruaren eskumena 
duten agintariek. Horri dagokionez, Autonomia Estatutuaren 10.31 artikuluak jasotzen 
du EAEren eskumen esklusiboa dela “Lurralde, kosta, hirigintza eta etxebizitzen 
antolaketa”. 

Eskumen hori Euskal Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzko 1990eko maiatzaren 
31ko Legean garatzen da. Legeak EAEko lurralde-antolamenduari buruzko tresnak 
arautzen ditu, eta beren eskumenak betetzeko administrazio publikoei garatzea 
dagozkien ekintzak ─lurraldean eragina dutenak─ koordinatzeko behar diren irizpideak 
eta prozedurak zehazten ditu. Legeak tresna hauek definitzen ditu: 

• Lurralde Antolakuntzarako Artezpideak (LAA):  Hau zehazten da 4. atalean: “Lurralde 
Antolakuntzarako Artezpideak izango dira Lege honetan araupetzen diren gainerako 
antolabideak aurkezteko abiapuntu nagusi, eta halaber lur-jaurpideei buruzko legeetan 
ohartemandako antolakuntza-egitamuentzat ere, lege horiei egokitu beharko bait zaizkie 
beti ere Herri Administraritza ezberdinek, direla autonomiazko, foruzko zein toki-mailakoak, 
bakoitza bere eskuduntzez baliatuz, gara ditzaten eta lurraldean izan dezaten egitamu, 
egitarau eta ekintzak”. 

5. atalean jasotako funtzioei dagokienez, hauek nabarmendu behar dira:  

• “Dena delako lurraldean diharduten herri zein norbanako-alorreko sailen ekonomi eta 
gizarte-aldetikako ekintza ezberdinak lurralde horretan kokatzeko aldiak bideratu eta 
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araupetuko dituzten irizpide eta arau guztiak orohartzeko kutsuz eta elkarri atxikizko 
izanez eta Euskal Autonomi Elkarteko politika eta/edo ekonomi egitamuekin bat etorriz 
egitea, horrela Euskadi osoaren onerako beharrezko den lurralde-oreka bermatu eta 
ekonomi iharduna lurralde egokietara erakartzeko bidezko diren baldintzak sortu ahal 
izateko”. 

• “Tokien eta lurraldearen antolakuntzari erabilpenari dagokienetan abiapuntu izanezko 
esparrua gauzatzea, Autonomi Elkarteko lurraldean lan egi duten Herri Administraritza 
ezberdinen alor-politikak aurkeztu eta egiteratzeko, eta halaber Foru Aldundi eta 
Udalen hirigintza-lanerako, guzti horien arteko antolakideketa egokia eta 
elkargarritasuna bermatzeko". 

Lege horren 8. atalean, haren izaera loteslea —bai administrazio publikoei dagokienez, bai 
banakoei dagokienez— onartzen da. Horiek horrela, Eusko Jaurlaritzari dagokio haiek 
prestatu eta onartzea, eta horri jarraiki onartu zituen LAAk, 1997ko otsailaren 11ko 28/1997 
Dekretuaren bidez. Arau horrek ez dio amaiera ematen 8. atalean zehaztutako izaera 
lotesleari, sektoreko planei eta hirigintza-antolamenduari dagokienez, "erreferentziazko 
tresnak, tresna malguak" baitira.  

• Lurralde Plan Partzialak (LPP):  LAAn definitutako hamabost arlo funtzionaletako 
bakoitzerako lurralde-antolaketarako irizpideak garatzen dituzte. Eusko Jaurlaritzak nahiz 
foru-aldundiek egin eta onar ditzakete, betiere toki-erakundeei bermatutako lurralde-eremua 
errespetatuz. Egun, hasita dago LAAn aurreikusitako hamabost lurralde-plan partzialen 
idazketa, garapen-fasea denetan berdina ez den arren. 

• Sektoreko Lurralde Planak (SLP):  lurraldean eragina duten planak, Eusko Jaurlaritzaren 
sailek eta/edo Lurralde Historikoetako foru-organoek onartuak. Politika horretan eragina 
duten eta behin betiko onartuen artean 2004ko abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuaren 
bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua 
Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko Sektoreko Lurralde Plana dago. 

Hau da plan horren funtsezko helburu bat: “jarduera ekonomikoetarako lurzorua 
hirigintzaren ikuspegitik orokorrean aintzat hartzea, Lurraldearen Zatiko Planak arrazoizko 
homogeneotasun- eta osagarritasun-mailarekin lantzeko prozesua era koordinatuan 
arautzeko laguntza-tresna gisa”. Horrez gainera, hau zehazten da dokumentuan: “Gizarteak 
ekonomia-jarduera berriak hartzeko prestatutako lurra (ondo kokatua, urbanizatua eta onar 
daitekeen kostua duena) eskatzen du eta eskari honek interes orokorra du, behar-
beharrezkoa baita gure Erkidegoaren lurraldean oreka bilatuko duen ekonomia-garapena 
bermatzeko. Horrenbestez, Plana garatzeko helburu nagusia ekonomia-jardueretarako 
lurren hirigintza-antolamenduko lanetan eta lurraren merkatuko prezioak erregulatzeko 
lagungarriak izango diren poligono estrategikoak sustatzeko lanetan Administrazioaren 
hainbat erakunde-estamentu buru-belarri esku hartzea izango da”. 

Bestalde, hau zehazten da Lurralde Historikoen Legearen 7.c.5 artikuluan: “Bateango 
erakundeen legebideak bere mugartean egiteratzea dagokie Kondaira-Lurraldeei (…) 
hirigintzaren alorrean, Kondaira-Lurraldeei arioa, gertakuntza, egiterapena, eraentza, 
arta eta argipideketa-ahalmenak dagozkie eta bai, bere ihardutze-eremuaren barruan 
goragoko mailako egitamuketan zehaztutakoak egiteratuz Lurralde eta Hirigintza-
antolaketarako agiri-sortak ontzat ematea ere, Legeak beste herri izaiki eta Hirigintzako 
Ihardutze-Erakunde batzuei ematen dizkien agintepideen kaltetan gabe”. Hirigintza-
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antolamenduko tresna guztiak onartzea lurralde historikoei dagokiela ere jasotzen da; 
salbuespen bakarra dira lurralde- edo hirigintza-antolamenduko tresnak garatzen 
dituzten erakunde komunei esleitutako arloko eskumenak gauzatzeko plan bereziak. 

Eta hau zehazten da Toki Araubidearen Oinarriei buruzko Legearen 25.2.d artikuluan: 
“Udalerriak, beti, Estatuko eta autonomia-erkidegoetako legedian ezarritako moduan, 
gai hauetako eskumenak beteko ditu: (…) Hirigintzaren antolamendua, kudeaketa, 
gauzatzea eta diziplina”. 

Ekonomia sustatzeko politikaren industria- arloan parte hartzen duten eragileei 
dagokienez, hiru instituzio-mailatakoak dira . Horiek horrela, Eusko Jaurlaritzak 
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren bidez (zehazki Kabinete, 
Plangintza eta Estrategiako Sailburuordetzaren, Industria eta Energiako 
Sailburuordetzaren, Berrikuntza eta Teknologiako Sailburuordetzaren, SPRIren eta 
SPRILURen (SPRIren mendekoa) bidez) eta Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren 
bidez (zehazki Laneko Sailburuordetzaren Gizarte Ekonomia eta EESaren 
Zuzendaritzaren bidez) gauzatzen ditu bere eskumenak. 

Bestalde, Arabako Foru Aldundiak Arabako Garapen Agentziaren bidez parte hartzen 
du, Bizkaiko Foru Aldundiak, Ekonomi Sustapena Sailaren eta Azpiegiturak–en bidez, 
eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Berrikuntzaren eta Ezagutzaren Gizartea 
Departamentuaren eta Etorlurren bidez. 

Azkenik, udal aztertuen kasuan, jarduerak ogasunaren, ekonomia-sustapenaren eta 
enpleguaren sailen, udal-elkarteen eta tokiko garapen-agentzien bidez antolatzen dira. 

Hala, ekonomia sustatzeko politikaren baitan industria-arloaren arau- eta eskumen-
esparrua eta politika horretan parte hartzen duten eragileen mapa aztertu ondoren, 
egindako azterketaren emaitza den erakunde arteko jarduera aurkezten da taula 
honetan. 
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Eragileak INDUSTRIA-LEHIAKORTASUNA INDUSTRIA-ANTOLAMENDUA ENPRE SA-EKINTZAILETZA

EUSKO 
JAURLARITZA

FORU-ALDUNDIAK

UDALAK

Azpiesparruak

 

 Oinarrizko eta/edo sektoreko araudian emandako eskumenak babestutako egikaritzea 

 Oinarrizko eta/edo sektoreko araudiaren babesik gabeko egikaritzea 

 

Industria-lehiakortasunari  dagokionez, eta dagoeneko aipatu den moduan, 
Autonomia Estatutuaren 10.30 artikuluan zehazten da autonomia-erkidegoak eskumen 
esklusiboa duela industria-arloan. 

Gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko Industriako 8/2004 Legeak industria-jarduera 
gauzatzeko eta sustatzeko araudi-esparru bat ezartzen du, eta hau zehazten du 21. 
artikuluan: “Hazkunde iraunkorreko ekonomia-eredu bat sustatzen laguntzeko eta 
horren bidez lehiakortasunean, produktibitatean, solidaritatean eta lurraldeen arteko 
orekan aurrera egin ahal izateko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak 
industria sustatzeko programak abiaraziko ditu”. Hau da programaren helburuetako bat 
(21.2.a art.): “Industria-jarduera garatu, modernizatu eta lehiakor egitea”. 

Foru-organoek foru-aldundiei dagozkien arlo haietan soilik egin ditzakete ekonomia 
sustatzeko jarduerak, ez Lurralde Historikoen Legeak ez Toki Araubidearen Oinarriei 
buruzko Legeak ez baitizkie esleitzen industria-arloko eskumenak foru-aldundiei edo 
udalei. Hala ere, bikoiztasunak aurkitu dira Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundietan, 
oinarrizko edo sektoreko araudiaren babesik gabe jarduten baitute arlo horretan: 

• Bizkaiko Foru Aldundiak, Berrikuntza eta Lehiakortasuna bultzatzeko zuzendaritza 
nagusiaren bidez, automobilgintza-sektorea sustatzeko eta finantzatzeko jarduerak egiten 
ditu. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak, berriz, mikroenpresek lehiakortasuna hobetzearekin 
erlazionatutako jarduerak egiten ditu, bai informazioaren gizartean txertatuz (IKTak 
ezartzeko laguntzak mikroenpresei), bai finkatze- eta modernizatze-proiektuetan lagunduz.  

Azpiesparru horretan, foru-aldundiek Ekarpen Funtsera egindako ekarpenak ere aurkitu 
dira. 

Foru-aldundiek industria-lehiakortasunean izandako esku-hartzearen ondoriozko 
bikoiztasunaren balioa 5.545.000 € da. 

• Udal-eremuari dagokionez, zehazki hiru hiriburuei dagokienez, enpresek kudeaketa eta 
garapena hobetzeko laguntza- eta aholkularitza-zerbitzuak identifikatu dira jarduera-
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memorien bidez: Lan Ekintza SAren15 bidez Bilbon; Donostiako Sustapenaren bidez 
Donostian; eta Gasteizko Udalaren Ekonomia Sustapen eta Plangintza Estrategikoaren 
Sailaren Enpresei Laguntzeko Zerbitzuaren bidez. 

Aztertutako beste udal batzuek enpresa-sustapena bultzatzeko jarduerak eta enpresa-
kudeaketa hobetzeko programak egiten dituzte, garapen-agentzien bidez. 

Alde horretatik, aztertutako udaletan 15.384.241 €-ko aurrekontu-partidak identifikatu dira. 

Industria-antolamenduari  dagokionez, Autonomia Estatutuak 10.30 artikuluan 
jasotzen du EAEren eskumen esklusiboa dela: “Industria (…).Industri sektoreen 
berrestrukturaketan Estatuak ezarriko dituen planak aurrera eraman eta betetzea 
Euskal Herriari dagokio”. 
Eta hau dio Euskal Autonomia Erkidegoko Industriako 8/2004 Legeak: “oinarrizko gai 
modura ageri dira, besteak beste, industria-arloak antolatzea eta industriako prozesuak 
edo fabrikazio-prozesuak arautzea”. 

Alde horretatik, foru-aldundien nahiz udalen jarduerak identifikatu dira. Gipuzkoako 
Foru Aldundiak plan bat du zailtasunak dituzten enpresei finantza-babesa emateko, 
enpresek epe ertainean aurrera jarraitu ahal izan dezaten. Plan hori Berrikuntzako eta 
ezagutzaren sustapeneko zuzendaritza orokorraren bidez garatzen da. 

Foru-aldundiek industria-antolamenduan izandako esku-hartzearen ondoriozko 
bikoiztasunaren balioa 1.000.000 € da. 

Udalei dagokienez, Bilboko Udalean aurkitu da bikoiztasun bat: Lan Ekintzaren bidez, 
enpresei orientazioa eta laguntza emateko jarduerak egiten ditu, krisi-egoerara egokitu 
daitezen. Baina ezin izan da aurkitu jarduera horri dagokion aurrekontu-partida 
aurrekontuetan. 

Industria-antolamenduaren azpiesparruaren azterketarekin jarraituz, industria-
lurzoruaren kudeaketaren  arloan, Lurralde Antolaketaren Legeak ezartzen du 
administrazio- eta funtzio-koordinazioaren legeak gidatu behar duela autonomia-
erkidegoaren, foru-aldundien eta udalen harremana, lurraldea LPP eta ALP bidez 
antolatzeko. Egindako azterketari jarraiki, ondoriozta daiteke Eusko Jaurlaritzak nahiz 
foru-aldundiek egiten dituztela industria-lurzorua kudeatzeko jarduerak, oinarrizko eta 
sektoreko araudian babestuta. Beraz, ez da bikoiztasunik aurkitu arlo honetan. 

Enplegu-politikaren azterketan adierazi dugun moduan, enpresa-ekintzailetza  arloko 
eskumenak ez dira definitzen oinarrizko edo sektoreko araudian. Hala ere, hiru 
erakunde-mailek (Eusko Jaurlaritza, foru-aldundiak eta udalak) bere gain hartzen 
dituzte arlo horretako funtzioak, antolaketa-araudiaren bidez. Horrenbestez, 
bikoiztasuna dago autonomia-erkidegoaren administrazioaren, foru-aldundien eta 
udalen artean, enpresa-ekintzailetza arloko sustapen, kudeaketa eta finantzaketari 
dagokionez: 

                                                 
15 Lan Ekintza, egun, Bilbao Ekintza Sozietatean dago. 
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• Eusko Jaurlaritza, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren bidez, 
Ekintzailetza Legea prestatzen ari da. SPRIren bidez, berriz, ekintzailetza sustatzearekin 
zerikusia duten jarduerak finantzatzen ditu: 2011ko ekintzailetza foroa; Ekintzailetzaren 
euskal enpresa abian jartzeko, garatzeko eta zabaltzeko parte-hartzearen webgunea, 
SGECR SA Elkartearen bidez, Ezten eta Suztapen Arrisku-kapitalaren funtsak erabiliz. 
Bestalde, Enplegu eta Gizarte Gaietarako Sailak diru-laguntzak ematen ditu gizarte-
ekonomiako enpresak sortzea sustatzeko. Eusko Jaurlaritzak 31.694.519 €-ko aurrekontua 
du arlo horretarako. 

• Foru-aldundiei dagokienez, Arabako Foru Aldundiak ekintzaileei aholkularitza on line 
emateko programak (enpresa-leihatila bakarra) finantzatzen ditu, Berrikuntza eta Ekonomia 
Sustapenaren Sailaren bidez. Bestalde, Bizkaiko Foru Aldundiak, Ekonomi Sustapenerako 
Sailaren bidez, “Egin eta Ekin” programa antolatzen du (DBH eta Batxilergoko ikasleen 
artean ekintzailetza-kultura sustatzera bideratutako programa da, eta enpresa-proiektu 
onena saritzen du), eta aholkularitza eta laguntza ematen ditu enpresa-proiektuak sortzen 
eta abian jartzen laguntzeko. Foru-aldundiek enpresa-ekintzailetzara bideratutako 
zenbatekoa 218.000 € da. 

• Udalerriei dagokienez, ekintzailetza-jarrera eta enpresen sorrera sustatzeko neurriak 
identifikatu dira Bilboko Udalean (Lan Ekintzaren bidez); enpresa-ekimen berriak garatzeko 
eta babesteko zerbitzuak Donostian (Donostiako Sustapenaren bidez) eta enpresa-
haztegien kudeaketa eta ekintzailetza-ekintzak Gasteizko Udalean (Ekonomia 
Sustapenerako eta Plangintza Estrategikorako Saila). 

Horrez gainera, udalek, garapen-agentzien bidez, ekintzaileei aholkuak emateko jarduerak 
egiten dituzte enpresa bat sortzeko etapetan. Azpiesparru horretan udalek egindako gastu 
identifikatua 297.053 € da. 

 

I+G+B+N arloa  

Autonomia Estatutuaren 10.16 artikuluak Euskal Autonomia Erkidegoari esleitzen 
dio ikerketa zientifiko eta teknikoko eskumen esklu siboa, Estatuarekin 
koordinatuta. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Industriako 2004ko azaroaren 
12ko 8/2004 Legeak industria-enpresen nazioarteratzera bideratutako ek intza-
programen diseinua eta egikaritzea  lantzen ditu, Autonomia Estatutuaren 10.25 
artikuluan jasotako EAEko ekonomia-jardueraren sustapena, garapen ekonomikoa eta 
plangintza egiteko EAEri ematen dion eskumen esklusiboa garatuz . 

Foru-aldundiei dagokienez, Lurralde Historikoen Legeak ez ditu foru-aldundien 
eskumentzat zehazten ekonomia-jardueraren sustapen orokorrari dagozkionak, 
ezta berrikuntzari dagozkionak ere . Hala ere, ekonomia sustatzeko jarduerak egin 
ditzakete foru-organoek, Lurralde Historikoen Legean zehaztutako eskumen-
banaketan dagozkien arloetan. 

Udalerriek ez dute eskumenik ekonomiaren sustapenar en eta berrikuntzaren 
arloetan.  Alde horretatik, ez da pentsatu behar Toki Araubidearen Oinarriei buruzko 
Legearen 25.1 artikuluak aipatzen duena (“Udalerriak, bere interesak kudeatzeko eta 
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bere eskumenen esparruan, auzo-erkidegoaren beharrak eta nahiak betetzen lagundu 
dezaketen jarduera-mota guztiak bultzatu eta nahi adina zerbitzu publiko egin ditzake”) 
politika horien esleipenari heltzeko puntua denik; izan ere, paragrafo horretan, 
udalerriaren eskumen espezifikoak soilik aipatzen dira. 

Ekonomia sustatzeko politikaren  I+G+B+N arloan esku hartzen duten eragileak 
aztertuta ikusten da hiru erakunde-mailatakoak direla 16. Eusko Jaurlaritzak bost 
sailen bidez gauzatzen ditu arlo honetako eskumenak:  

• Lehendakaritza; bere jarduera Lehendakaritzaren Idazkaritzaren bidez garatzen du. 

• Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila (Kabinete, Plangintza eta 
Estrategiako Sailburuordetzaren, Industria eta Energiako Sailburuordetzaren, Berrikuntza 
eta Teknologiako Sailburuordetzaren eta SPRI Sozietate Publikoaren bidez). 

• Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila (Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuordetzaren 
bidez). 

• Osasun eta Kontsumo Saila (Kalitate, Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko 
Sailburuordetzaren, Osasun Sailburuordetzaren, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren 
eta Berrikuntza + Ikerketa + Osasuna Eusko Fundazioa / B+I+O eusko fundazioaren bidez). 

• Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila (Nekazaritza eta Landa 
Garapeneko Sailburuordetzaren, Arrantza eta Elikagaien Industriako Sailburuordetzaren, 
URA-Uraren Euskal Agentziaren, Ikerketa-zentro publiko NEIKERen eta ingurumena 
kudeatzeko IHOBE sozietate publikoaren bidez). 

Bestalde, Arabako Foru Aldundiak Ekonomia Sustapenaren eta Berrikuntzaren 
Sailaren bidez parte hartzen du; Bizkaiko Foru Aldundiak, Ekonomi Sustapena Sailaren 
eta BEAZ berrikuntza-agentziaren bidez; eta, Gipuzkoako Foru Aldundiak, 
Berrikuntzaren eta Ezagutzaren Gizartea Departamentuaren bidez.  

Udalerriei dagokienez, udal aztertuek jarduera batzuk garatzen dituzte: Gasteizko 
Udalak Ekonomia Sustapenerako eta Plangintza Estrategikoko Sailaren bidez; eta 
udal-elkarteen edo tokiko garapen-agentzien bidez Bilboko, Donostiako, Barakaldoko 
eta Laudioko udalek. 

Hala, I+G+B+N arloaren arau- eta eskumen-esparrua eta politika horretan parte 
hartzen duten eragileen mapa aztertu ondoren, egindako azterketaren emaitza den 
erakunde arteko jarduera aurkezten da taula honetan. 

 

                                                 
16 Foru-aldundiei eta udalei dagokienez, antolaketa-araudi aztertua erakunde-mailetan lanei ekitean indarrean zegoen 
antolaketari eta egiturari dagokio. Hau da, 2011ko maiatzeko hauteskunde-prozesuaren aurretikoari. 
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Eragileak IKERKETA
BERRIKUNTZA EZ-
TEKNOLOGIKOA

BERRIKUNTZA 
TEKNOLOGIKOA

NAZIOARTERATZEA
EKINTZAILETZA 
TEKNOLOGIKOA

EUSKO 
JAURLARITZA

FORU-ALDUNDIAK

UDALAK

Azpiesparruak

 

 Oinarrizko eta/edo sektoreko araudian emandako eskumenak babestutako egikaritzea 

 Oinarrizko eta/edo sektoreko araudiaren babesik gabeko egikaritzea 

Ikerketaren  arloan, dagoeneko aipatu den moduan, Eusko Jaurlaritzak eskumen 
esklusiboa du 17, eta funtzio hauek esleitu zaizkio: ikerketa eta garapen zientifiko, 
teknologiko, industrial edo beste edozein ildoren eta berrikuntzaren antolaketa, 
plangintza, sustapena EAEri dagozkion eskumenetan; ikerketa-, garapen- eta 
berrikuntza-programak eta -proiektuak egitea, onartzea, egikaritzea, segimendua 
egitea eta kontrola; eta EAEn egiten diren ikerketa, garapen zientifiko eta teknologiko, 
eta berrikuntzako ikerketa- eta garapen-jarduerak koordinatzea18.  

Jardueraren azpiesparru honetan, bikoiztasunak identifikatu dira hiru foru-
aldundien eta udal batzuen jardueragatik,  sustapenari, kudeaketari eta 
finantzaketari dagokienez: 

• Arabako Foru Aldundiak ikerketa-jarduera sustatzen du, erakunde askorekin hitzarmenak 
eginez (adibidez, TAZ – Teknologia Aeronautikoen Zentroa). 

Bizkaiko Foru Aldundiak, Ekonomi Sustapeneko Sailaren bidez, Deustu Fundazioaren 
jarduera babesten du. Fundazio horrek ikerketa-zerbitzuak sustatzen eta ematen ditu 
enpresa eta erakundeen artean. Gainera, Lehiakortasuna Hobetzeko Plan bat egin du, eta 
jarduera-ildotzat enpresen I+G unitateak sustatzea du. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak ikerketa sustatzen du askotariko zentroak eta erakundeak 
babestuz; adibidez, Donostian, International Physics Center, Basque Culinary Center 
Fundazioa (fakultate bat eta Gastronomia-zientzietan ikerketa eta berrikuntza sustatzeko 
zentro bat) eta, oro har, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Gipuzkoako Sarea. 

Azkenik, aipatu behar da hiru foru-aldundiek laguntza ekonomikoa ematen diotela, hitzarmen 
bidez, ikerketa eta berrikuntza sustatzeko berrikuntza-funtsari19. 2011rako identifikatutako 
aurrekontu-partida gehienek ikerketarekin zerikusia duten jarduerei erantzuten diete, eta, 
horrenbestez, foru-aldundien aurrekontua azpiesparru honi esleitu zaio. 

                                                 
17 2009ko urtarrilaren 9ko 3/2009 Errege Dekretuak EAEri ematen dizkio estatuko administrazio orokorraren funtzioak, 
ikerketa eta garapen zientifiko eta teknikoko eta berrikuntzari dagokienez. Horiek horrela, EAEri dagokio, bere 
eskumen-esparruan, ikerketa eta garapen zientifiko eta teknologikoa, industriala eta antzeko besteren bat, eta 
berrikuntza antolatzea, haren plangintza egitea eta sustatzea. 
18 Estatuko administrazioari dagozkion eskumenei kalte egin gabe. 
19 2007ko urtarrilaren 18an, Berrikuntza Funtsaren osaera onartu zuen Finantzen Euskal Kontseiluak. 2008-2012 
bosturtekorako, 200 milioi euroko guztiko kopurua zehaztu zen (40 milioi urteko); Eusko Jaurlaritzak % 85 finantzatuko 
du, eta, foru-aldundiek, gainerako % 15a.  
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2011n foru-aldundiek ikerketara bideratu dituzten aurrekontu-partida identifikatuen balioa 
11.814.060 € da. 

• Udalerriei dagokienez, Gasteizko eta Donostiako udalek soilik jarduten dute azpiesparru 
honetan. Lehenengoak hitzarmen bat sinatu du Arabako Enpresarien Elkartearekin, I+G+B 
azterketa bat egiteko. Donostiako Udala, berriz, Donostiako Sustapenaren bidez, 
Rozaneseko ikertzaileen egoitza – Talent House abian jartzeko lanean ari da. 

2011ko udalerrien aurrekontuetan ikerketarako hautemandako udal-gastuaren guztizkoa 
30.000 € da. 

Egun indarrean dagoen araudiari jarraiki, Eusko Jaurlaritzak eskumen esklusiboa 
du berrikuntzaren eremuan, eta ekintzak zuzenean eg iteko eskumena beretzat 
hartzeko eskubidea du 20.  

Berrikuntza ez-teknologikoari dagokionez, foru-aldundiek  aurrera eramaten 
dituzten jarduera batzuk identifikatu dira. Jarduera horiek ez dute oinarrizko edo 
sektoreko legediak babesik, baina haien Antolamendu Dekretuetan jasotzen dira. 
Horiek horrela: 

• Arabako Foru Aldundiak, SAIATU programaren esparruan, Arabako ETE-ek enpresan 
berrikuntza (produkzio-produktuak, antolaketa, marketina eta merkatuak, etab.) sustatzera 
bideratutako proiektuak eta ekintzak egitea sustatzeko jarduerak finantzatzen ditu. 

Bizkaiko Foru Aldundiak “Berrikuntzako eragileen sareko programa 2010” programa 
garatzen du. Programaren helburua da lankidetza sustatzea Bizkaian berrikuntza sustatzen 
lan egiten duten eragileekin; Berrikuntza eta antolakuntza aldaketa sustatzeko planaren 
helburua da jendearen osoko garapenean oinarritutako enpresa-berrikuntza sustatzea; eta 
Enpresa-berrikuntzako plan integrala, BEAZ Bizkaiak sustatua, eta Bizkaiko enpresa-
egituraren osoko berrikuntza sustatzeko. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak, Berrikuntzaren eta Ezagutzaren Gizartearen Sailaren bidez, 
hainbat ekimen eraman ditu aurrera, eta, besteak beste, 2007-2011ko Kudeaketa Planeko 
Gipuzkoa lehiakorra izenekoa nabarmentzen da. Helburua da Lurralde Historikoko enpresa- 
eta produkzio-egituraren lehiakortasuna sustatzea, berrikuntzara bideratuz. Era berean, Foru 
Aldundiak Gipuzkoa Berritzen sustatzen du, Lurralde Historikoan I+G+B arloan 
garrantzitsuak diren eragile guztiekin. Haren helburua da berrikuntza-jardueraren emaitzak 
hobetzeko estrategiei buruz hausnartzea, eta proposamen bateratuak egitea erakundeetan 
berrikuntza-kulturaren sorrera eta balio erantsi handiagoko jardueren garapena sustatzeko, 
eta enpresa-antolaketaren kontzeptua eta jendeari bideratutako kudeaketa-forma berrien 
ezarpenaren sustapenarekin erlazionatutako beste jarduera batzuk aurkeztea.  

2011n foru-aldundiek berrikuntza ez-teknologikora bideratu dituzten aurrekontu-partida 
identifikatuen balioa 9.430.291 € da. 

• Azkenik, udalen ekintza izaera berritzaileko enpresa-jarduerak sustatzera bideratzen da 
azpiesparru honetan, ekonomia-eredu berritua eta eraginkorra sortzen dutenei bide 
emateko. Alde horretatik, Bilboko Udalaren (Lan Ekintzaren bidez), Donostiako Udalaren 

                                                 
20 2009ko urtarrilaren 9ko 3/2009 Errege Dekretuak EAEri ematen dizkio estatuko administrazio orokorraren funtzioak 
ikerketa eta garapen zientifiko eta teknikoko eta berrikuntza arloetan.  
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(Donostiako Sustapenaren bidez) eta Barakaldoko Udalaren (Inguralderen bidez) ekintza 
nabarmentzen da: enpresei aholkularitza ematen diete kudeaketan, berrikuntza beren 
jardueran barnera dezaten. Azkenik, Gasteizko Udaleko Enpresei Laguntzeko Zerbitzua 
Mikroinnova programaren buru da, eta programaren helburua da mikroenpresei laguntzea 
berrikuntza eguneroko kudeaketan txertatzen, doako aholkularitza- eta kontsultoretza-
zerbitzuak emanez. 

Udalek berrikuntza ez-teknologikora bideratutako zenbatekoa 132.000 € da. 

Berrikuntza teknologikoari  dagokionez, egindako azterketak bikoiztasunak 
identifikatu ditu hiru foru-aldundien jardueretan. Jarduera horiek ez daude 
oinarrizko araudiaren bidez babestuta, bai, ordea, egiturazko dekretuen bidez: 

• Arabako Foru Aldundiak, Berrikuntza eta Ekonomia Sustapeneko Zuzendaritzaren bidez, 
transferentziak egiten dizkio Automobilgintzako industria- eta kirol-jarduerak sustatzeko 
Elkarteari (AFYPAIDA); elkarte horren helburua da automobilgintza-enpresen eta kirol-
elkarteen interesak bateratzea, automobilgintzaren sektore ekonomikoaren industria- eta 
kirol-arloak garatzeko. 

Bizkaiko Foru Aldundiak, BEAZen bidez, teknologia-berrikuntzarako laguntzak kudeatzen 
ditu Enpresa Berrikuntzarako Plan Integralaren esparruan. Hala, laguntzak zehazten ditu 
produktuetan berrikuntza-plan espezifikoak egiteko. Horrez gainera, laguntzak kudeatzen 
ditu patenteak eskatzeko azterketak egiteko, eta arlo horretan lankidetzan aritzeko. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak, Berrikuntzaren eta Jakintzaren Sustapen Zuzendaritza 
Nagusiaren bidez, lurraldeko enpresa txikientzako berrikuntza teknologikoko laguntza-
programa garatzen du, baita zientzia eta teknologiaren azpiegituretan inbertsioak egiteko 
babes-ekimenak ere (ekarpenak Garaia eta Tekniker berrikuntza guneei). 

Jarduera horien zenbatekoa 12.471.030 € da. 

Nazioarteratzeari  dagokionez, EAEko Autonomia Estatutuaren 10.25 artikuluak 
EAEri ematen dio ekonomia-jarduera sustatzeko, garatzeko eta haren plangintza 
egiteko eskumena, eta ekonomia nazioarteratzera bideratutako jarduera-
programen diseinua eta egikaritzea, esportazioak su statzea, kanpo-merkatuak 
bilatzea, teknologia modernizatzeko inbertsioak, pl anak eskuratzea, Europarekiko 
eta beste kontinente batzuekiko azpiegiturak eta komunikazioak hobetzea ere hartzen 
du. Horrez gainera, EAEko Autonomia Estatutuaren 10.21 artikuluak EAEri esleitzen 
dio eskumen esklusiboa merkataritza-, industria- eta na bigazio-ganbarei 
dagokienez  (Estatuak kanpo-merkataritzaren arloan duen eskumena alde batera utzi 
gabe). Hala, EAEk, ganberen erregimen juridikoa ezarriz, lurraldearen nazioarteratze-
beharrei erantzun diezaieke. 

Bikoiztasunak identifikatu dira hiru foru-aldundiet an eta udal batzuetan, 
nazioarteratzearekin erlazionatutako jardueren sust apenari eta finantzaketari 
dagokionez: 
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• Horiek horrela, Arabako Foru Aldundiak SAIATU programaren bidez sustatzen ditu 
nazioarteratze-proiektuak, eta Arabako enpresei diruz laguntzen die kanpo-merkatuan 
sartzen eta haietan ezartzen. 

Bizkaiko Foru Aldundiak Lankidetza eta Nazioarteratzea Sustatzeko Programa diseinatu du, 
eta ETE-en nazioarteratzea sustatzen jarduten du, enpresen arteko lankidetza-ekintzak 
eginez eta Bizkaiko ETE esportatzaileen ekintza sustatuz. Zehazki, merkataritza-
ordezkaritzen sorrerara edo produktua nazioarteko merkatu berrietara zabaltzera 
bideratutako proiektuei ematen zaie diru-laguntza. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoako enpresei laguntzen die produkzio- eta merkataritza-
ezarpenetan inbertsioak egiten, baita merkataritza- eta teknologia-misioak eta produktu 
aurreratu eta berritzaile berrien aurkezpenak prestatzen ere, nazioarteko merkaturako. Era 
berean, Gipuzkoako Merkataritza Ganberaren laguntzaz, oinarri teknologikoko enpresen 
nazioarteratzea sustatzen du. 

Foru-aldundien esku-hartzearen ondoriozko bikoiztasunaren balioa 2.352.000 € da. 

• Udalei dagokienez, jarduera bakarra identifikatu da aztertutako udalen artean: Laudioko 
udalak, tokiko garapenerako agentziaren bidez, akordio bat sinatu du Arabako Merkataritza 
eta Industria Ganberarekin nazioarteratze-arloan. 

Udalen ekintzen zenbatekoa, nazioarteratzeari dagokionez, eta 2011ko aurrekontuetan 
islatua, 16.030 € da. 

Ekintzailetza teknologikoaren azpiesparruari dagokionez, eta enplegu-politikaren 
azterketan —ekintzailetzari eta autoenpleguari erreferentzia egiten zaio—, nahiz 
industria-arloarenean —enpresa-ekintzailetza kontuan hartzen duena— aipatzen 
zenez, ekintzailetza-arloko eskumenak ez daude definituta oinarrizko edo sektoreko 
araudiaren bidez . Baina euskal administrazioaren bi mailak  (Eusko Jaurlaritzak eta 
foru-aldundiek), haien antolaketa- eta funtzio-egitura arautzen duen araudiaren bidez, 
ekintzailetza teknologikoarekin erlazionatutako fun tzioak beren gain hartzen 
dituzte . Beraz, bikoiztasuna dago autonomia-erkidegoko administrazi oaren eta 
foru-aldundien administrazioaren artean, ekintzailetza sustatzeari, ekintzaileei 
laguntza emateari eta espiritu ekintzailea sustatzeari dagokienez: 

• Eusko Jaurlaritzak Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren bidez jarduten 
du arlo horretan, eta eragin handiko enpresa-proiektu berritzaileak eta oinarri teknologikoko 
enpresa berrien aurkezpena babesten ditu (GAUZATU programa). Era berean, SPRI 
Sozietate Publikoak ekimen batzuetan parte hartzen du enpresa berritzaileak eta/edo izaera 
teknologikokoak sortzen eta garatzen laguntzeko: Entreprenari, Ekintzaile, Mini Connect, 
Team Academy Euskadi, Intraemprende programak, Business Angels sareak. EAEko 
enpresen eta berrikuntzaren zentroen finantzaketa eta goi-mailako euskal teknologia-
enpresak martxan jartzen, garatzen eta zabaltzen parte hartzen laguntzen du, baita (Elkano 
XXI FCR), informazio-teknologia berrien erabilera intentsibo eta estentsiboko enpresa 
berritzaileetan (Ekintzaile XXI FCR) eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko oinarri teknologiko 
eta berritzaileko enpresa berriak sortzen ere (EZTEN FCR). Eusko Jaurlaritzak 
25.872.997 €-ko aurrekontua bideratu du arlo horretara. 
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• Foru-aldundiei dagokienez, Arabako Foru Aldundiak diru-laguntzak ematen ditu berrikuntza-
elementuak (produktua, marketina, prozesua, eta abar) txertatzen dituzten enpresa berriak 
sustatzeko eta sortzeko. Laguntzak AUSARTU programaren bidez bideratzen dira. Horrez 
gainera, lankidetza-hitzarmen bat sinatu du LEIA-CDT Fundazioarekin, Lurralde Historikoko 
edozein jarduera-eremutan izaera teknologikoko enpresa-ekimen berriak garatzeko.  

Bizkaiko Foru Aldundiak, berriz, Lehiakortasuna Hobetzeko 2011-2012ko Plana diseinatu 
du, eta laguntza-egiturak ditu ekintza hauetarako: 

- Enpresa-proiektu berritzaileak garatzeko: Bizkaiko Foru Aldundiak diru-laguntzak 
ematen ditu proiektuen enpresa-planak egiteko (bideragarritasun- eta merkataritza-
azterketak, azterketa eta txosten teknikoak, azoketarako laguntzak, etab.), eta 
aholkularitza ematen du jarduera aurkezteko epean, BEAZen bidez. 

- Bizkaian enpresa berritzaile berriak sortzea, bereziki oinarri teknologikokoak eta 
hazkunde-aukera handikoak: Foru Aldundiak diru-laguntzak ematen ditu erakundea 
sortzeko eta aurkezteko gastuak estaltzeko, inbertsioetarako, lokalak alokatzeko, 
jabetza intelektuala eta industriala babesteko, eta prestakuntza handiko 
espezialistak kontratatzeko (doktoreak eta/edo teknologoak) enpresa berriak 
sortzeko eta abian jartzeko, eta aukera ematen du Bizkaiko Seed Capital 
Elkartearen mailegu parte hartzaileak jasotzeko, finantzaketa, bazkideak, 
profesionalak edo enpresaren jarduera-eremuko espezialistak bilatzeko BEAZen 
aholkularitzara jasotzeko eta Elkartegiak moduluetara eta industrialdeetara sartzeko. 

Bestalde, enpresa berritzaileak eta/edo izaera teknologikokoak sortzea helburu duten 
ekimenetan ere parte hartzen du; adibidez, Tecnaliaren ekingunea, BIOKABIren 
bioekingunea (aktibo bioteknologiaren sektorean) edo Ezkerraldeko Enpresa Garapenaren 
Zentroa (CEDEMI). 

Azkenik, Gipuzkoako Foru Aldundiak TXEKINTEK programa kudeatzen du. Laguntza 
ekonomikoa ematen die enpresa-proiektu berritzaileei eta oinarri teknologikokoei, edozein 
arlotakoei, enpresa-ideia konpainia abian jarri arte gara dadin. Horrez gainera, Seed 
Gipuzkoa arrisku kapitalaren elkartearen % 50 du, eta lurraldeko enpresa teknologiko 
eta/edo berritzaile berrietan parte hartzen du. Bestalde, aipatu behar da Gipuzkoako Foru 
Aldundiak Gipuzkoako Enpresa eta Berrikuntza Zentroa — BIC GIPUZKOA BERRILAN— 
finantzatzen laguntzen duela.  

Foru-aldundiek ekintzailetza teknologikora bideratutako zenbatekoa 8.217.368 € da. 

 

Merkataritza-arloa  

Autonomia Estatutuak, 10. artikuluan, hau dio: zehazten du EAEk eskumen esklusiboa 
duela barne-merkataritzan, prezioen politika orokorrari, estatuko lurraldean ondasunen 
zirkulazio askeari eta eskumenari defentsari buruzko legediari kalterik egin gabe. 
Azokak eta barne-merkatuak. 1980ko irailaren 26ko 2867/1980 Errege Dekretuak, 
bestalde, EAEri transferitzen dizkio barne-azoken, merkatarit za-egituren eta 
merkatu-diziplinaren erreformaren eskumenak. 
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Merkataritza-arloan, Toki Araubidearen Oinarriei bu ruzko Legearen 25.2. 
artikuluan, eskumen batzuk esleitzen zaizkie udalei : “Udalerriak, beti, Estatuko eta 
autonomia-erkidegoetako legedian ezarritako moduan, gai hauetako eskumenak 
beteko ditu: (…)Hornidurak, hiltegiak, azokak, merkatuak eta bezeroen eta 
kontsumitzaileen defentsa”. 
Horrez gainera, Merkataritza-jarduerari buruzko 1994ko maiatzaren 2 7ko  7/1994 
Legeak udalerriei esleitzen die merkataritza bidera tzeko planak onartzeko eta 
egikaritzeko eskumena.  Udalerrien kasuan, merkataritzan lortu beharreko helburuak 
eta helburu horiek lortzeko sustapen-neurri espezif ikoak zehaztuko dira . Planek 
zazpi urteko gehienezko iraupena izango dute, eta autonomia-erkidegoak merkataritza-
arloan zehazten dituen sustapen-politika eta -ildoekin batera prestatuko dira. Udaleko 
hirigintza-planek merkataritza-erabilerari dagokionez aurreikusitakora egokitu beharko 
dute. Planek udalerri bati baino gehiagori eragiten badiete, mankomunitateak osatuko 
dituzte udalek, eta udal guztiek onartu beharko dituzte mankomunitatearen 
merkataritza bideratzeko planak. 

Merkataritza-arloaren  kasuan, parte hartzen duten eragileak hiru erakunde-
mailetakoak dira . Eusko Jaurlaritzari dagokionez, politika hori Industria, Berrikuntza, 
Merkataritza eta Turismo Sailaren bidez antolatzen da, eta Merkataritza eta Turismo 
Sailburuordetzaren bidez gauzatzen du bere jarduera. SPRI Sozietate Publikoa ere 
Sailera atxikita dago. Foru-aldundiei dagokienez, Bizkaiko Foru Aldundiak Berrikuntza 
eta Ekonomi Sustapena Sailaren bidez gauzatzen ditu bere jarduerak. Azkenik, udal 
aztertuen kasuan, jarduerak ogasunaren, ekonomia-sustapenaren eta enpleguaren 
sailen, udal-elkarteen eta tokiko garapen-agentzien bidez antolatzen dira. 

Hala, ekonomia sustatzeko politikaren baitan merkataritza-arloaren arau- eta eskumen-
esparrua eta politika horretan parte hartzen duten eragileen mapa aztertu ondoren, 
egindako azterketaren emaitza den erakunde arteko jarduera aurkezten da taula 
honetan. 

Eragileak
MERKATARITZA-

JARDUERAREN DINAMIZAZIOA
MERKATARITZA-EGITUREKIKO 

BABESA

EUSKO 
JAURLARITZA

FORU-ALDUNDIAK

UDALAK

Azpiesparruak

 

 
Oinarrizko eta/edo sektoreko araudian emandako eskumenak babestutako egikaritzea 

 
Oinarrizko eta/edo sektoreko araudiaren babesik gabeko egikaritzea 

Merkataritza-jarduera dinamizatzeari  dagokionez, dagoeneko ikusi den moduan, 
EAEn egun indarrean dagoen oinarrizko eta sektoreko legediak, eta, bereziki, 
Merkataritza-jarduerari buruzko 7/1994 de Legeak  eta ondorengo aldaketek, 
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azpiesparru horrekin erlazionatutako arloen eskumen-banaketa zorrotza egiten dute. 
Hain zuzen ere, zehazten da EAEk eskumen esklusiboak dituela arlo hauetan: barne-
merkataritzan, barne-azoketan, eta merkataritza-egituren eta merkatu-diziplinaren 
erreformetan. Horrez gainera, Eusko Jaurlaritzari eta udalei eskatzen die merkataritza-
jardueraren lehiakortasuna modernizatzeko eta hobetzeko jarduerak egiteko, 
Merkataritza Txikizkaria Egokitzeko Plana 21 egin eta hura udaletan jasotzeko 
merkataritza bideratzeko planen bidez. 

Horrenbestez, merkataritza-jarduera dinamizatzeko Eusko Jaurlaritzak eta udalek 
egindako jarduera publikoek arauen erabateko babesa izango lukete a priori: 

• Eusko Jaurlaritzaren jarduerak merkataritza-jardueren lehiakortasuna hobetzeko jarduerak, 
(bereziki hiri-ingurunean), hiru euskal hiriburuetako merkataritza-sektoreen biziberritzea 
sustatzeko jarduerak, merkataritza-establezimenduetan bikaintasun-ziurtagiriak kudeatzeko 
jarduerak nahiz merkataritza-politika lehiakorrak, enpresa-bikaintasuna eta merkatarien 
arteko lankidetza indartzeko eta zabaltzeko ekintzak jasotzen ditu. 

• Foru-aldundiei dagokienez, nabarmendu behar da Arabako Foru Aldundiaren  aurrekontu-
partida batzuek bikoiztasunak  dituztela, jarduera horiek araudien inolako babesik gabe 
egiten ariko bailirateke. Baliabide horiek merkataritza-elkarte batzuk finantzatzeko 
erabiltzen da, Amurrio, Laudio eta Gasteizkoak, hain zuzen (Apymca, Apill eta Gasteiz-On, 
hurrenez hurren). Horrenbestez, foru-aldundien esku-hartzearen ondoriozko 
bikoiztasunaren balioa 89.000 € da 2011ko aurrekontuetan. 

• Udalei dagokienez, hiru euskal hiriburuek funtsak bideratzen dituzte merkataritza-sektorea 
dinamizatzearekin erlazionatutako jardueretara. Zehazki, Bilboko Udalak (Lan Ekintzaren 
bidez) merkataritza-mapa hobetzea sustatzen du22, merkatarien behar eta kokapenetara 
egokitutako estrategien bidez (diagnostikoak, Merkataritzako Berrikuntza Plana, etab.). 
Donostiako Udalak (Donostiako Sustapena Elkartearen bidez), merkataritza txikiaren 
lehiakortasuna hobetzeko jarduerak egiten ditu23, haien elkarteak babestuz, berrikuntza 
sustatuz eta merkataritza-sektorearen eta toki-administrazioaren arteko harremanei bide 
emanez, bereziki Merkataritzako Aholku Kontseiluaren bidez. Azkenik, Gasteizko Udalak 
merkatarien elkarteak eta federazioak finantzatzeko egiten dituen jarduerak eta Alhondiga 
plana identifikatu dira24 (Alhondiga plana: merkataritza- eta zerbitzu-eremu bat sortzeko 
proiektu estrategikoa, hiriko merkataritza hobetzeko; hiria biziberritzeko jarduerak nahiz 
merkataritza dinamizatzeko zeharkako jarduerak jasotzen ditu). 

Era berean, aztertu diren beste udal batzuek ere aurrekontu-partidak dituzte merkataritza-
jarduera sustatu eta indartzeko, eta udalerrietako merkataritza-lehiakortasuna indartzeko. 
Lehenago aipatu den moduan, ekimen horiek udal bakoitzaren merkataritza bideratzeko 
planetan jasotzen dira. 

                                                 
21 Azkenean, Merkataritza egokitzeko 2015eko plana izena jaso zuen, eta 2010eko otsailean onartu zen. 
22 Lan Ekintzaren jarduera-memoriatik ateratako informazioa. 
23 Donostiako Sustapena elkartearen aurrekontuen xehetasunean, merkataritza txikiaren lehiakortasuna hobetzeko 
jarduerak jasotzen dira, eta haiek aurrera eramaten ari dira. 
24 Hiri-merkataritzari kokapen finkoa emateko merkataritza-politika bat eta helburu, estrategia eta plan batzuk 
sustatzearen arduradunak. Besteak beste, alderdi hauek sustatuko dituzte: eskala-ekonomien sorrera, merkataritza 
elkartuaren eta kokatzen diren eremuen lehiakortasuna hobetzeko. 
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Merkataritza-egituren babesa  azpiesparruan, aurreko azpiesparruan geratzen zen 
bezala, legeak erabateko arau-babesa ematen die erakunde komunei eta udalei 
merkataritza-egiturak babesteko jarduerak egiteko25. Bestalde, merkataritzako 
ordutegiak, jaiegunetan irekitzea eta merkealdiak arautzea autonomia-erkidegoaren 
eskumena dira printzipioz. Hala ere, estatuko arau-esparruan garatu behar dira. 
Azkenik, aipatu behar da Merkataritza Jarduerari buruzko Legearen bigarren aldaketak 
erabateko eskumena eman ziela udalei merkataritza-baimen bakarrak emateko. 

Horrenbestez, ondoriozta daiteke azpiesparru aztertuan Eusko Jaurlaritza eta udala 
erabateko arau- eta lege-gaitasunekin ari direla lanean. Alde horretatik, ikusi da, 
aurrekontu aztertuetan oinarrituz, merkataritza-establezimenduak berritzeko eta 
modernizatzeko baliabideak ematera bideratzen dela nagusiki Eusko Jaurlaritzaren 
jarduera, eta Bilbao Exhibition Centerri (BEC) egindako esleipena nabarmentzen da. 
Bestalde, udal aztertuek udal-merkatuak kudeatzeko eta mantentzeko lanak, azoken 
antolaketa, hornidura-azokak, merkataritza-ekitaldiak eta abar egiten dituztela. 

Horiek horrela, ez da bikoiztasunik identifikatu Merkataritza Egiturak Babesteko 
azpiesparruan. 

Ondorioak  

EAEko ekonomia sustatzeko politikaren azterketak nabarmendu du politika horren 
egikaritze-esparrua Eusko Jaurlaritzaren eskumen-esparrua bera dela nagusiki. Hala 
ere, politika hori garatzeko jarduerak ez dira mugatzen egun indarrean dagoen 
eskumen-esparru horretara, eta foru-aldundien eta udalen ekintzak ez dira arauan 
zehaztutakoaren araberakoak. 

Politika horren azterketa hiru arlo handitan egituratu da: industria, I+G+B+N eta 
merkataritza. 

Industria -arloan, jardueren hiru azpiesparru aztertu dira: industria-lehiakortasuna, 
industria-antolamendua eta enpresa-ekintzailetza.  

Araudiaren azterketan identifikatu den moduan, Eusko Jaurlaritzak eskumen 
esklusiboa du industrian, eta Lurralde Historikoen Legeak eta Toki Araubidearen 
Oinarriei buruzko Legeak ez diete eskumenik ematen ez foru-aldundiei ez udalei. 

Hala ere, lehiakortasunaren eta industria-antolamenduaren azpiesparruetan, ikusi da 
foru-aldundiek eta udalek jarduerak egiten dituztela, produkzio-jarduera lehiakorra 
sortzea sustatzeko eta enpresen kudeaketaren hobekuntza, jarduera mantentzea eta 
dibertsifikazioa babesteko.  

                                                 
25 Merkataritza-jarduerari buruzko legeak 50. artikuluan garatzen du bi administrazio-erakundeek zer rol izan behar 
duten merkataritza-establezimenduen kudeaketan, mantentzean, berritzean eta modernizazioan. Zehazki, ezartzen du 
Merkataritza Txikizkaria Egokitzeko Planen bidez, eta haiek udaletara egokitzeko merkataritza bideratzeko planen bidez 
garapenarekin erlazionatutako arloak landuko direla, besteak beste: merkataritza-enpresa modernizatzeko ekimenak, 
kontsumitzailearentzat prestazio eta zerbitzu berriak sortuko dituztenak, enpresa-lankidetzarako egokitze-prozesuak eta 
tresnak eta jardueraren transmisioa edo segida. 
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Enpresa-ekintzailetzari dagokionez (arlo hori ez da definitzen arau bidez), hiru 
erakunde-mailen jarduerak identifikatu dira, eta enpresa-proiektu berrien garapena 
sustatzen eta babesten dute. 

I+G+B+N arloko jardueren azterketa bost azpiesparrutan egituratu da: ikerketa, 
berrikuntza ez-teknologikoa, berrikuntza teknologikoa, nazioarteratzea eta ekintzailetza 
teknologikoa. 

Autonomia Estatutuak eskumen esklusiboa ematen dio Eusko Jaurlaritzari I+G+B+N 
arloan. Baina foru-aldundiek eta udalek jarduerak egiten dituzte arlo horretan, 
oinarrizko edo sektoreko araudiaren babesik gabe. Zehazki, I+G+B sustatzeko, 
kudeatzeko eta finantzatzeko jarduerak, izaera berritzaileko enpresa-jarduerak 
sustatzeko jarduerak eta nazioarteko kultura lehiakorra sortzeko jarduerak egiten 
dituzte. 

Ekintzailetza teknologikoa ez da definitzen oinarrizko edo sektoreko araudien bidez, 
eta ikusi da Eusko Jaurlaritzak eta foru-aldundiek jarduerak egiten dituztela arlo 
horretan, enpresa-proiektu berritzaileak eta oinarri teknologikoko enpresa-berriak 
garatzea babesteko. 

Merkataritza -arloko jarduerak, berriz, bi azpiesparrutan egituratu dira: merkataritza-
jardueraren dinamizazioa eta merkataritza-egituren babesa. 

Alde horretatik, oinarrizko eta sektoreko legedian zehazten denez (zehazki, 
Merkataritza-jarduerari buruzko 7/1994 Legean), Eusko Jaurlaritzak eskumen 
esklusiboa du barne-merkataritzari dagokionez, eta, udalek, hornidurari, azokei eta 
merkatuei dagokienez.  

Foru-organoek ez daukate oinarrizko edo sektoreko araudiko eskumenik espresuki 
esleituta merkataritza-arloan. Hala ere, foru-aldundiek merkataritza-jarduera 
dinamizatzeko ekimenak egiten dituztela ikusi da. 
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EKONOMIA SUSTATZEKO POLITIKAKO BIKOIZTASUNAK ZENBAT ZEKO TAULA - INDUSTRIA 

Egindako azterketaren arabera, industria-arloan oinarrizko edo sektoreko araudiaren babesik gabe egin direla identifikatutako jarduera-
multzoak 54.138.813 €-ko aurrekontu-eragina du.  

Xehetasun metodologikoan ikusi denez, zenbateko hori 2011rako politika honen garapenean esku hartzen duten eragileen aurrekontuetan 
jasotako eta oinarrizko edo sektoreko araudiak babestu gabeko jarduerak identifikatuz eta aztertuz egin da. 

 

 

 
AZPIESPARRUAK 

ERAGILEAK  INDUSTRIA-LEHIAKORTASUNA INDUSTRIA-ANTOLAMENDUA ENPRESA-EKINTZAILETZA GUZTIRA 

EUSKO JAURLARITZA -  31.694.519 € 31.694.519 € 

ARABAKO FORU ALDUNDIA 250.000 €  23.000 € 273.000 € 

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 2.500.000 €  195.000 € 2.695.000 € 

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA 2.795.000 € 1.000.000 €  3.795.000 € 

BILBOKO UDALA 7.731.845 €  - 7.731.845 € 

DONOSTIAKO UDALA 5.512.597 €  - 5.512.597 € 

GASTEIZKO UDALA -  290.000 € 290.000 € 

GAINERAKO UDALAK 2.139.799 €  7.053 € 2.146.852 € 

BIKOIZTASUNEN ZENBATEKOA 20.929.241 € 1.000.000 € 3 2.209.572 € 54.138.813 € 
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EKONOMIA SUSTATZEKO POLITIKAN BIKOIZTASUNAK ZENBATZ EKO TAULA – I+G+B+N 

Egindako azterketa kontuan izanik, I+G+B+N arloan oinarrizko edo sektoreko araudiaren babesik gabe egin direla identifikatu den jarduera-
multzoak 70.335.776 €-ko aurrekontu-eragina du. Xehetasun metodologikoan ikusi denez, zenbateko hori 2011rako politika honen 
garapenean esku hartzen duten eragileen aurrekontuetan jasotako eta oinarrizko edo sektoreko araudiak babestu gabeko jarduerak 
identifikatuz eta aztertuz egin da. 

Aurreko taulan, informazio osagarri moduan, eta parentesi artean, beste erakunde-eragile batzuekin hitzartutako edo haiei agindutako 
kudeaketa moduan identifikatu den zenbatekoa jaso da, eta 6.000.000 € da. Ulertzen da hitzarmena izateak eragileen arteko 
koordinazioari lagundu diezaiokeen arren, inoiz ezi n duela aldatu eskumenen esleipena . Interpretazio hori 2005ean Euskal Herriko 
Unibertsitateak lurralde historikoen, batez ere Arabako Lurralde Historikoaren, eta Eusko Jaurlaritzaren artean eskumenak nola banatzen 

 
AZPIESPARRUAK 

ERAGILEAK  IKERKETA 
BERRIKUNTZA EZ-
TEKNOLOGIKOA 

BERRIKUNTZA 
TEKNOLOGIKOA NAZIOARTERATZEA 

EKINTZAILETZA 
TEKNOLOGIKOA GUZTIRA 

EUSKO JAURLARITZA - - - - 25.872.997 € 25.872.997 € 

ARABAKO FORU ALDUNDIA 1.136.800 € 
(1.006.800 €) 

1.950.000 € 131.030 € - 680.000 € 3.897.830 € 

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 4.941.953 € 
(3.013.200 €) 

6.310.000 € 6.340.000 € - 5.628.238 € 23.220.191 € 

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA 5.735.307 € 
(1.980.000 €) 

1.170.291 € 6.000.000 € 2.352.000 € 1.909.130 € 17.166.728 € 

BILBOKO UDALA - - - - - - 

DONOSTIAKO UDALA - - - - - - 

GASTEIZKO UDALA 30.000 € 90.000 € - - - 120.000 € 

GAINERAKO UDALAK - 42.000 € - 16.030 € - 58.030 € 

BIKOIZTASUNEN ZENBATEKOA 11.844.060 € 
(6.000.000 €) 9.562.291 € 12.471.030 € 2.368.030 € 34.090.365 € 70.335.776 € 

(6.000.000 €) 



     
 
 
 
 
 

 
 
 

69 

diren ikertu, ebaluatu eta zenbatesteko azterlanari dagokionez26 lanean egindako azterketan ondorio horietarako egindako ulermenean 
oinarritzen da: Dokumentu horretan zehazten da erakundeen arteko lankidetza-hitzarmenek eskatzen dutela zehazteko hitzarmen horiek zer gaitasun 
duten eskumen-banaketa aldatzeko; izan ere, hitzarmenak eskumen-banaketaren aldatzeko modutzat erabili dira, administrazioak finantza-eskumen 
handiagoz erabiltzen baititu hitzarmenak eskumenaren titularra den erakundearen jarduera baldintzatzeko, baliabide-esleipenaren bidez. Horri 
dagokionez, gogoan izan behar da Konstituzio epaitegiak behin eta berriz errepikatu duela eskumenen xedaezintasunaren printzipioa; horrek adierazten 
du hitzarmen bat ezin dela izan haren egikaritzea baldintzatzeko modu bat. 

                                                 
26 “Hiru lurralde historikoen eta Eusko Jaurlaritzaren arteko eskumen-banaketaren ebaluazio- eta kuantifikazio-azterlanaren txosten juridikoa, Arabari aipamen berezia eginez”, EHUk egina.  
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EKONOMIA SUSTATZEKO POLITIKAN BIKOIZTASUNAK ZENBATZ EKO TAULA – MERKATARITZA  

Egindako azterketa kontuan izanik, merkataritza-arloan oinarrizko edo sektoreko araudiaren babesik gabe egin direla identifikatu den 
jarduera-multzoak 89.000 €-ko aurrekontu-eragina du.  

Xehetasun metodologikoan ikusi denez, zenbateko hori 2011rako politika honen garapenean esku hartzen duten eragileen aurrekontuetan 
jasotako eta oinarrizko edo sektoreko araudiak babestu gabeko jarduerak identifikatuz eta aztertuz egin da. 

Azkenik, aipatu behar da txosten honetako ikuspegiaren arabera zenbateko horiek erakunde-eragileek oinarrizko edo sektoreko araudiaren 
babesik gabe egindako ekintzen gehienezko bolumen ekonomikoa jasotzen dutela, 2011ko aurrekontuei jarraiki. Bestalde, kontuan izan 
behar da zenbateko hori arlo horretako erakunde-eragileen aurrekontu-partidetan jasotako informazioa aztertuz lortu dela. Horrenbestez, 
eta xehetasun-maila heterogeneoa denez eragileen artean, eta, batzuetan, ez denez esplizitua, dagokion arretaz aztertu eta kontuan hartu 

 
AZPIESPARRUAK 

ERAGILEAK  MERKATARITZA-JARDUERAREN DINAMIZAZIOA BABESA MERKATARITZA-EGITUREI GUZTIRA 

EUSKO JAURLARITZA - - - 

ARABAKO FORU ALDUNDIA 89.000 € - 89.000 € 

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - - - 

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA - - - 

BILBOKO UDALA - - - 

DONOSTIAKO UDALA - - - 

GASTEIZKO UDALA - - - 

GAINERAKO UDALAK - - - 

BIKOIZTASUNEN ZENBATEKOA 89.000 € - 89.000 € 
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behar da. Interpretazio horri laguntzen dio 2011ko aurrekontu onartuan sartu gabe edo behar bezala xehakatu gabe egoteagatik aztertu ez 
diren ekintzak egoteak. 
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2.4. Garraio Politika 

2.4.1. Politikaren helmena 

Jarduera publikoko arloen artean, garraio-politikak garrantzi handia du; izan ere, 
besteak beste, lotura zuzena du garapen ekonomiko eta sozialarekin, zeresan handia 
du lurraldearen ardatz nagusiaren eraketan eta eragin handia izan dezake lurraldearen 
posizionamendu estrategikoan. Halaber, garraio-politikak zenbait berezitasun ditu. Arlo 
horretako jardueren testuinguruaren ikuspegi osoagoa izateko, hona hemen ezaugarri 
berezi horien xehetasunak: 

• Azterketa honetan, garraio-politika bi ikuspegitatik ulertzen da: azpiegituren 
ikuspegitik eta garraiobideen ikuspegitik.  Garraio-politika ulertzeko modu horren 
arabera, garraiobideak —bidaiarienak nahiz salgaienak— halabeharrez lotuta daude 
garraiobide horiek zirkulatu ahal izateko eginda dauden azpiegitura, euskarri eta/edo 
ekipamenduekin. Espainiako Konstituzioak lege-esparrura eramaten du garraioaren 
ikuspegi hori, eta, hala, Estatuari edo autonomia-erkidegoei esleitzen dizkie garraiobide 
eta/edo azpiegitura jakin batzuei buruzko eskuduntzak. Beraz, garraiobideen 
azpiegitura guztiak ez dira administrazio-maila beraren eskumenekoak (adibidez, hiriko 
garraioa eta errepideak). Lege-esparrua dela-eta garraio-politikak duen ezaugarri 
horren ondorioz, erakunde-maila guztiek hartu behar dute parte politika horretan, 
azpiesparru jakinetan jardunez, eta, beraz, ezinezkoa da administrazio arteko 
koordinazio-jarduerak saihestea. 

• Aldi berean, lurraldetasunak eragin handia du garraio-politikare n helmenean . Hala, 
garraiobide edo azpiegiturek ikuspegi geografikotik dituzten mugak erabakigarriak dira 
eskumenaren titulartasuna zer administrazio-mailak duen argitzeko. Alde horretatik, 
lege-esparruak berak lurraldetasuna aipatzen du, eta, oro har, Estatuari esleitzen dio 
autonomia-erkidego batetik baino gehiagotik pasatzen diren edo nazio-ekonomiarako 
interes orokorrekoak diren garraiobide edo azpiegituren gaineko eskumena. EAEren 
esparruan, Eusko Jaurlaritzak eskumen esklusiboa du Autonomia Erkidegoaren 
lurraldetik bakarrik pasatzen diren garraiobide edo garraio-egituren gainean27. Baina 
beste kasu batzuetan, eta garraiobide eta garraio-azpiegitura jakin batzuetan, 
erakunde-maila bat baino gehiagoren artean banatzen da eskumena, haiek eragina 
duten lurralde-esparruaren arabera (adibidez, bidaiarien hiriko garraioaren eta 
hiriartekoaren kasuan). 

• Halaber, oinarrizko legeria instituzionalaz haratago —txosten honetan gehiago 
zehazten da legeria horren edukia—, izaera sektorialeko lege-multzo zabal bat  ere 
badagoela nabarmendu behar da. Oinarrizko araudi instituzionalak garraiobide eta 
garraio-azpiegituren arloan erakunde-maila guztiei esleitzen dizkien eskumenak 
berariaz garatzen eta arautzen ditu lege-multzo horrek. 

• Bestalde, garraio-politika aurrera eraman ahal izateko, baliabide asko behar dira . 
Bereziki, garraio-azpiegitura berriak egiteko, administrazio publikoek baliabide asko 
esleitu behar izaten dituzte —eta, kasu askotan, hainbat urtetarako—, batez ere, 

                                                 
27 Txosten honetan, xehetasun gehiago ematen dira garraiobide edo garraio-azpiegitura bakoitzaren berariazko 
eskumen-erregimenari buruz. 



 
 
 
 

 73 

azpiegitura horien kostu handiaren eraginez. Horretarako, erakundeen arteko 
askotariko lankidetza-hitzarmenak bultzatzen dira eta/edo beharrezko egiten dira, 
jarduera publikoa koordinatzeko eta, hala, izaera estrategikoa duten eta EAEn —edo 
lurralde-esparru jakin batean— eragin handia duten  proiektuak aurrera eraman ahal 
izateko.  

Txosten honetan, garraio-politika zenbait jarduera-azpiesparrutan egituratu da, hartara, 
politika hori errazago ulertzeko, aztertzeko eta ondorioak ateratzeko. Egitura horretan 
kontuan hartu da, batetik, oinarrizko araudi instituzionalak garraioari buruz duen lege-
ikuspegia (bereziki, Espainiako Konstituzioak28, Autonomia Estatutuak eta Lurralde 
Historikoen Legeak duten ikuspegia kontuan izanda) eta, bestetik, sektoreko 
araudiaren ikuspegia (alde horretatik, aireko, itsasoko, ibaiko eta lurreko garraiobide 
eta garraio-azpiegiturekin lotutako azpiesparruak identifikatu dira).  

Bestalde, egitura hori osatzeko, beste azpiesparru batzuk gaineratu dira, indarrean 
dagoen lege-egiturari zuzenean ez dagozkion arren, garraio-politikaren plangintza 
orokorraren zeharkako izaera eta izaera eragilea indartzen dituztelako (besteak beste, 
mugikortasunaz eta garraio-zerbitzuen plataformez ari gara). 

Ondoren, xehetasun gehiagorekin deskribatzen da garraio-politika aztertzeko 
erabilitako egitura: 

Aireportuak: oro har, epigrafe horren barruan daude aireko garraiora eta zirkulaziora 
zuzendutako lurreko azpiegitura guztiak. 

Heliportuak: modu iraunkorrean edo behin-behineko moduan, helikopteroak 
lurreratzeko, aireratzeko eta mugitzeko prestatutako azpiegiturak. 

Errepideak eta bideak: errepideak29 dira automobilek zirkulatzeko  proiektatuta, 
eraikita edo egokituta dauden jabari eta erabilera publikoko bide  guztiak. Inolaz ere 
ez dira errepidetzat hartzen:  

- Zerbitzubideak. Titularren berariazko jarduerei laguntzeko edo haiek osatzeko 
eraikitzen dira bideak dira.  

- Hiriguneen barneko sarea osatzen duten kale, plaza, pasealeku eta gainerako 
komunikazio-bideak, baldin eta espresuki errepideen hiri-zati gisa kalifikatuta ez 
badaude. 

- Bizikletak ibiltzeko bakarrik gaitutako erreiak. 

Bestalde, bide30 gisa hartzen dira erabilera publikora zuzenduta dauden eta titulartasun 
publikoa duten lurreko komunikabide guztiak, baldin eta horiek errepide gisa hartu ezin 

                                                 
28 Txosten honetan Estatuko legeria aztergai izan ez arren, kontuan izan beharra dago, EAEk garraio-arloan duen 
jarduera-eremuaren testuingurua zehaztu ahal izateko.  
29 Errepideen definizio hori egiteko, kontuan hartu da errepideei buruzko foru-arau aplikagarrien esparru materialetan 
ezarritakoa; zehazki, hauetan: Arabako Lurralde Historikoko errepideei buruzko 1990eko ekainaren 25eko 20/1990 Foru 
Arauan, Bizkaiko Errepideei buruzko 2011ko martxoaren 24ko 2/2011 Foru Arauan eta Gipuzkoako Errepide eta Bideei 
buruzko 1994ko azaroaren 25eko 17/1994 Foru Arauan.
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badira, zolatuta ez daudelako edo ibilgailu automobilek zirkulatzeko behar dituzten 
baldintza eta ezaugarriak betetzen ez dituztelako. 

Bizikleta-bideak: berariaz bizikletak ibiltzeko gaitutako erreiak.  Azterketa honetan, 
azpiesparru honen barrukotzat jotzen dira azpiegitura-mota horiek arautzera, 
planifikatzera, eraikitzera, aldatzera eta egokitzera zuzendutako jarduera guztiak. 

Errepidezko salgai-garraioa: Lurreko Garraiobideen Antolaketarako 1987ko 
uztailaren 30eko 16/1987 Legean xedaturikoaren arabera, errepidezko salgai-
garraiotzat hartzen da “automobil bidez egindako garraio oro , errodadura finkorik 
gabe eta energia biltzeko bitartekorik gabe zirkulatzen duena, eta izaera publikoko eta 
pribatuko —baldin eta bide horietan egiten den garraioa publikoa bada— lurreko, hiriko 
edo hiriarteko edozein bide-motatatik zirkulatzen duena31”. Txosten honen 
testuinguruan, azpiesparru honen barrukotzat jo dira garraiobide-mota horrekin 
lotutako jarduerak eta horien bidez emandako zerbitzu guztiak. 

Errepidezko bidaiari-garraioa: errepidezko salgai-garraioarekin gertatzen den 
moduan, Lurreko Garraiobideen Antolaketari buruzko 1987ko uztailaren 30eko 16/1987 
Legearen arabera, errepidezko bidaiari-garraio esaten zaie “pertsonak hiri barruan 
edo hirien artean hartarako egokitutako ibilgailu a utomobiletan garraiatzeko 
ibilgailuei , baldin eta errodadura finkorik gabe eta energia biltzeko bitartekorik gabe 
zirkulatzen badute, ibilbide guztia Autonomia Erkidegoko lurraldearen barruan egiten 
badute eta, betiere, emandako zerbitzua publikoa bada”. 

Garraio bertikala eta kable bidezkoa: kable bidezko trakzioa duten garraiobideak 
dira. Distantzia txikiak, ohiz kanpoko maldak edo orografia zailak gainditzeko 
erabiltzen dira edo, garraiobidearen beraren erakargarritasunagatik, baliabide turistiko 
gisa. Zehazki, garraiobide hauekin lotutako jarduerak hartu dira kontuan: garraio 
bertikalari dagokionez, igogailuak eta, kable bidezko garraioari dagokionez, 
funikularrak. 

Ibaiako garraioa: barneko uretatik (adibidez, ibaiak, lakuak edo ubideak) bidaiariak 
edo salgaiak garraiatzeko egokitutako garraiobideak dira. 

Portuak eta itsas garraioak: Estatuko eta Merkataritzako Portuei buruzko 1992ko 
azaroaren 24ko 27/1992 Legean jasotzen den moduan, “portu edo itsas portu esaten 
zaio itsasertzetan  edo ibaiertzetan dauden lurreko espazio, itsasoko ur eta 
instalazioen multzoari , baldin eta portuko zirkulazio-jarduerak egiteko behar diren 
baldintza fisikoak, naturalak edo artifizialak eta antolaketa-baldintzak betetzen 
badituzte eta jarduera horiek egiteko administrazio eskudunaren baimena badute”. 

                                                                                                                                               
30 “Bide” kontzeptuaren definizioa Gipuzkoako Errepide eta Bideei buruzko 1994ko azaroaren 25eko 17/1994 Foru 
Arauan xedaturikoan oinarritzen da. 
31 Errepidezko salgai-garraioaren kontzeptualizazioa Lurreko Garraioen Antolaketarako 1987ko uztailaren 30eko 
16/1987 Legean lurreko salgai-garraioari buruz emandako definizioan oinarritzen da.  Hala eta guztiz ere, gaur egun, 
errepidezkoa ez den —errepidea zentzu zabalean hartuta— errodadura finkorik gabeko eta energia biltzeko bitartekorik 
gabeko beste garraiobiderik ez dagoenez, definizio hori errepidezko salgai-garraioaren berdina da. 
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Bestalde, itsas garraio  esaten zaio itsasoko garraiobideen bidez salgaiak edo 
bidaiariak mugitzeko jarduera  orori, baldin eta jarduera hori EAEko lurralde-esparruan —
hau da EAEko bi porturen edo punturen artean, eta beste lurralde-esparru batzuetako 
portuekin edo puntuekin loturarik izan gabe— egiten bada.  

Trenbide- eta tren-sarea: trenek zirkulatzeko behar diren azpiegitura, elemen tu 
eta bitarteko teknikoen sistema, baldin eta sistema horren trazadurak ez badu 
EAEko lurralde-eremua gainditzen. Halaber, trenbide-sarekotzat32 hartzen dira harekin 
lotura zuzena duten elementuak (adibidez, eraikinak, trenbide-pasaguneak, tunelak, 
etab.), trenen zirkulazioa ahalbidetzen edo osatzen dutenak, Batzordearen 2598/70 
Erregelamenduan (EEE) ezarritakoarekin bat.   

Bestalde, azpiesparru honen ondorioetarako, tren  gisa hartzen dira "errodadura 
finkoko bide batetik —zeina euskarri eta gidari gisa erabiltzen den— zirkulatzen duten 
ibilgailuak dituzten" garraiobideak . “Garraiobide horiek trenak izan daitezke, zentzu 
hertsian, baita tranbiak edo metroak ere, baldin eta horien trazadurak ez badu EAEko 
lurralde-eremua gainditzen"33. Halaber, azpiesparru honekin lotzen da trenez  —trena, 
tranbia edo metroa ulertzen da— salgaiak edo bidaiariak garraiatzeko zerbitzuak 
ematea . Hala, azpiesparru honetan sartu nahi dira trenekin lotutako azpiegitura 
guztiak, garraiobide-mota horretarako bitarteko guztiak eta trenezko garraioaren 
zerbitzu publikoa bera.  

Mugikortasuna: pertsona, salgai edo pertsona eta salgaien mugimenduak eta 
zirkulazioa garraiobide baten edo batzuen bidez planifikatzera eta/edo antolatzera 
bideratutako jarduerak. Oro har, ekintza edo jarduera horien bidez, hainbat garraiobide 
koordinatzen dira. Ondorioz, batzuk bultzatzen dira eta beste batzuk baztertzen, 
jasangarritasun-printzipioetan oinarrituta.  

Garraio-zerbitzuen plataformak: indarrean dagoen legerian garraio-zerbitzuen 
plataformen kontzeptua modu orokorrean definitzen ez den arren, azpiesparru honen 
ondorioetarako, garraio-zerbitzuen plataforma gisa hartuko dira garraio-sektoreari 
laguntzeko zerbitzuak eskaintzen diren azpiegiturak . Hain zuzen, garraio-
zerbitzuen plataformak dira honako hauek:  

- Autobus-geltokiak:  Errepidezko Bidaiari Garraioari buruzko 2004ko 
martxoaren 18ko 4/2004 Legearen arabera “bidaiari-geltokiak dira bidaiarien 
garraio publikoko zerbitzuen irtete, iriste eta igarotze guztiak kontzentratzera 
bideratutako guneak”.  

- Geltoki intermodalak:  hainbat garraiobideren bidez (izaera intermodalekoak), 
bidaiaren irtete, iriste eta igarotzeak kontzentratzen diren eta pertsonen hainbat 

                                                 
32 Batzordearen 1970eko abenduaren 18ko 2598/70 Erregelamendua (EEE), 1108/70 Erregelamenduaren I. 
eranskineko (I. eranskinaren A zatia) kontabilizazio-eskemen partida-edukiak zehazteari buruzkoa. Eranskin horretan, 
trenbide-sarean kontuan izan beharreko elementu hauek identifikatzen dira: trenbide nagusien eta zerbitzubideen 
lurrak, ustiapen-lanak eta trenbideko plataformak (nasak, pasealekuak, etab.), obra zibilak  (zubiak, tunelak, etab.), 
trenbide-pasaguneak, gainegitura (erreiak, trabesak, hartxintxarra, trenbideko aparatuak, etab.), trenbideko eta 
geltokiko segurtasun-, seinaleztapen- eta telekomunikazio-instalazioak, argiztapen-instalazioak, instalazio elektrikoak 
eta azpiegituren zerbitzurako eraikinak. 
33 Lurreko Garraioen Antolaketari buruzko 1987ko uztailaren 30eko 16/1987 Legea. 
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mugikortasun-esparru (aldirikoak, eskualdekoak eta ibilbide luzekoak) biltzen 
diren guneak. 

- Plataforma edo zentro logistikoak:  salgaien garraioa eta harekin lotutako 
jarduera logistikoak modu integralean kudeatzeko guneak (izaera modalekoak 
nahiz intermodalekoak). 

- Lehorreko portuak:  EAE barruan dauden salgai-terminal intermodalak, 
trenbide-sarearen bidez, garraiatutako salgaien jatorrizko edo helburuko itsas 
portuarekin lotura egiten dutenak. 

Azpiesparru honetan, ez dira kontuan hartuko “karga-terminalak" eta “kontratazio-
guneak”. Autonomia Estatutuan Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen esklusibo 
gisa aipatzen diren arren, praktikan ia ez dago horrelako plataforma-motarik, eta, horrez 
gainera, estatu mailan, indargabetu egin dira, Lurreko Garraioen Antolaketari buruzko 
1987ko uztailaren 30eko 16/1987 Legeari egindako hainbat aldaketaren bidez. Halaber, 
azpiesparru horretatik kanpo daude garraiobide batekin lotura zuzena duten eta aurrez 
deskribatutako azpiesparruetan aipatu diren azpiegiturak (hau da, aireportuak, 
heliportuak, portuak eta tren-geltokiak). 

2.4.2. Bikoiztasunen azterketa 

Bikoiztasunen identifikazioa  

Garraio-politikaren alorreko eskumen-esparrua ulertzeko, lege-multzo zabal bat  hartu 
behar da kontuan. Hain zuzen, arau hauetan oinarritzen da lege-multzo hori:  

• Espainiako Konstituzioak  lege-esparru orokorra ezartzen du, eta Estatuko autonomia-
erkidegoek —tartean EAEk— esparru horren arabera garatu behar dituzte beren 
garraio-politikak. Hala, Espainiako Konstituzioak Estatuari esleitzen dio eskumen 
esklusiboa interes orokorreko portu eta aireportuen arloan (interes orokorrekotzat 
hartzen dira ezaugarri, kokapen eta abarrengatik Estatuarentzat garrantzia dutenak edo 
merkataritza-jarduerak egiten dituztenak), aireko espazioaren kontrolean eta aireko 
zirkulazioaren eta garraioaren alorrean. Halaber, Estatuaren eskumen esklusibokoak 
dira lurreko trenbide eta garraioekin lotutako gaiak, baldin eta horiek autonomia-
erkidego baten baino gehiagoren lurretatik pasatzen badira. 

• Bestalde, Autonomia Estatutuak  eta Lurralde Historikoen  7/1983 Legeak garraio-
arloko eskumenak esleitzen dizkie Autonomia Erkidegoari eta foru-lurraldeei. Zehazki, 
Autonomia Estatutuaren 10.32 artikuluaren arabera, Autonomia Erkidegoak eskumen 
esklusiboa du trenbideen alorrean, lurreko, itsasoko, ibaiko eta kable bidezko garraioen 
alorrean eta portu, heliportu eta aireportuen alorrean. Halaber, Autonomia Estatutuaren 
10.34 artikuluaren arabera, foru-aldundiek eskumen esklusiboa dute errepide eta 
bideen alorrean, eta, artikulu horren garapen gisa, Lurralde Historikoen 7/1983 Legean, 
gehiago zehazten dira foru-eskumen horiek. 

• Bestalde, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 1985eko  apirilaren 2ko 
7/1985 Legearen arabera, udalek eskumena dute hiriko bidaiari-garraioan, eta 50.000 
biztanletik gorako udalerrietan, nahitaezkoa da hiriko bidaiari-garraio kolektiboko 
zerbitzua ematea.          
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Horrez guztiaz gainera, eta lehenago aipatutako moduan, sektoreko lege-multzo 
zabal bat dago, zehaztasunez garatzen eta arautzen dituena aipaturiko oinarrizko 
araudi instituzionalak erakunde-maila bakoitzari es leitutako eskumekin lotutako 
gaiak . Hona hemen txosten hau egiteko erabilitako sektoreko arau nagusien 
erreferentzia  labur bat: 

Aireportuak  Aireportu zibilen kalifikazioari buruzko 1981eko azaroaren 27ko 2858/1981 Errege 
Dekretua 

Portuak  Estatuko eta Merkataritzako Portuei buruzko 1992ko azaroaren 24ko 27/1992 Legea 

Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra arautzen duen 1989ko 
maiatzaren 30eko 2/1989 Legea 

Arabako Lurralde Historikoko Errepideen 20/1990 Foru Araua 

Bizkaiko Errepideen 2011ko martxoaren 24ko 2/2011 Foru Araua 
Errepideak  

Gipuzkoako Errepide eta Bideen 17/1994 Foru Araua eta 2000ko abenduaren 28ko 
7/2000 Foru Arauak egindako aldaketak 

Kable bidezko 
garraioa  

2002ko ekainaren 28ko 596/2002 Errege Dekretua, pertsonen garraiorako kable bidezko 
instalazioak proiektatzeko, eraikitzeko, martxan jartzeko eta ustiatzeko bete beharreko 
baldintzak arautzen dituena. 

Lurreko Garraioen Antolaketarako 1987ko uztailaren 30eko 16/1987 Legea 

1990eko irailaren 29ko 1211/1990 Errege Dekretua, Lurreko Garraioen Antolaketarako 
Legearen erregelamendua onartzen duena 

1987ko uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoa, errepide eta kable bidezko garraioaren 
arloan Estatuak dituen ahalmenak autonomia-erkidegoei eskuordetzeari buruzkoa 

2000ko ekainaren 29ko 2/2000 Legea, automobiletan hiriko eta hiriarteko bidaiari-garraioa 
egiteari buruzkoa 

Bidaiarien Errepide Garraioari buruzko 2004ko martxoaren 18ko 4/2004 Legea 

Lurreko garraioa  

Arabako Foru Aldundiaren eta Herri Lan eta Hirigintzako Ministerioaren arteko 1950eko 
hitzarmena 

Beraz, garraio-politikan aritzen diren eragileak hiru erak unde-mailetan daude 34. 
Zehatzago, Eusko Jaurlaritzak  Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Sailaren bidez 
gauzatzen ditu bere eskumenak (zehatzago esanda, hauen bidez: Garraio eta Herri 
Lan Sailburuordetza, Euskal Trenbide Sarea zuzenbide pribatuko erakunde publikoa, 
Euskadiko Kirol Portua SA, Euskotren participaciones SA, Eusko Trenbideak / 
Ferrocarriles Vascos, SA eta Zumaiako Kirol Portua, SA).  

Arabako Foru Aldundiak , berriz, Herrilan eta Garraio Sailaren bidez eta Arabako 
Lanak SA eta Vías de Álava SA sozietate publikoen bidez parte hartzen du. Bizkaiko 
Foru Aldundiak  hauen bidez jarduten du garraio-alorrean: Garraio eta Hirigintza Saila, 
Herri Lan Saila, Aparkabisa eta Interbiak. Gipuzkoako Foru Aldundiak  hauen bidez 
jarduten du: Mugikortasun eta Lurralde Antolaketako Departamentua, Bide 

                                                 
34 Foru- eta udal mailaren kasuan, aztertutako antolaketa-araudia bat dator erakunde-maila guztietan lanean hastean —
hau da, 2011ko hauteskunde-prozesu baino lehen— indarrean zegoen antolaketarekin eta egiturarekin. 
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Azpiegituretako Departamentua, Garapen Iraunkorreko Departamentua eta Bidegi 
Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia - Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, SA.  

Udal mailan , aztertutako udalerriek garraio-, lan- eta hirigintza-alorren bidez garatzen 
dituzte garraio-politikarekin lotutako jarduerak. Tamaina handiagoa duten udalerrietan, 
berriz, kasu batzuetan, sozietate publikoak dituzte garraiobide jakin batzuekin lotutako 
jarduerak egiteko.  

Beraz, garraio-politikako arau- eta eskumen-esparrua eta parte hartzen duten 
eragileen mapa definitu ondoren, taula honetan, kasu bakoitzeko erakundearteko 
jarduera zehazten da. 

EUSKO 
JAURLARITZA

FORU-ALDUNDIAK

UDALAK

ERREPIDEKO 
SALGAI-GARRAIOA

ERREPIDEKO BIDAIARI-
GARRAIOA

GARRAIO 
BERTIKALA ETA 

KABLE BIDEZKOA

Azpiesparruak

BIZIKLETA-
BIDEAK

IBAIKO 
GARRAIOA

PORTUAK ETA 
ITSAS GARRAIOA

TRENBIDE- ETA 
TREN-SAREA

MUGIKORTASU
NA

GARRAIO-
ZERBITZUEN 

PLATAFORMAK
Eragileak

AIREPORTU
AK

HELIPORTU
AK

ERREPIDEAK 
ETA BIDEAK

 

 Oinarrizko eta/edo sektoreko araudian emandako eskumenean babestutako egikaritzea 

 Oinarrizko eta/edo sektoreko araudiaren babesik gabeko egikaritzea 

Definitutako azpiesparru bakoitzaren azterketa sakona egin da, eta errepidezko 
salgai-garraioaren, errepidezko bidaiari-garraioare n, portu eta itsas garraioaren 
eta garraio-zerbitzuak ematen dituzten plataformen kasuan izan ezik, gainerako 
azpiesparruetan egindako azterketaren arabera, hiru  erakunde-mailetan ageriko 
arau-babesik gabe egindako jarduerak identifikatu d ira , eta beharrezkotzat jo da 
horiek agerian jartzea. 

Zehaztu behar da, grafikoan ikusten den moduan, heliportuen eta ibaiko garraioaren 
alorretan ez dela jarduerarik identifikatu azterketan kontuan hartutako erakunde-
mailen aldetik. Heliportuen  kasuan, Autonomia Estatutuaren arabera Euskal 
Autonomia Erkidegoak heliportuen alorrean eskumen esklusiboa duen arren, gaur 
egun, EAEko lurraldean, Estatuak egiten ditu heliportuekin lotutako jarduerak 
(adibidez, baimenak, erregistroa eta ikuskapenak).  Ibaiko garraioari  dagokionez, 
Autonomia Estatutuaren 10.32 artikuluaren arabera EAEk ibaiko garraioen alorrean 
eskumen esklusiboa duen arren, lurraldearen orografia dela eta, ez da arlo horretako 
jarduerarik egin.  

Aireportuen  arloan, EAEko eskumen-banaketak lotura estua du, batetik, Espainiako 
Konstituzioaren 149.1 artikuluarekin —artikulu horren arabera, Estatuak eskumen 
esklusiboa du interes orokorreko aireportuetan— eta, bestetik, aireportu zibilen 
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kalifikazioari buruzko 1981eko azaroaren 27ko 2858/1981 Errege Dekretuarekin —
interes orokorrekotzat kalifikatuko diren aireportuen ezaugarriak definitzen ditu—35.  

Halaber, “aireportuen” alorrean Autonomia Estatutuak eskumen esklusiboa EAEri 
esleitzen dion arren, esleipen hori interes orokorrekotzat kalifikatuta ez dauden 
aireportuei dagokiela ulertu behar da (adibidez, kirol-aireportuak eta/edo 
aerodromoak), eta, beraz, ez zaie aplikatzen Bilboko Aireportuari, Hondarribiko 
Aireportuari eta Forondako Aireportuari. Azken horiek interes orokorreko aireportu gisa 
kalifikatuta daude, eta, beraz, Estatuak du horien gaineko eskumen esklusiboa.  

Testuinguru horretan, EAEko lurraldean dauden hiru aireportuak sustatzeko hiru 
sozietate daude: Bilbao Air, Ortzibia SL eta VIA. Eusko Jaurlaritzak, foru-aldundiek, 
udaletxe batzuek eta beste erakunde batzuek parte hartzen dute sozietate horietan. 
Horrez gainera, Eusko Jaurlaritzak Euskadiko Aire-ibilbideetako Batzordea sortu berri 
du. Jarduera horiek arau-babesik gabekotzat hartzen dira, aireportuen arloan 
esleitutako eskumenak kontuan izanik 

• Bilbao Air : Bilboko Aireportua Sustatzeko Sozietatean parte hartzen dute Bilboko 
Merkataritza Ganberak, Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Derio, Erandio, 
Loiu, Sondika eta Zamudioko udalek. Sustapenaren bidez, aireportu hori gehiago 
erabiltzea sozietatearen helburua. 

• Ortzibia SL : Donostia-Hondarribiko aireportua sustatzeko ekonomia- eta enpresa-
jarduerak egiten dituen sozietatea da, eta sozietate horretan parte hartzen dute Eusko 
Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Gipuzkoako Merkataritza, Industria eta 
Nabigazio Ganberak, Donostiako Udalak, Irungo Udalak eta Hondarribiko Udalak.  

• Via: Vitoria International Airport Promotion Agency sozietatean parte hartzen dute 
Eusko Jaurlaritzak, Gasteizko Udalak, Arabako Foru Aldundiak eta Arabako 
Merkataritza eta Industria Ganberak. Batez ere, Gasteizko aireportua zabaltzeko eta 
sustatzeko jarduerak egiten ditu, eta laguntza eskaintzen die aireportuan bertan 
jarduten duten enpresei. 

• Euskadiko Aire-ibilbideetako Batzordea: Eusko Jaurlaritzak sortutako batzorde 
horren helburua da Bilboko, Gasteizko eta Donostiako aireportuen ezaugarriak kontuan 
izango dituen aire- eta portu-eredu bat sortzea. 

Eusko Jaurlaritzak sozietate horiek finantzatzera bideratutako baliabideak identifikatu 
dira. Hala,  batera finantzatu ditu Rutas Aéreas, Bilbao Air, Ortzibia SL eta VIA 
sozietateak (300.000 €). Bestalde, maila foralean, Bizkaiko Foru Aldundiak 
transferentziak egin dizkio Bilboko Aireportua Sustatzeko Sozietateari, gastu 
korronteko transferentzia-kontzeptuan. Gipuzkoako Foru Aldundiak, berriz, 

                                                 
35 Abiazio Zibileko Idazkariordetzak interes orokorreko aireportu gisa kalifikatuko ditu, aurrez 1978ko apirilaren 27ko 
12/1978 Errege Dekretuan aurreikusitako txostenak eta hitzarmenak egin ondoren, nazioarteko zirkulazioari zerbitzu 
emateko baldintzak betetzen dituztenak,  egoera, ezaugarri edo zirkulazioa sortzeko gaitasuna kontuan izanik, aireko 
garraioaren edo espazioaren antolaketan eragina izan edo hura kontrolatu dezaketenak, aireportu horien ordezko gisa 
izendatzeko egokiak direnak eta estatuko defentsarako interesa dutenak.  
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transferentzia egin dio Ortzibia SL sozietateari, kapital-transferentzia kontzeptuan 
(guztira, 100.000 €)36.  

Hala eta guztiz ere, epe labur/ertainean, Aire-ibilbideetako Batzordea Estatuaren eta 
Autonomia Erkidegoaren arteko aire- eta portu-koord inaziorako batzorde  
bihurtuko dela aurreikusten da, inbertsioa bultzatzeko eta enplegua sortzeko arlo 
fiskaleko eta lan-arloko jarduerei eta jarduera liberalizatzaileei buruzko 2010eko 
abenduaren 3ko 13/2010 Errege Dekretuan aurreikusitakoaren arabera. Hori 
gauzatzen bada, Aire-ibilbideetako Batzordeak jarduerak egiteko eskumena izango du, 
Eusko Jaurlaritzari aukera ematen baitio interes orokorreko aireportuetan parte 
hartzeko.  

Errepide eta bideei  dagokienez, Lurralde Historikoen Legean jasotzen denez, lurralde 
historikoetako foru-organoek eskumen esklusiboa dute errepideak eta bideak 
planifikatzeko, proiektatzeko, eraikitzeko, kontserbatzeko, aldatzeko, finantzatzeko, 
erabiltzeko eta esplizitatzeko. 

Indarrean dagoen eskumen-esparruaz haratago, Eusko Jaurlaritzak baliabideak esleitu 
ditu errepideen alorreko finantziaziorako.  2007-2011 bosturtekorako Inbertsio 
Publikoaren Finantza Sostengurako Esparru Planaren bidez  (MAFIP II plana), Eusko 
Jaurlaritzak eta foru-aldundiek konpromisoa hartu zuten elkarrekin inbertsio publikoko 
proiektuak finantzatzeko (adibidez, errepide-azpiegiturak, trenbideak, tranbiak eta lan 
hidraulikoak). 2011rako egindako aurrekontua aztertuta, kapital-transferentzia bidezko 
finantziazioa identifikatu da. Hain zuzen, Eusko Jaurlaritzak 43.331.288 € bideratu ditu 
errepideen alorreko proiektuak finantzatzeko37. Alde horretatik, errepideen 
finantziazioaren gaineko berariazko eskumena foru-aldundiei dagokiela kontuan 
izanda, Eusko Jaurlaritzak jarduera hori arau-babesik gabe egiten duela jotzen da. 
 
Bizikleta-bideei  dagokienez, eta gaur egungo eskumen-esparrua kontuan izanda, 
oinarrizko araudi instituzionalak ez du berariazko aipamenik egiten bizikleta-bideei edo 
-erreiei buruz. Beraz, ez dago alor horretan eskumenik duen eskumen-mailarik. 

Gai horrekin lotuta, Bizkaiko Foru Aldundiaren Errepideen Foru Arauak espresuki 
baztertzen du bizikleta-erreiak errepide gisa hartzea. Halaber, Arabako Foru 
Aldundiaren arabera, errepideak ibilgailu automobilek zirkulatzeko egokitutako bideak 
dira; hortaz, bizikleta-bideak errepideei buruzko foru-arauen esparrutik kanpo daudela 
ulertzen da.  

                                                 
36 Arabako Foru Aldundiak Via sozietatean parte hartu arren, 2011ko aurrekontuan ez da identifikatu Foru Aldundiak 
sozietate horretara berariaz bideratutako baliabide-hornidurarik. 

37 Funtsaren bidez Eusko Jaurlaritzak errepideen eta lan hidraulikoen alorrean foru-aldundiei emandako zenbatekoa 
nola banatzen den jakitea ezinezkoa denez, Eusko Jaurlaritzak foru-aldundiei transferitzen dien finantziazioak foru-
aldundiek errepideetara (% 77,3) eta lan hidraulikoetara (% 33) bideratutako funtsaren gastu-banaketa bera duela 
ulertzen da. Beraz, kontuan izanik Eusko Jaurlaritzak 56.056.000 euro bideratzen dituela foru-aldundiek errepideen eta 
lan hidraulikoen alorrean egiten dituzten jardueretara, jotzen da zenbateko horren % 77,3 (hau da, 43.331.288 €) 
errepideen alorreko jardueretara bideratzen dela.  
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Gipuzkoako Foru Aldundiak, berriz, bizikleta-bideei buruzko berariazko foru-arau bat 
egin du (Gipuzkoako Lurralde Historikoko Bizikleta Bideen 2007ko urtarrilaren 24ko 
1/2007 Foru Araua). Foru-arau horren bidez, “bizikleta-bideen kontzeptuari bide-mota 
berri baten izaera eman nahi zaio”. Hala eta guztiz ere, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Estatutuan eta Lurralde Historikoen Legean ez da espresuki adierazten bizikleta-
bideak bide-mota bat direnik. Beraz, txosten honen ondorioetarako, bizikleta-bideen 
eta bideen kontzeptua ez da berdintzat hartu, eta, horregatik, azpiesparru berezi gisa 
identifikatu da. 

Testuinguru horretan, berariazko eskumen-esleipenik ez dagoenez, udal, foru eta 
autonomia mailako parte-hartzea duten eta azpiesparru horrekin lotuta dauden 
jarduerak ageriko arau-babesik gabeko jardueratzat hartzen dira.  

Autonomia mailan, EAEko Bizikleta-bideen Lurralde Plan Sektoriala egitea identifikatu 
da aurrekontuetan. Foru-aldundiek, berriz, bizikleta-bideak planifikatuz eta eraikiz parte 
hartu dute.  Hala, Arabako Foru Aldundiak bizikleta-bideen sarearen plangintza 
orokorra egin du, bide horiek eraiki eta hobetzeaz arduratzen da eta Arabako 
lurraldean bizikleta-bideak erabiltzea bultzatzen du, 2011-2015erako Arabako Garapen 
Iraunkorreko Plangintza Estrategikoaren bidez38. Bizkaiko Foru Aldundiak, ostera, 
2003-2016rako Bizikletazko Zuzendaritza Plana du. Plan horren bidez, bizikletan 
ibiltzeko azpiegiturak sortu eta bizikleta garraiobide gisa erabiltzea bultzatu nahi du. 
Horrez gainera, foru-arau baten aurreproiektua du eskuartean, bizikletaz ibiltzeko foru-
azpiegiturak planifikatzea, proiektatzea, aldatzea, eraikitzea, erabiltzea eta ustiatzea 
arautuko duena39. Gipuzkoako Foru Aldundiaren kasuan, Bizikleta Bideen Foru Arauaz 
gainera —foru-arau horretan, bizikletaren eta bizikleta-bideen alorrean Gipuzkoak duen 
estrategia zehazten da—, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurralde Plan Sektoriala egin 
da. Gainera, 2008an Gipuzkoako Bizikleta Kontseilua sortu zen, Gipuzkoako Bizikleta 
Estrategia egiteko, garatzeko eta ebaluatzeko organo aholku-emaile gisa.  

Aurrekontuari dagokionez, Gipuzkoako Foru Aldundiak bizikleta-bideak eraikitzeko, 
hobetzeko, ikuskatzeko eta kontrolatzeko bideratutako partida batzuk bakarrik 
identifikatu dira. Arabako Foru Aldundiak, berriz, bizikleta-bideei buruzko hitzarmen-
erako transferentzia bat egin zuen udalekin (alor horretan foru mailan egindako 
jarduerek 9.939.032 €-ko kostua izan dute).  

Udaletxeek arlo horretan duten parte-hartzearen barruan daude bidegorriak eraikitzeko 
eta mantentzeko lanak ere. Hala, aurrekontuetan, helburu horretara bideratutako 
berariazko partidak identifikatu dira Bilboko Udalean, Donostiako Udalean eta Irungo 
Udalean. Eskumen-esleipenen bidez babestu gabeko jarduera horien zenbatekoa 
280.000 €-koa da udal mailan. 

                                                 
38 Arabako Foru Aldundia. 2011ko aurrekontu-memorien bidez identifikatu dira jarduerak. Dena den, udalekin bizikleta-
bideen alorrean egindako hitzarmenei buruzko partida bakar bat identifikatu da aurrekontuetan.  
39 Bizkaiko Foru Aldundia. Aurrekontuetan ez da identifikatu bizikleta-bideekin berariaz lotutako partidarik. Aipatutako 
jarduerak aurrekontu-memorien bidez identifikatu dira. Baliteke horrelako jarduerekin lotutako zenbatekoak izaera 
globalagoa duten partidetan banatuta egotea (adibidez, hiriko errepide eta bideak); ondorioz, ezin izan dira zenbateko 
horiek zehaztu, txosten honetan kontabilizatu ahal izateko. 
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Garraio bertikalari eta kable bidezko garraioari  dagokionez, Autonomia Estatutuak 
Eusko Jaurlaritzari esleitzen dio kable bidezko garraioari buruzko eskumen esklusiboa. 
Kable bidezko garraiobidetzat hartzen dira —pertsonen garraiorako kable bidezko 
instalazioak proiektatzeko, eraikitzeko, martxan jartzeko eta ustiatzeko bete beharreko 
baldintzak arautzen dituen 2002ko ekainaren 28ko 596/2002 Errege Dekretuaren 
arabera40— funikularrak, teleferikoak eta teleskiak. Dena den, txosten honetan, 
funikularrak bakarrik hartuko dira kontuan kable bidezko garraioaren kontzeptuaren 
barruan, EAEn ez baitago bestelako kable bidezko garraio-motarik. Garraio bertikala, 
berriz, igogailu bidez egindako garraioari esaten zaio. Kasu horretan, ez dago 
berariazko erreferentziarik oinarrizko araudi instituzionalean, EAEko erakunde-mailei 
arlo horretako eskumenik ematen dienik. 

Kable bidezko garraioan egindako jarduerei dagokienez, azterketak agerian utzi 
duenez, Eusko Jaurlaritzak Larreineta funikularra ustiatzeko Eusko Trenbideak – 
Ferrocarriles Vascos SAren41 bidez egiten duen parte-hartzeaz gainera, udal-
erakundeek ere parte hartzen dute kable bidezko garraioak kudeatzen eta 
finantzatzen, Eusko Jaurlaritzaren emakiden bidez. Hain zuzen, Bilboko Udalak 
Artxandako Funikularra SA udal-jabetzako sozietate publikoa du, funikular-zerbitzua 
eta hiriko zenbait igogailu kudeatzeko. 

Esan bezala, garraio bertikalaren arloan, araudiak ez du berariazko eskumenik 
aipatzen; beraz, autonomia-erkidegoek eta udalek arlo horretan egindako jarduerak ez 
daude arau bidez babestuta. Autonomia mailan, garraio bertikalari buruzko berariazko 
partidarik identifikatu ez den arren42, Eusko Jaurlaritzak Zumalakarregiko igogailuaren 
garraio-zerbitzua ustiatzen du Eusko Trenbideak / Ferrocarriles Vascos, SAren43 bidez, 
eta emakidak esleitzen ditu zenbait udaletako igogailuak kudeatzeko (adibidez, Bilboko 
Arangoitiko igogailua). Halaber, udal mailan, igogailuen zerbitzu-kudeaketako eta 
mantentze-lanetako jarduerak identifikatu dira Donostiako Udalean, Bilboko Udalean44, 
Errenteriako Udalean, Getxoko Udalean eta Laudioko Udalean (guztira, 4.739.579 €-ko 
kostua dute jarduera horiek).  

Azkenik, azalpen bat eman behar da azpiesparru honen inguruan. Aipaturiko 2002ko 
ekainaren 28ko 596/2002 Dekretuari jarraiki txosten honetan garraio bertikala eta kable 
bidezko garraioa desberdindu diren arren —dekretu horretan, kable bidezko garraiotik 

                                                 
40 Aipaturiko dekretuaren bidez, pertsonen kable bidezko garraiorako instalazioei buruzko 2000/9/EE Zuzentarauan 
xedaturikotik eratorritako obligazioak betearaztea zen helburua. Zuzentarau horretan, aipaturiko instalazioak sortzeko, 
pentsatzeko, eraikitzeko, muntatzeko, martxan jartzeko eta ustiatzeko bete beharreko oinarrizko baldintzak —pertsonen 
segurtasunari eta higieneari, ingurumena babesteari eta kontsumitzaileei buruzkoak— zehazten dira, baita instalazio 
horien azpisistemei eta segurtasun-osagaiei buruzkoak ere. 
41 1994ko ekainaren 21eko 214/1994 Dekretua, zeinaren bidez Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos, SAri esleitzen 
baitzaio Larreinetatik Escontrillarako funikularraren ustiaketa. 
42 Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu-partidek kable bidezko garraioa bakarrik aipatzen dute (zehazki, kable bidezko 
garraioaren egokitzapenak). 
43 2000ko ekainaren 6ko 104/2000 Dekretua, zeinaren bidez Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos, SAri esleitzen 
baitzaio Zumalakarregiko igogailuaren ustiaketa. 
44  Bilboko Udalaren kasuan, ezin izan dira bereizi garraio bertikalera eta kable bidezko garraiora zuzendutako 
zenbatekoak; izan ere, Artxandako Funikularra sozietate publikoak bi arloetan egiten ditu jarduerak, eta modu erantsian 
jasotzen dira aurrekontuetan. 
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kanpo agertzen dira igogailuak—, azpimarratu behar da antolaketa-araudi bat aurkitu 
dela, igogailu bidezko garraioa kable bidezko garraio gisa identifikatzen duena45. 
Trenbide- eta tren-sareari  dagokionez, Autonomia Estatutuaren 10.21 artikuluaren 
arabera, Eusko Jaurlaritzak trenbideen arloko eskumen esklusiboa du.  
 
EAEko trenbide-sarearekin eta tren-garraioaren zerbitzuarekin (trena, tranbia eta 
metroa46) lotutako zerbitzu gehienak Eusko Jaurlaritzak ematen ditu, sozietate hauen 
bidez: Eusko Trenbideak – Ferrocarriles Vascos, SA, Euskotren Participaciones SA eta 
Euskal Trenbide Sarea zuzenbide pribatuko erakunde publikoa. Azken horrek Euskal 
Autonomia Erkidegoaren mendeko tren-azpiegiturak eraikitzen, mantentzen, kudeatzen 
eta administratzen ditu.47 

Udal eta foru mailan, arau-babesik gabeko zenbait jarduera identifikatu dira. Hala, 
Eusko Jaurlaritzarekin sinatutako hitzarmenen bidez, trenbide-sarearekin lotutako 
lanak egin dituzte erakunde-maila horiei dagozkien lurralde historiko edo udal-
barrutietan.  Azpiesparru horretan foru eta udal mailan identifikatutako eta egindako 
jarduera guztiak Eusko Jaurlaritzarekin —eskumena duen erakunde-mailarekin— 
sinatutako hitzarmenen bidez egin diren arren, foru eta udal maila administratiboek 
eskumen-esleipenetan babesik gabeko jarduerak egin dituzte. Izan ere, dokumentu 
honen sarreran aipatzen den moduan, hitzarmenak egiteak ez du esan nahi 
eskumenen titulartasuna aldatzen denik.  

Foru mailan, Gipuzkoako Foru Aldundiak trenbide-pasaguneak kentzeko, topoaren 
bidea bikoizteko eta Donostialdeko metroaren proiektua egiteko partidak finantzatu 
ditu. Arabako Foru Aldundian, berriz, Abetxukoko tranbiaren helduerari buruz egindako 
finantziazio-partidak identifikatu dira (guztira, 4.449.199 €).  

Udal mailan, kasu bakar bat identifikatu da aurrekontuetan. Hain zuzen, Gasteizko 
Udalean, trenbidearen trazadura lurperatzeko inbertsio bat egin da, gobernu 
zentralaren, Eusko Jaurlaritzaren, Arabako Foru Aldundiaren, Gasteizko Udalaren eta 
Adif sozietate publikoaren artean sinatutako hitzarmen baten ondorioz (inbertsio horren 
zenbatekoa 3.300.000 €-koa da).  

Mugikortasunaren  azpiesparruari dagokionez —pertsonak eta salgaiak hainbat 
garraiobideren bidez egiten dituzten mugimenduen plangintzari eta/edo antolaketari 

                                                 
45 2000ko ekainaren 6ko 104/2000 Dekretua, Eusko Trenbideak / Ferrocarriles Vascos, SA sozietate publikoari 
Zumalakarregiko igogailuaren ustiaketa esleitzen diona. Dekretu horretan espresuki esaten denez, “Garraio eta Herri 
Lan Sailari eskatu zaio igogailuaren ustiaketa kable bidezko garraiorako zerbitzu publiko gisa esleitzea”. 
46  Bilboko metro-zerbitzuari edo metropoliko trenari dagokionez, Metro Bilbao SA sozietate anonimoak ematen ditu 
zerbitzu horiek. Sozietate horren kapital guztia Bizkaiko Garraio Partzuergoarena da. Hain zuzen, Eusko Jaurlaritzak, 
Bizkaiko Foru Aldundiak, Bilboko Udalak eta metroa pasatzen den gainerako udalek osatzen dute partzuergo hori. 
Txosten honen ondorioetarako, Bizkaiko Garraio Partzuergoaren jarduera ez da arau-babesik gabeko jardueratzat 
hartzen; izan ere, Bizkaiko Garraio Partzuergoaren 1975eko Legearen arabera, “partzuergoak eskumena du Bilboko 
metropoli-trenak ematen duen zerbitzu publikoa kudeatzeko”, eta aipaturiko legearen babesean, hainbat erakunde-
mailak jardun dezakete tren-garraioaren arloan, Eusko Jaurlaritza izanik eskumenaren titular bakarra. 
47  Renfe-ren gisako estatuko tren-zerbitzuen operadoreak ez dira kontuan hartzen. Renfe-k, adibidez, EAEko hiriburuen 
eta probintzietako udalerrien arteko zerbitzuak eskaintzen ditu, eta, horrez gainera, EAE Estatuko gainerako 
erkidegoekin eta FEVErekin —Bizkaian— lotzen du. 
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esaten zaio, ingurumen-jasangarritasuneko irizpideetan oinarrituta, garraiobide batzuk 
bultzatuz eta beste batzuk baztertuz—, politika publikoen arloan berriki sortutako 
zeharkako atala izanik, ez dago espresuki araututa oinarrizko araudi instituzionalen 
edo sektoreko araudien bidez, eta, beraz, ez dago EAEko erakunde-mailetara 
zuzendutako berariazko eskumen-esleipenik.   

Arlo horretan, autonomia, foru nahiz udal mailan egindako jarduerak identifikatu dira. 
Eusko Jaurlaritzaren eta foru mailaren kasuan, jarduera horiek, espresuki, beren 
antolaketa-araudiaren arabera egingo direla aurreikusten da, batez ere, mugikortasun-
planak eta haietan jasotako jarduerak egiteko.  

Alde horretatik, aipatu behar da Eusko Jaurlaritza Mugikortasun Iraunkorraren 
Legea  egiten ari dela. Lege horren bidez, ingurumenaren ikuspegitik jasangarriagoak 
diren garraiobideak bultzatu nahi dira (adibidez, trena eta garraio publikoa, oro har), 
ingurumenaren edo ekonomiaren ikuspegitik hain jasangarriak ez diren garraiobideen 
ordez (adibidez, garraio pribatua). Halaber, EAEko erakundeek mugikortasunaren 
arloan egin dituzten jardueren ugaritasuna ikusirik, arau horren bidez, jasangarritasun-
irizpideetan oinarritutako garraio-azpiegiturak eta -zerbitzuak planifikatzeko eta 
ezartzeko politikak aztertu, eta bide-espazioa arrazionalizatu nahi da, hala, garraiobide 
bakoitzak bere ezaugarrietara egokitutako eremu bat izan dezan. Horrez gainera, arau 
horren bidez, zenbait neurri ebaluagarri hartzeko obligazioa ezarri nahi da, garraio 
pribatua gutxiago erabiltzeko eta garraio publikoa bultzatzeko.   

Edonola ere, gaur egungo aurrekontu-jardueraren esparrua aztertu ondoren, 
ondorioztatu da, autonomia mailan, ageriko arau-babesik gabeko jarduerak egiteko 
880.300 €-ko zenbatekoa aurreikusten dela Mugikortasun Iraunkorraren Estrategia eta 
Legea garatzeko, mugikortasun-azterketak egiteko, Mugikortasun Iraunkorrerako Plan 
Zuzentzailerako, 2020rako Mugikortasunaren eta Garraioaren arloko Estrategia 
Bateraturako eta Gasteizko Mugikortasun Iraunkorreko eta Espazio Publikoko 
Planaren barruan inbertsioak egiteko.  

Foru mailan, erakundeek mugikortasun jasangarria sustatzeko programak egiten 
dituzte, eta, kasu batzuetan, lurraldeko hiriarteko mugikortasuna egituratzeko eta 
koordinatzeko mugikortasun-planak ere egiten dituzte. Aurrekontuei dagokienez, 
Gipuzkoako Foru Aldundian bakarrik identifikatu dira berariazko partidak, Garapen 
Iraunkorreko Departamentuaren mugikortasun-programarekin lotuta (325.883 €).  

Udal mailan, EAEko udalek beren lurralde-eremurako mugikortasun-plan asko egiten 
dituzten arren, aurrekontuei dagokienez, Gasteizko Udalean eta Bilboko Udalean 
bakarrik identifikatu dira udal horietako mugikortasun-planekin lotutako partidak 
(guztira, 365.000 €). Proiektu honetan aztertutako gainerako udaletan, ez dira 
berariazko mugikortasun-plan gehiago identifikatu. Dena den, gai hori udal horietako 
zirkulazio-planetan jasotzen dela ikusi da. 
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Ondorioak  
 
EAEko garraio-politika aztertu ondoren, ikusi da arau-esparru zabal eta konplexuko 
politika dela, eta EAEko erakunde-maila guztiei esl eitzen dizkiela garraio-
azpiegituren eta garraiobideen arloko eskumenak .  

Txostenaren arabera, garraio-politikaren arloan egindako jarduerak indarrean dagoen 
eskumen-esparruaren barruan egiten dira, oro har,  eta erakunde-maila bakoitzak 
ere arauan ezarritakoaren arabera egiten du dagokion jarduera publikoa. Edonola ere, 
horrek ez du esan nahi , garraio-politikan, arau-babesik gabe egindako jarduerarik 
egiten ez denik (jarduera horiek 68.160.281 €-ko kostua dute). 

Bestalde, beste eragile instituzional batzuekin egindako hitzarmenen barruan  
identifikatu diren ageriko arau-babesik gabeko jarduerak arau-babesik gabe egindako 
jarduera guztiak dira errepide eta bideen azpiespar ruan eta trenbide- eta tren-
sarearen azpiesparruan, eta jardueren % 38a garraio  bertikalaren eta kable 
bidezko garraioaren azpiesparruan . Garraio-politikan arau-babesik gabe egindako 
jarduera gisa identifikatutako jardueren artean, hitzarmen bidez bideratutako 
zenbatekoa % 78koa da. Horrek esan nahi du, hitzarmen bat izateak eskumen-
esleipena aldatzen ez duen arren, garraio-politikako baliabideak hobeto antolatzen eta 
koordinatzen laguntzen duela.  

Oro har, eragile instituzionalek kasu hauetan egiten dituzte arau-babesik gabeko 
jarduerak: 

(1) Garraio-arloko jarduera-eremu nahiko berriak, indar rean dagoen araudian 
berariazko aipamenik ez dutenak , eta, beraz, erakunde-maila bakoitzaren eskumen-
esparru zehatzik ez dutenak; bizikleta-bideak eta mugikortasuna.  

- Mugikortasunari  dagokionez, Mugikortasun Iraunkorraren Legearen bidez, 
nolabaiteko segurtasun juridikoa eman nahi zaio azpiesparru horri, garraio-
azpiegiturak eta -zerbitzuak planifikatzeko eta martxan jartzeko politikak irizpide 
jasangarriekin aztertuz eta bide-espazioaren erabilera arrazionalizatuz. 

- Halaber, garraio-zerbitzuen plataformen  azpiesparruan, zenbait garraio-
plataforma berri sortu direnez —adibidez, salgai-zentroak edo plataforma 
logistikoak—, indarrean dagoen legerian ez dago horiei buruzko berariazko 
erreferentziarik. Edonola ere, txosten honen ondorioetarako, azpiesparru 
horretan identifikatutako jarduerek eraginkortasun ezen atalean zehaztutako 
premisen araberako eskumen-babesa dutela jo da. 

(2) Ezarritako eskumen-banaketak eta horien zerbitzu-er realitateak bat egiten ez 
duten jarduera-esparruak (adibidez, garraio bertikala eta kable bidezko garraioa, eta, 
trenbide- eta tren-sarearen alorrean arau-babesik gabe egindako jarduerak).  

- Garraio bertikalari eta kable bidezko garraioari  dagokionez, bi garraio-motak 
udal-esparrukoak dira, eta udalerriko garraio-behar berezien ondorioz erabiltzen 
dira. Hala, igogailu eta funikularrek hiriko komunikazio-arazoei erantzuten diete 
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(irisgarritasun-beharrak, malda handiak, etab.). Hori dela eta, oro har, udalerriak 
jarduten du arlo horretan. Gaur egun, arlo horretako jarduera gehienak 
udalerriek egiten dituzten arren —Eusko Jaurlaritzarekin sinatutako 
hitzarmenen bidez—, udalerri horiek ez dute gai horri buruzko eskumenik 
esleituta. Halaber, zehaztu behar da, garraio bertikalaren kasuan, eskumena ez 
zaiola berariaz erakunde-maila jakin bati esleitzen, lehenago azaldutako 
moduan.  

- Trenbide- eta tren-sarearen  azpiesparruan arau-babesik gabe egindako 
jarduerei dagokienez, trenbide-pasaguneak lurperatzearekin edo kentzearekin 
lotutako jarduerak izaten dira, edo batez ere udalean eragina duten azpiegitura-
proiektuak (proiektu horien bidez, hirigintza-erabilerak lortzen dira edo 
herritarren bizi-kalitatea hobetzen da). Udalentzat garrantzi handia duten 
proiektuak izaten dira, eta Eusko Jaurlaritzarekin sinatutako hitzarmenen bidez 
garatzen dituzte, eskumen-esleipen bidez babestuta egon ez arren.  

(3) Sustapen- edo finantza-gaitasunaren gisako formulaz io orokorren bidez, 
erakundeek indarrean dagoen eskumen-esparrua gaindi tzen duten jarduera-
eremuak.  Adibidez, aireportuen arloko erakundearteko jarduera edo autonomia mailatik 
errepide-proiektuak finantzatzea.  

- Interes orokorreko aireportuei  dagokienez, maila autonomikoan nahiz maila 
foralean aireportuak sustatzeko jarduerak egiten dira, beste eskumen batzuk 
erabiliz. Adibidez, sustapen ekonomikoa edo finantza-autonomiaren edo 
sustapen-gaitasunaren gisako formulazio orokorrak erabiltzen dira, baina ez 
dira berariazko eskumen-esleipenak.  

- Errepide eta bideei  dagokienez, Eusko Jaurlaritzak finantziazioa ematen du 
foru-aldundiek errepide-arloan proiektuak egin ditzaten. Hain zuzen, foru-
aldundiek dute errepide-arloko eskumen esklusiboa, eta, beraz, Eusko 
Jaurlaritzak arau-babesik gabe jarduten du.  
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GARRAIO-POLITIKAKO BIKOIZTASUNEN KUANTIFIKAZIO-TAUL A 

  Azpiesparruak  

Eragileak 
AIREPOR

TUAK  
HELIPOR

TUAK  
ERREPIDEAK 
ETA BIDEAK  

BIZIKLETA-
BIDEAK  

ERREPIDE
ZKO 

SALGAI-
GARRAIOA  

ERREPIDE
ZKO 

BIDAIARI-
GARRAIO

A  

GARRAIO 
BERTIKALA 
ETA KABLE 
BIDEZKOA  

IBAIAKO 
GARRAIO

A:  

PORTUAK 
ETA ITSAS 
GARRAIOA  

TRENBIDE- 
ETA TREN-

SAREA:  

MUGIKORT
ASUNA  

GARRAIO-
ZERBITZUE

N 
PLATAFOR

MAK 

GUZTIRA  

Eusko 
Jaurlaritza 

300.000 €  - 
 43.331.288 € 
(43.331.288 €) 

150.000 €  -  - -  -  -  -  880.300 € -  
44.661.588 € 

(43.331.288 €) 

Arabako Foru 
Aldundia 

 - - - 25.000 €  -  - -  -  -  
225.000 € 

(225.000 €) 
-  -  

250.000 € 
(225.000 €) 

Bizkaiko Foru 
Aldundia 

75.000 €  -  -    -  - -  -  -   - -  -  75.000 € 

Gipuzkoako 
Foru Aldundia 

25.000 €  -  - 9.914.032 €  -  - -  -  -  
4.224.199 € 

(4.224.199 €) 
325.883 € -  

14.489.114 € 
(4.224.199 €) 

Bilboko Udala  -  - -  50.000 €  -  - 
1.807.421 € 

(1.807.421 €) 
-  -   - 65.000 € -  

1.922.421 € 
(1.807.421 €) 

Donostiako 
Udala 

 -  -  - 80.000 €  -  - 1.923.461 €  - -   - -  -  2.003.461 € 

Gasteizko Udala  -  -  - -  -   -    - -  
3.300.000 € 

(3.300.000 €) 
300.000 € -  

3.600.000 € 
(3.300.000 €) 

Gainerako 
udalak 

 -  -  - 150.000 €  - -  1.008.697 €  - -   - -  -  1.158.697 € 

BIKOIZTASUNE
N BALIOA 

400.000 €  - 
 43.331.288 € 
(43.331.288 €) 

10.369.032 €  -  - 
4.739.579 € 

(1.807.421 €) 
 - -  

7.749.199 € 
(7.749.199 €) 

1.571.183 € -  
68.160.281 € 

(52.887.908 €) 
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Egindako azterketaren testuinguruan, garraio-politikaren arloan oinarrizko edo sektoreko araudiaren  babesik gabe egindako jarduerek 
68.160.281 € zenbatekoa osatzen dute aurrekontuetan. 

Xehetasun metodologikoan ikusi den bezala, garraio-politikan parte hartzen duten eragileek —oinarrizko edo sektoreko araudiaren babesik 
gabe— 2011rako egindako  aurrekontuetan jasotako jarduerak identifikatuz eta aztertuz jaso da zenbateko hori. 

Txosten honen ikuspegiaren arabera, 2011ko aurrekontuen bidez eragile instituzionalek oinarrizko edo sektoreko araudiaren babesik gabe 
egin zitzaketen jardueren gehienezko bolumen ekonomikoa da hori. Bestalde, kontuan izan behar da arlo horretako eragile instituzionalek 
partida bakoitzera bideratutako aurrekontuaren informazioa aztertuz lortu dela zifra hori. Hori dela eta, kontuan izanik eragile bakoitzaren 
xehetasun-maila heterogeneoa dela eta, batzuetan, ez dela esplizitua, beharrezko zuhurtasunez aztertu eta hartu behar dira datu horiek. 
Hala, baliteke aztertu gabeko jarduerak izatea, 2011ko aurrekontuetan jasota ez daudelako edo aurrekontu horietan nahikoa xehatuta ez 
daudelako.  

Aurreko taulan, informazio gehigarri gisa —parentesi artean—, ageri da beste eragile instituzional batzuekin egindako hitzarmenen edo 
kudeaketa-mandatuen barruan identifikatutako zenbatekoa (guztira, 52.887.908 €). Izan ere, ulertzen da, hitzarmen bat egoteak eskumen-
esleipena aldatzen ez duen arren, baliabideak hobeto antolatzen eta koordinatzen laguntzen duela. Euskal Herriko Unibertsitateak, 
2005ean, hiru lurralde historikoen eta Eusko Jaurlaritzaren eskumen-banaketaren ebaluazioari eta kuantifikazioari buruz egindako 
azterketan[1] oinarritzen da interpretazio hori. Azterketa horren arabera, “... Lankidetzarako hitzarmen instituzionalak direla eta, hitzarmen horiek 
eskumen-banaketa aldatzeko duten gaitasuna zehaztu behar da; izan ere, askotan, hitzarmen horiek eskumen-banaketa faktikoki aldatzeko modu gisa 
erabili izan dira. Hala, finantza-gaitasun handiena duen administrazioak hitzarmenak erabili izan ditu, baliabideak esleituz, eskumenaren titulartasuna 
duen erakundearen jarduera baldintzatzeko. Horrekin lotuta, gogoratu behar da Konstituzio Auzitegiak behin baino gehiagotan aipatu duela eskumenen 
xedaezintasunaren printzipioa. Beraz, hitzarmena ezin da erabili eskumen horien erabilera baldintzatzeko bide gisa...". 

                                                 
[1] “Hiru lurralde historikoen eta Eusko Jaurlaritzaren arteko eskumen-banaketaren ebaluazioari eta kuantifikazioari buruzko azterketaren txosten juridikoa” (EHU). 
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Kasu honetan, identifikatutako hitzarmenak errepide eta bideen, garraio bertikalaren eta kable bidezko garraioaren eta trenbide- eta tren-
garraioaren arlokoak dira, eta autonomia, foru eta udal mailako aurrekontuak aztertu ondoren atera dira zenbatekoak. 
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2.5. Etxebizitza Politika 

2.5.1. Politikaren helmena 

Etxebizitza izateko eskubidea 1948ko abenduaren 10eko Giza Eskubideen Deklarazio 
Unibertsalean dago jasota. Honela dio 25.1 artikuluan: “pertsona orok du eskubidea 
bizitza-maila egokia izateko, bai berari eta bai be re familiari osasuna, ongizatea 
eta, batik bat, janaria, arropa, etxebizitza, eta a bar bermatuko dizkiona” . 1978ko 
Espainiako Konstituzioaren 47. artikuluak, bestalde, “herritar guztiek etxebizitza 
duina eta egokia izateko duten”  eskubidea aitortzen du, eta botere publikoei epea 
jartzen die eskubide hori gauzatzeko behar diren baldintzak sustatzeko. 

Etxebizitza izateko eskubideari itsatsita egon badaiteke ere ingurune osasungarri, 
seguru eta ekologikoki jasangarrian bizitzeko eskubidea, lan honek bizileku izatea xede 
duen etxebizitza-unitatearen zentzu zorrotzean hartzen du Etxebizitza Politika, eta 
INEk erabiltzen duen definizio bera jasotzen du: “gizakien bizileku izateko lekuak, 
asmo horrekin sortutakoak…”. Beraz, ez dira jorratuko beste politika batzuekiko 
zeharkako harremanak; esaterako, gizarte-politikoarekikoak edo jasangarritasun-
politikarekikoak. Halaber, ez dira jorratuko, ez hirigintza-politika, “biztanleriak espazio 
fisikoan dituen asentamenduen egitate sozial edo kolektiboaren diziplina juridiko” (STC 
61/1997) gisa ulertuta, eta ez lurralde-antolamendua, “gizarte baten gizarte-, 
ingurumen-, kultura- eta ekonomia-politikek, lurzoruaren erabilerak eta 
aprobetxamenduak eragiten dituzten estrategiak dituztenek, espazioan duten 
proiekzio” (Gómez Orea, 1994) gisa ulertuta. 

Administrazio publikoek herritarrei etxebizitza esk uratzea ahalbidetzeko egiten 
duten jardueran jartzen du arreta egin den azterket ak, bizileku-alderdietan eragiten 
duten esparruak kontuan hartuta eta hirigintza- eta zuzkidura-alderdiak kontuan hartu 
gabe. Xede horretarako, Etxebizitzaren aldeko Itun Sozialean48 xedatutako erronkei 
jarraituz, hiru jarduera-azpiesparrutan landuko da politika ho rren analisia:  

• Babes publikoko etxebizitzen sustapena eta eraikunt za: babes publikoko 
etxebizitzak (BPE) eraikitzeko obren sustapenari, programazioari, finantzaketari eta 
egikaritzeari lotutako jarduera guztiak biltzen ditu. BPE kontzeptuak honako hauek biltzen 
ditu: erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzak – ES (etxebizitza sozialak, 
gehienak Administrazioak egindakoak eta alokairu-erregimenean esleitutakoak), erregimen 
orokorreko babes ofizialeko etxebizitzak – BOE  (prezio mugatuko etxebizitzak dira, eta 
prezio kontrolatua duten eta hasieratik xede horretarako gordeta zeuden lurretan daude, eta 
lehentasunezko finantzaketarako eskubidea dute Eusko Jaurlaritzaren eta finantza-
erakundeen arteko hitzarmenaren bitartez finkatutako baldintzetan) eta etxebizitza tasatuak  
(salmentako prezio mugatua edo prezio tasatua dutenak, legez xedatutako zenbateko jakin 
batzuk gainditu ezin dituztenak). Multzo horretan sartzen dira autonomia-sustapeneko 

                                                 
48 Zehazki, etxebizitzaren bizitegi-alderdiari buruzko erronken ingurukoa, erronka horien xedea etxebizitza-parkea 
(etxebizitza babestua, etxebizitza zaharberritzea eta alokairuko etxebizitza) handitzea eta lehengoan eustea eta 
etxebizitza eskuratzen laguntzea denean. 
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etxebizitza tasatuak ere – AET49 (autonomia-erkidegoko administrazioak zuzenean 
sustatzen ditu, BOEek baino prezio-muga altuagoa dute, aurrekoen kasuan baino diru-
sarreren muga altuagoa duen kolektiboari zuzenduta daude, eta Eusko Jaurlaritzak arautzen 
ditu) eta udal-etxebizitza tasatuak – UET (Euskal Autonomia Erkidegoko udalek zuzenean 
sustatzen ditu, eta, dagokien tokiko ordenantzaren arabera, aukeratutako babes publikoko 
erregimena esleitzen zaien: erregimen orokorreko UET eta erregimen bereziko UET). 

• Etxebizitza eskuratzeko aukera:  erosita edota alokatuta etxebizitzak eskuratzeko 
aukera bideratzera eta ematera zuzendutako ekintza guztiak hartzen ditu50. Azpiesparru 
honetan ez dira sartzen bazterketa-arriskuan dauden kolektiboei zuzendutako etxebizitza 
eskuratzeko laguntzak —Gizarte Zerbitzuen Politikan kontuan hartutakoak— eta foru-
aldundiek xedatutako neurri fiskalak. 

• Etxebizitza zaharberritzea:  etxebizitzen bizigarritasuna hobetzera zuzendutako neurriak 
biltzen ditu. Barnean sartzen dira mantentze-konponketak, eraikinak gaur egungo 
gutxieneko bizigarritasun-baldintzetara egokitzeko konponketak eta irisgarritasuna 
hobetzeko arkitektura-oztopoak ezabatzea xede duten jarduerak. Azpiesparru honetatik 
kanpo geratzen dira hiri-espazioak berritzeko eta birgaitzeko planak, hirigintzako eta 
lurralde-antolamenduko kontutzat jotzen direlako. 

2.5.2. Bikoiztasunen azterketa 

Bikoiztasunen identifikazioa  

Etxebizitza-arloko eskumenen banaketa Autonomia Estatutuak, Toki Araubidearen 
Oinarriak arautzen dituen Legeak eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak 
zehazten dute. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuak eskumen esklusiboa ematen dio Eusko 
Jaurlaritzari etxebizitza-arloan, eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 
Legearen 25. artikuluak xedatzen du udalek “eskumenak izango dituztela, gehienez 
ere, Estatuko eta Autonomia Erkidegoetako legeriaren baldintzetan, honako arlo 
hauetan: (…) etxebizitzen sustapena eta kudeaketa; …”.  

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak , bestalde, honako hau dio 
motiboen azalpenean: “Legeak esparru berri bat du, batetik, izaera babestuko bizitegi-
erabilera horretarako udalek lurzorua gordetzeko du ten betebeharra hedatzen 
duena (…) eta, bestetik, etxebizitza babestuaren araubide juridikoa etxebizi tza 
babestuen beste udal-irudi batzuetarantz hedatzen d uena , babes ofizialeko 
esparru esklusibo tradizionalaren aurrean babes publikoko esparru juridikoa eratuz”. 
Modu horretan, lege horrek Eusko Jaurlaritzaren eta udalen arteko 
erantzunkidetasun instituzionaleko esparrua eratzen du etxebizitza babestuen 
arloan . 

                                                 
49 Autonomia-sustapeneko etxebizitza tasatuen (AET) definizioa, ezaugarriak eta, oro har, araubide juridikoa egungo 
erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitzen berberak izango dira, harik eta legeria propioa edo etxebizitza-mota 
hori arautzen duten arauzko xedapenak promulgatzen ez diren arte. 
50 Erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzak alokairu-erregimenean kudeatzen dira, eta BOE, AET edo UETak 
erosketa bidez, gehienetan. 
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Etxebizitza birgaitzeari dagokionez, kontuan izan behar da Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 199. artikuluak honako hau xedatzen duela: 
“lurzoruen, eraikuntzen, instalazioen eta eraikinen jabeek segurtasun, 
osasungarritasun, apaintasun publikoko eta begirunezko baldintzetan eduki behar 
dituzte eta kontserbatzeko edo birgaitzeko ezinbestekoak diren lanak egin behar 
dituzte, bizigarritasunerako edo erabilera eraginkorrerako baldintzei eusteko”. Honako 
hau ere xedatzen du: “edozein kasutan, Administrazioak laguntza publikoak eman 
ditzake , egokitzat jotzen dituen baldintzetan, hitzarmenaren edo beste tresna batzuen 
bitartez…”. Ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko jarduera babestuei buruzko 
317/2002 Dekretuak, bestalde, aukera ematen die administrazio publikoei 
birgaitzeko hirigintza-sozietateak eratzeko.  Hain zuzen ere, toki-administrazioek 
birgaitzeko hirigintza-sozietateak (BHS) eratzeko aukera xedatzen du “Birgaitzeko Plan 
Berezien zehaztapenak egikaritzeko”. Haien funtzioa birgaitzeko jarduera publiko eta 
pribatuak egitea da. Gainera, EAEko administrazio orokorrak, lurralde historikoetako 
foru-administrazioek eta EAEko administrazio instituzionalak, tokiko 
administrazioarekin batera, BHSak eratu ahal izango dituzte aipaturiko planak hobeto 
egikaritu ahal izateko. 

Etxebizitza-politikan gaur egun hiru euskal administrazio publikoek esku hartzen dutela 
detektatu da51: autonomikoek (Eusko Jaurlaritza), foralek (foru-aldundiak) eta tokikoek 
(udalak). Eusko Jaurlaritzari dagokionez, bere jarduera Etxebizitza Sailburuordetzaren 
(hiru zuzendaritzak osatzen dute: Lurzorua eta Hirigintza, Berrikuntza eta Kontrola, eta 
Etxebizitzen Plangintza eta Eragiketa Prozesuak) bitartez garatzen duen Etxebizitza, 
Herri Lan eta Garraio Sailaren bitartez egituratzen da politika. Halaber, Sailari atxikita 
daude Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA (Visesa), Etxebizitza Alokairuetarako 
Sozietate Publikoa SA eta Alokabide SA52.Hiru lurralde historikoetako foru-aldundiek 
beren erakunde instrumentalak dituzte etxebizitza-politikaren barruan jarduerak 
egiteko: Arabarri (Arabako LHa), Azpiegiturak (Bizkaiko LHa) eta Etorlur (Gipuzkoako 
LHa). 

Azkenik, aztertutako udalen kasuan, jarduerak udal-departamentu/-sailen bitartez eta 
udal-sozietateen bitartez antolatzen dira. 

Lehen aurkeztutako arau-esparrua eta politikan esku hartzen duten eragileak kontuan 
hartuta, laburpen-taula bat aurkeztuko dugu ondoren. 

                                                 
51 Foru-aldundien eta tokiko erakundeen kasuan, aztertutako antolaketa-araudia bat dator maila instituzional guztietan 
lanak hastean indarrean zegoen antolakuntzarekin eta egiturarekin, hau da, 2011ko maiatzeko hauteskunde-
prozesuaren aurretik zegoenarekin. 
52 2011ko uztailaren 26ko 181/2011 Dekretuaren bitartez, Alokabide SA eta Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate 
Publikoa SA sozietate publikoek bat egitea onartu da. Lehenengoak bere ondarean txertatuko du SPGVArena, 
oinordetza unibertsalaren bitartez bigarrenaren eskubideak eta betebeharrak hartuta. 
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Eragileak
BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZEN 

SUSTAPENA ETA ERAIKUNTZA
ETXEBIZITZA ESKURATZEA ETXEBIZITZA BIRGAITZEA

EUSKO 
JAURLARITZA

FORU-ALDUNDIAK

UDALAK

Azpiesparruak

 

 Oinarrizko eta/edo sektoreko araudian emandako eskumenak babestutako egikaritzea 

 Oinarrizko eta/edo sektoreko araudiaren babesik gabeko egikaritzea 

Babes publikoko etxebizitzen sustapena eta eraikunt za azpiesparruari dagokionez, 
Eusko Jaurlaritzak zuzentzen du EAEko etxebizitza-politika. Etxebizitza-politika hori 
Etxebizitzaren aldeko Itun Sozialaren babespean sortutako Etxebizitzaren eta Hiri 
Berrikuntzaren 2010-2013ko Gidaplanean dago jasota. Plan horren ondorioz, 2011ko 
hasieran aurkeztu zen Etxebizitzaren Euskal Legearen Aurreproiektua, Konstituzioan 
(47. artikulua) jasota dagoen etxebizitza izateko eskubidearen kontzeptua eta 
Autonomia Estatutuan (10.31 artikulua) jasotako eskumena garatzea xede duena. 

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak, Etxebizitzaren Plangintza 
eta Eragiketa Prozesuen Zuzendaritzaren bitartez, etxebizitza-arloko proiektu 
arauemaileak eta hitzarmenak, plangintza estrategikoa eta jardueren aurrekontu-
programazioa egiten ditu. Lurzoru eta Hirigintza Zuzendaritzaren bitartez, lurzorua 
lortzeko konpromiso-akordioak edota lankidetza-hitzarmenak kudeatzeaz eta 
BPE/bizitoki zuzkiduren sustapenerako hirigintza-antolamenduaz eta -kudeaketaz 
arduratzen da. Horrez gain, sustapen publikoaren esparruetako urbanizazio-lanen 
egikaritzea planifikatu, programatu, kudeatu eta kontrolatzen du. Etxebizitza, 
Berrikuntza eta Kontrol Zuzendaritzaren bitartez, zuzeneko sustapeneko etxebizitza 
sozialen arloko lanen egikaritzea planifikatzeaz eta kontrolatzeaz arduratzen da. 

Sail horri atxikita dago VISESA Sozietate Publikoa, Euskadiko Etxebizitza eta Lurra 
SA, xede nagusitzat “Euskal Autonomia Erkidegoan kalitateko etxebizitza babestuak 
sustatzea” duena. Nabarmentzekoak dira erregimen babestuko etxebizitzak eraikitzeko 
lur eta orubeen erosketa eta BOE eta etxebizitza sozialen sustapena. 2011ko 
aurrekontuan, jarduerak aurreikusten dira; besteak beste, Amurrion, Laudion, 
Sondikan, Hernanin eta Gasteizen. 

Azterketak agerian utzi du aztertutako udalek, beren eskumenak erabiliz, babes  
publikoko etxebizitzen sustapenak egiten dituztela udal-sozietateen / erakunde 
autonomoen bitartez. Adibidez, Bilboko Udal Etxebizitzak TEA 2004-2014ko Inbertsio 
Programa garatzen ari da gaur egun; Donostiako Etxegintza BOE-en eraikuntza 
sustatzen ari da, erosketa- edo alokairu-erregimenean, Intxaurrondo auzoan, 
esaterako; eta ENSANCHE 21ek (Gasteiz) edo IRUNVIk (Irungo Udala) orubeak 
kudeatzen dituzte eta etxebizitza babestuaren eraikuntza sustatzen dute. 
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Azkenik, ikusi da foru-aldundiak ere, arau-babesik ez izan arren, azp iesparru 
honetan aritzen direla eta bikoiztasunak sortzen di tuztela : 

• Bizkaiko Foru Aldundiak, Azpiegiturak SAU erakunde instrumentalaren bitartez (bere kapital 
sozialaren % 100 partaidetzakoa du), Etxebizitzan Jarduteko Foru Plana garatu du. 
Sozietate horren xedea babes publikoko erregimeneko etxebizitzen sustapena eta 
eraikuntza da. Helburu horrekin, 2003az geroztik Bizkaiko udalekin lankidetzan ari da, 
udalerri guztietako biztanleek Etxebizitzan Jarduteko Foru Planak garatuko dituen jardueren 
onura izan dezaten. 2011ko memoriak jasotzen du egikaritze-fasean daudela Zornotza, 
Arratzu, Nabarniz eta Lanestosako jarduerak; eskaintza-fasean daudela Ortuella eta 
Sukarrietakoak; eta oraindik eskaintza egiteko daudela Zornotza, Bakio, Barakaldo, Ea eta 
Galdakaokoak. Ez da ageri sustapen bakoitzerako bereizitako aurrekontu-partidarik, eta, 
horregatik, ezin izan da zehaztu Foru Aldundiak azpiesparru horri eskainitako gastua. 

Foru-organoek etxebizitza-arloan eskumenik ez duten arren, Bizkaiko Foru Aldundiak 
plangintza egin eta egikaritzeko eskubidea aldarrikatzen du Toki Araubidearen Oinarriak 
arautzen dituen Legearen 36. artikuluan. Hain zuzen ere, e) atalean xedatzen du foru-
aldundien eskumena dela “oro har, probintziako interes bereziak sustatzea eta 
administratzea”. Baina foru-aldundien eta udalen interesak, lehenengoak udal-elkarketak 
diren heinean, bat datoz, eta, horren ondorioz, aipaturiko artikuluan adierazitakoa “hondar-
klausula” gisa hartu beharko litzateke, probintziaren edozein esku-hartze dagokion 
eskumenaren zuzeneko titularrak ezarritako helburuetan jarriko lukeena. Horregatik 
guztiagatik, tokiko legeriaren aplikazio gehigarritik ezin da atera EAEko Autonomia 
Estatutuak edo legegile autonomikoak ematen dizkien eskumenak baino harago doan foru-
aldundien sustapenerako ahalmen orokorrik. 

• Gipuzkoako Foru Aldundiak, 2004-2007 legegintzaldiko Gobernu Programako 
lehentasunezko ardatzen artean, lurzoruari buruzko politika aktibo bat garatzea ezarri 
zuen53. Etxebizitza Sustatzeko Foru Programaren helburuak lortzeko eta programa bera 
garatzeko tresna gisa, Etorlur Gipuzkoako Lurra SA sozietatea sortu zen, bizitegitarako 
lurzorua kudeatzeko eta etxebizitzak sustatzeko jarduerak egiten dituena. Sozietatearen 
helburu soziala da “etxebizitzetarako lurzorua sustatzea, antolatzea, urbanizatzea, erostea 
eta saltzea; baita etxebizitza-eraikinak sustatu, proiektatu, eraiki, erosi, saldu edo beste 
modu batean lagatzea eta kudeatzea ere”. 2011ko aurrekontuan ikusi ahal izan da 
Etorlurrek babes publikoko etxebizitzen sustapena garatzen duela udalekin hitzartuta. Beste 
batzuen artean, Bergaran, Nuarben, Beizaman eta Ibaiondo-La Floridan egindakoak aipa 
daitezke, 10.324.668 €-ko zenbatekoa izan dutenak.  

Gipuzkoako Foru Aldundiaren iritziz, bestalde, “etxebizitza ez da haren zuzeneko eskumen 
bat, baina, arazoa lurralde historikoan hartzen ari den tamaina kontuan hartuta, botere 
publiko guztiek esku hartu behar dute arazoa arintzeko”. Hala, “Eusko Jaurlaritzaren 
lidergoa eta udalek beren udalerrietan etxebizitza babestuen egikaritzean duten eginkizun 
garrantzitsua zalantzan jarri gabe, Foru Aldundiak esku hartzeko programak garatuko ditu 
gipuzkoarrek etxebizitza errazago eskuratzeko eta herritarren jakineko sektore batzuek 
dituzten premiei modu berezian erantzuteko”.54 

                                                 
53 “Gipuzkoako Foru Aldundiaren lurzoru-politikarako oinarriak” dokumentua. 
54 EAEko Gazteentzako Etxebizitza Politika Publikoak. Arartekoak Eusko Legebiltzarrari egindako Txosten Berezia. 
2007ko apirila. 
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• Arabako Foru Aldundiak ARABARRI55 sozietatearen bitartez esku hartzen du. Foru 
Aldundiak % 55,9ko partaidetza du sozietatean, eta gainerako kapital soziala zati 
berdinetan banatuta dago parte hartzen duten udalen artean. 2011ko aurrekontuaren 
arabera, Arabako udalerrietan babes publikoko etxebizitza-eskaerari erantzuteko, 2008an 
udal-etxebizitza tasatuak sustatzeko programa bat jarri zen martxan, Foru Aldundiaren 
partiden kontura lurra erosteko eta obra egikaritzeko. Gaur egun, 19 udal-etxebizitza tasatu 
ari dira eraikitzen, eta, 2011n, beste sustapen bat jarri ahal izango da martxan. Hala ere, 
aurrekontuen analisiak ez du aukerarik ematen Foru Aldundiari soilik dagokion babes 
publikoko etxebizitzaren sustapenari eta eraikuntzari eskainitako zenbatekoa 
identifikatzeko. 

Laburpen gisa, esan behar da, egindako arau-analisian oinarrituta, Eusko Jaurlaritzak 
eta udalek legeriak babestuta garatzen dituztela ba bes publikoko etxebizitza 
sustatu eta eraikitzeko jarduerak.  Bestalde, foru-aldundiek  beren sozietateen 
bitartez egiten duten babes publikoko etxebizitzaren sustape nak  bikoiztasuna 
eragiten du, foru-aldundiek ez baitute eskumenik  jarduera horiek egiteko. 

Etxebizitza eskuratzeko aukera azpiesparruaren kasuan, jarduera instituzionala 
bermatzen duen araudia bat dator aurreko azpiesparruan azaldutakoarekin, eta, 
horregatik, erantzunkidetasun-esparrua dago Eusko Jaurlaritzare n eta udalen 
artean . Hala, gogoratzea komeni da Euskal Autonomia Erkidegoaren Estatutuak 
eskumen esklusiboa ematen diola Eusko Jaurlaritzari etxebizitza-arloan, eta Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 25. artikuluak udalen ahalmenak 
finkatzen dituela etxebizitzen sustapenari eta kudeaketari dagokienez. Bestalde, ez da 
ahaztu behar Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak ere eskumenak 
ematen dizkiela Eusko Jaurlaritzari eta udalei etxebizitza babestuaren arloan. 
Eskumen horien artean, nabarmentzekoa da udalek zenbait kasutan etxebizitza-mota 
hori hautatu eta esleitzeko prozesuak kudeatzeko duten aukera. 

Modu horretan, Eusko Jaurlaritzak, bere eskumena erabiliz, hainbat jarduera garatzen 
ditu etxebizitza babestua eskuratzeko aukera kudeatzeari dagokionez. Jarduera horien 
artean dago Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroaren eta datu-baseen mantentzea, bai 
eta Etxebide - Etxebizitzaren Euskal Zerbitzuaren etxebizitzak esleitzeko zozketak 
prestatzea ere. Bestalde, etxebizitza eskuratzeko finantza-neurriak jartzen ditu martxan 
(esaterako, mailegu kalifikatuak eta diru-laguntzak, eta Etxebizitza Alokairuetarako 
Sozietate Publikoari lagatzen dizkien etxebizitza libre berri hutsen titular diren 
sustatzaile pribatuentzako diru-laguntzak), eta emantzipazioko oinarrizko errenta 
kudeatzen du. Ekimen horiez gain, Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate Publikoak 
(SPGVA) edo ALOKABIDEk56 egikaritutako programak ere badaude. 

Babes publikoko etxebizitza eskuratzeko aukera kudeatzeko udalek duten ahalmena 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen 8. Xedapen Gehigarrian dago jasota. 

                                                 
55 Arabarri, Arabako Kultura Ondare Eraikia Kudeatzeko Sozietate Anonimoa BHS gisa sortu zen 1989ko abenduaren 
22an Eusko Jaurlaritzako Lurralde Politika eta Garraio Sailaren 278/83 Dekretuaren babespean. 
56 2011ko uztailaren 26ko 181/2011 Dekretuaren bitartez, Alokabide SA eta Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate 
Publikoa SA sozietate publikoek bat egitea onartu zen. Lehenengoak bere ondarean txertatuko du SPGVArena, 
oinordetza unibertsalaren bitartez bigarrenaren eskubideak eta betebeharrak hartuta. 
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Xedapenak aitortzen du udalek erabakiko dituztela udal-etxebizitza tasatua xedatu eta 
arautuko duen tokiko ordenantzaren bitartez hartzaileak eta esleipenerako prozedura, 
eta prozedura horretan derrigorrez errespetatu beharko direla publizitate, lehia aske 
eta diskriminazio-ezaren printzipioak. Babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari 
buruzko eta etxebizitza- eta lurzoru-arloko finantza-neurriei buruzko 39/2008 
Dekretuak, 2008ko martxoaren 4koak, xedatzen du Etxebidek Toki Administrazioekin 
lankidetza-hitzarmenak egin ahal izango dituela, toki-erakundeek sustatu edo 
hitzartutako etxebizitza babestuak esleitzeko prozeduretan lagundu ahal izateko. Hala, 
bi egoera sor litezke: 

• Etxebizitza babestuen eskatzaileen udal-erregistroak, Etxebideren laguntzarik gabe 
etxebizitzen zozketa eta esleipena kudeatzen dutenak. Hori izango litzateke Donostia 
(Donostiako Etxegintza), Irun (IRUNVI), Barakaldo (ERETZA) eta Errenteriaren (Errenteria 
Garatuz) kasua. 

• Etxebideren eta udalen arteko lankidetza-hitzarmenak, udal horietako eta Etxebizitzaren 
Euskal Zerbitzuko (Etxebizitza Eskatzaileen Zerrenda Bakarra) etxebizitza-eskatzaileen 
datu-baseak txertatzea xede dutena. Bilbo, Gasteiz eta Getxoko udalen kasua izango 
litzateke. 

Babes publikoko etxebizitzak hautatu eta esleitzeko prozesuen kudeaketaz aparte, 
etxebizitza eskuratzeko aukera sustatzeko beste ekimen batzuk ere egiten dira 
udaletan; esaterako, Bilboko Udal Etxebizitzak TEOk 3.700 etxebizitza administratu eta 
kudeatzen ditu. 

Egindako analisiaren arabera, ondoriozta daiteke bai Eusko Jaurlaritzak eta bai 
udalek, oinarrizko eta sektoreko araudiak babestuta , etxebizitza eskuratzeko 
aukera sustatzeko ekimenak gauzatzen dituztela . Kontuan hartuta foru-aldundiek 
arlo horretan egindako jarduerarik ez dela identifi katu , ondorioztatu da 
azpiesparru honetan ez dagoela bikoiztasunik . 

Etxebizitza zaharberritzea 57 azpiesparruaren kasuan, lehen adierazi den bezala, 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen arabera, jabearena da eraikuntza 
eta eraikinen gutxieneko baldintzei eusteko erantzukizuna, baina “Administrazioak 
laguntza publikoak ezarri ahal izango ditu, egokiak iruditzen zaizkion baldintzetan, 
hitzarmenaren edo beste tresna batzuen bitartez…”. Bestalde, ondare urbanizatua eta 
eraikia birgaitzeko jarduera babestuei buruzko 317/2002 Dekretuaren 18. artikuluak 
jasotzen duen bezala, toki-administrazioek birgaitzeko plan bereziak egikaritzeko 
birgaitzeko hirigintza-sozietateak (BHS) eratu ahal izango dituzten arren, EAEko 
Administrazio Orokorrak, lurralde historikoetako foru-administrazioak eta EAEko 
administrazio instituzionalak, Tokiko Administrazioarekin batera, BHSak eratu ahal 
izango dituzte aipaturiko planak hobeto egikaritu ahal izateko. 

                                                 
57 Azpiesparruaren definizioan xedatutakoari jarraituz, azterlan honetan mantentze-konponketei buruzkoak, eraikinak 
gaur egungo gutxieneko bizigarritasun-baldintzetara egokitzeko konponketei buruzkoak eta irisgarritasuna hobetu ahal 
izateko arkitektura-oztopoak ezabatzea xede duten jarduerei buruzkoak soilik aztertuko dira. 
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Hala, ondorioztatzen da , lehen deskribatutako azterlana kontuan hartuta, euskal 
Administrazio Publikoaren hiru mailek etxebizitzak zaharberritzeko arloan 
aritzeko arau-babesa dutela,  eta, horregatik, azpiesparru honetan ez dagoela 
bikoiztasunik. 

Eusko Jaurlaritzak, aipaturiko arau-babespean, Etxebizitzak Birgaitzeko eta Hiria 
Berroneratzeko 2010-2013ko Plan Estrategikoa prestatu du aldi bererako 
Etxebizitzaren eta Hiri Berrikuntzaren Gidaplanaren osagarri gisa. Ondare eraikia 
birgaitzearen inguruan Euskadiko Etxebizitzaren aldeko Itun Sozialean sinatutako 
akordioak jasotzen ditu planak. Hala, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren 
bitartez, etxebizitzak birgaitzera zuzendutako hainbat diru-laguntza kudeatzen ditu 
Eusko Jaurlaritzak. 

Foru-aldundien esku-hartzeari dagokionez, Arabako Foru Aldundiak ARABARRIren 
bitartez egiten duen parte-hartzea soilik egiaztatu ahal izan da. Birgaitzeko Hirigintza 
Sozietate horrek etxebizitzen birgaitzearekin zuzeneko zerikusia duten zerbitzuak 
eskaintzen dizkie Lurralde Historikoko hainbat udalerriri, lan horien kudeaketan eta 
finantzaketan parte hartuz. 

Toki-esparruari dagokionez, Bilbo, Donostia, Gasteiz, Portugalete, Barakaldo, 
Errenteria eta Irungo udalek azpiesparru horretako diru-laguntzak kudeatzen dituzte 
beren BHSen bitartez. Udal bakoitzak birgaitzeko plan bereziak egiten ditu, BHSek 
egikarituak, dokumentazioa jaso, izapidetu eta jarraitzeko jarduerak eginda eta diru-
laguntzen bitartez finantzaketa aholkatu, kudeatu eta emanda. 

Bestalde, BHSen jardueraz aparte, beste batzuk ere identifikatu dira udalerrietan: 
bizitegi-eraikinak birgaitzea (etxebizitzak egokitzeko diru-laguntzak) Bilbon eta Irunen, 
eta Donostia, Gasteiz, Errenteria eta Bilboko bizitegi-eraikinetan igogailuak jartzeko 
edo arkitektura-oztopoak ezabatzeko beste jarduera batzuk finantzatzeko diru-
laguntzak. 

Ondorioak  

Etxebizitza-politikaren analisia hiru jarduera-azpiesparrutan antolatu da: babes 
publikoko etxebizitzaren sustapena eta eraikuntza, etxebizitza eskuratzeko aukera eta 
etxebizitza birgaitzea. 

Egindako arau-azterketan oinarrituta, Eusko Jaurlaritzak eta udalek legeriak babestuta 
garatzen dituzte babes publikoko etxebizitza sustatu eta eraikitzeko jarduerak. Foru-
aldundien jarduerak , ordea, ez du oinarrizko edo sektoreko araudiaren babesik eta , 
horregatik, foru-aldundiek egindako babes publikoko etxebizitzaren sustapenak eta 
xede horretarako lur-eskuratzeak bikoiztasuna eragi ten dute, foru-aldundiek ez 
baitute eskumenik horretan aritzeko. Etxebizitza eskuratzeko edo etxebizitzak 
birgaitzeko arloan ez da bikoiztasunik identifikatu, instituzio guztiek beren eskumenen 
arabera esku hartzen baitute. 
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Azterlana egin ondoren eta etxebizitza-politikari dagokionez, xedatu da bikoiztasunaren 
balioa 10.324.668 € dela; hain zuzen ere, Foru Aldundiak babes publikoko 
etxebizitzaren sustapenean egindako jarduerari dagokiona. Gipuzkoako Foru 
Aldundiak Etorlurren bitartez egindako esku-hartzearen zenbatekoa soilik zehaztu ahal 
izan da. Bizkaiko Foru Aldundiak (Azpiegiturak enpresaren bitartez) eta Arabako Foru 
Aldundiak (Arabarriren bitartez) egindako jarduerei dagokienez, memoria kualitatiboan 
aurkitu ahal izan diren arren, aurrekontuaren xehakapenak ez du aukerarik eman 
dagozkien partidak identifikatzeko eta, hedaduraz, sustapen horiei eskainitako 
zenbatekoa zehazteko. 

Hemen, taula batean laburbilduta dago instituzio bakoitzean oinarrizko edo sektoreko 
arau-babesik gabe identifikatu diren jarduerei buruzko informazioa, azpiesparruaren 
eta instituzio-mailaren arabera sailkatuta. 
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ETXEBIZITZA-POLITIKAN BIKOIZTASUNAK KUANTIFIKATZEKO  TAULA 

 

Egindako azterketaren esparruan, oinarrizko edo sektoreko araudiaren babesik gabe identifikatutako etxebizitza-politikari buruzko jarduerek 
10.324.667,98 €-ko aurrekontua dute. 

Xehetasun metodologikoan ikusi den bezala, 2011rako politikaren garapenean esku hartu duten eragileen aurrekontuetan jaso diren eta 
oinarrizko edo sektoreko araudiak babesten ez dituen jardueren identifikazioaren eta analisiaren bitartez atera da zenbatekoa. 

 
AZPIESPARRUAK 

ERAGILEAK  

BABES PUBLIKOKO 
ETXEBIZITZAREN 
SUSTAPENA ETA 

ERAIKUNTZA 

ETXEBIZITZA 
ESKURATZEKO AUKERA ETXEBIZITZA BIRGAITZEA GUZTIRA 

EUSKO JAURLARITZA - - - - 

ARABAKO FORU-ALDUNDIA - - - - 

BIZKAIKO FORU-ALDUNDIA - - - - 

GIPUZKOAKO FORU-ALDUNDIA 10.324.668 € - - 10.324.668 € 

BILBOKO UDALA - - - - 

DONOSTIAKO UDALA - - - - 

GASTEIZKO UDALA - - - - 

GAINERAKO UDALAK - - - - 

BIKOIZTASUNEN BALIOA  10.324.668 € - - 10.324.668 € 



 
 

 
 
 

 

Txosten honen ikuspegiaren arabera, oinarrizko edo sektoreko araudiaren babesik 
gabe eragile instituzionalek 2011ko aurrekontuaren arabera gauzatutako jardueren 
gehienezko balioa adierazten du zenbatekoak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Arabako 
Foru Aldundiak Etxebizitzaren Sustapena eta Eraikuntza azpiesparruan egindako 
jarduerak alde batera utzita. Kontuan izan behar da, bestalde, kopuru hori eragile 
instituzionalek esparru horretako partidetarako emandako aurrekontu-informazioa 
aztertu ondoren lortu dela. Horregatik, eragileen arteko xehetasun-maila heterogeneoa 
denez eta batzuetan esplizitua ez denez, eskatzen duen zuhurtziaz aztertu eta kontuan 
hartu behar da. Litekeena da jarduera batzuk aztertu gabe geratu izana, 2011rako 
onartutako aurrekontuan sartu ez direlako edo behar bezala xehatu ez direlako, eta 
hori pentsatzeak garamatza interpretazio horretara. 
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2.6. Ingurumen Politika 

2.6.1. Politikaren helmena 

La Gizartea gero eta gehiago ari da eskatzen ongizate-mailak garapen jasangarriarekin 
bateragarria izan behar duela, egungo premiei erantzutea posible izan dadin geroko 
belaunaldiak arriskuan jarri gabe. Garapen jasangarri kontzeptua hiru zutabetan 
oinarrituta dago —ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa—. Hiru zutabeek elkar 
indartu behar dute, eta politika guztien ondorio ekonomiko, sozial eta ingurumenekoak 
modu koordinatuan aztertu behar dira, eta kontuan izan behar dira politikak landu eta 
egikaritzeko unean. 

Aurreko guztia kontuan hartuta, argi dago zaila dela ingurumen-politikaren definizio 
xehatu bat egitea, kontzeptuaren beraren zeharkakotasunagatik ez ezik, baita giza 
jarduerak eragiten dien ingurune naturaleko esparru ugariengatik (atmosfera, lurra, ura, 
fauna eta flora) eta hark dituen ondorioengatik ere (ingurumen-kutsadura, 
biodibertsitate-galera, klima-aldaketa, zarata, etab.) 

1978ko Espainiako Konstituzioak aipatzen duen gauza bakarra da herritarrek 
eskubidea dutela “pertsonaren garapenerako egokia den ingurumenaz gozatzeko, bai 
eta ingurumen hori kontserbatzeko betebeharra ere” eta “botere publikoek baliabide 
natural guztiak zentzuz erabiltzen saiatu” behar dutela, ingurumenarekin lotutako zer 
esparru zaindu behar dituzten zehaztu gabe. Europako Batasuneko ingurumen-politika 
sortzeak aukera emango luke kontzeptualizazioan aurrera egiteko; esaterako, 
Ingurumenerako Seigarren Ekintza Programaren helburuen bitartez. Helburu horiek 
aipatzen dituzten elementuen artean daude atmosferaren kutsadura, hondakinen 
birziklapena, baliabideen kudeaketa, lurzoruaren babesa, hiriko ingurumena, etab. 
Estatu mailan ere ez dago Ingurumenaren Lege Orokorrik. Sektoreko arau ugari garatu 
dira esparru guztiak erregulatzeko (ur, hondakin eta lurzoru kutsatuak, kutsaduraren 
prebentzioa eta kontrola, airearen kalitatea, eta atmosferaren babesa, besteak beste). 
Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, EAEko Ingurumena Babesteko 3/1998 
Lege Orokorrak, 1998ko otsailaren 27koak, ingurumenari buruzko definizio orokor hau 
ematen du: “airea, ura, lurra, paisaia, flora eta fauna, beren parametro eta elkarreragin 
egokiekin”, eta modu jasangarrian erabili behar dela. 

Aurrekari horiekin, eta ingurumen-arloan euskal administrazio publikoaren hiru mailei 
atribuzioak eman dizkien sektoreko araudia kontuan hartuta, hiru jarduera-azpiesparru 
definitu dira ingurumen-politika aztertzeko: 

• Ingurumenaren babesa eta kontserbazioa:  gizakiak ingurumenean duen inpaktua 
kontrolatzera eta ingurune naturala babestera eta kontserbatzera zuzendutako jarduera 
guztiak biltzen ditu. Azpiesparru honetan, bi norabidetako ekintzak sartuko dira: 

- Giza jarduerak ingurunean duen eraginaren kontrola (batik bat, jardueraren, 
atmosferaren, klima-aldaketaren, zarataren eta ingurumen-inpaktuaren kontrola). 
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- Gure lurraldea babestu eta kontserbatzea, eta haren naturaltasun-maila hobetzea 
(babes-irudiak, biodibertsitatearen kontserbazioa). 

Gainera, toki- eta enpresa-jasangarritasuna sustatzeko ekimenak egiten ditu Tokiko Agenda 
21en eta haren gisako beste programa batzuen bitartez. Hondartzak garbitzea edo 
azpiegitura-eraikuntzarekin eta azpiegitura horietan uda-partean zerbitzuak martxan 
jartzearekin zerikusia duten beste jarduerak ez dira azterketaren xede izango, jarduera 
horien helburua ez baita ingurumenarekin lotutakoa. 

• Ura:  uraren kudeaketa integralari buruzko azpiesparrua da. Ur-horniduraren, -
saneamenduaren eta -arazketaren inguruko instituzioen jarduera du ardatz. Beraz, kontuan 
hartuko dira ur-bilketa, -garraio, -tratamendu eta -banaketaren, estolderiaren —kolektore-
sarea— eta araudiak xedatutako baldintzetan egiten diren ondorengo arazketaren eta 
isurketaren inguruko jarduerak, uraren zikloari lotutako obra hidraulikoen eraikuntza eta 
kudeaketa barne. 

• Hondakinak:  EAEko hondakinen bilketa eta kudeaketa biltzen ditu. Hondakinen 
kudeaketarekin zerikusia duten jarduera guztiak dira azterketaren xede: bilketa, garraioa eta 
azken tratamendua, bai eta ondorengo ezabaketa edo berrerabilera ere. Sentsibilizazio- eta 
informazio-kanpainak eta antzeko beste ekintza batzuk ere sartzen dira. 

Ingurumenean eragina duten zenbait alderdi —esaterako, mendiak eta basoguneak, 
ehiza eta arrantza, nekazaritza, ikerketa eta berrikuntza— beste politika batzuen 
analisian hartu dira kontuan, eta, horregatik, ez dira sartuko ingurumen-politikaren 
ondorioetan. 

2.6.2. Bikoiztasunen azterketa 

Bikoiztasunen identifikazioa  

Ingurumenaren arloko eskumenen banaketa 1978ko Espainiako Konstituziotik abiatzen 
da, honako hau baitio 45.2 artikuluan: “botere publikoak baliabide natural guztiak 
zentzuz erabiltzen ahaleginduko dira, bizi-kalitatea babestu eta hobetzeko eta 
ingurumena defendatu eta lehengoratzeko helburuarekin, ezinbesteko solidaritate 
kolektiboan bermatuta”. 

Bestalde, 149.1.23 artikuluak eskumen esklusiboa ematen dio Estatuari 
“ingurumenaren babesari buruzko legerian, autonomia-erkidegoek babes-arau 
gehigarriak xedatzeko dituzten ahalmenak alde batera utzi gabe”. Halaber, 148.1.9 
artikuluak hau dio: “Autonomia-erkidegoek kudeaketa-eskumenak har ditzakete 
ingurumena babesteko arloan”. 

Aurreko artikuluen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuak xedatzen du 
EAEren eskumenekoak direla “ingurumenaren eta ekologiaren arloko oinarrizko 
legeriaren legezko garapena eta legeria hori bere lurraldean egikaritzea”. Lurralde 
Historikoen Legeak, bestalde, haiei ematen dizkie naturagune babestuak 
administratzeko eta suteen aurka babesteko eskumenak, bai eta “bizitegi-lurzoru 
hiritarrean ezar daitezkeen jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuen 
inguruko kalifikatzeko, neurri zuzentzaileak ezartzeko, ikuskatzeko eta zehapenak 
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ezartzeko ahalmenak ere, baldin eta lurralde historiko bat baino gehiagori edo 
erkidegoaz kanpoko erakunde publiko bati eragiten ez badiote, eta Legeak udal-
erakundeei emandako eskumenak alde batera utzi gabe”58. 

Bestalde, ezin da ahaztu Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legeak, 
1985eko apirilaren 2koak, honako hau xedatzen duela 26. artikuluan: “udalek, bakarka 
edo elkartuta, honako zerbitzu hauek eman behar dituzte: 

• Udalerri guztietan: hondakin-bilketa, kale-garbiketa, edateko uraren horniketa eta 
estolderia. 

• 5.000 biztanle/baliokide baino gehiagoko udalerrietan, baita hondakin-tratamendua ere. 

• 50.000 biztanle/baliokide baino gehiagoko udalerrietan, baita ingurumenaren babesa ere”. 

Aipaturiko Legearen 25.2.f artikuluak gehitzen du udalek “eskumenak dituztela 
ingurumena babesteko arloan, Estatuko eta Autonomia Erkidegoetako legeriak 
xedatutako baldintzetan”. 

Azkenik, ingurune naturaleko eremu askok jasaten dutenez ingurumen-inpaktua, 
sektoreko legeek garrantzi berezia hartzen dute. Hala, azken urte hauetan Eusko 
Jaurlaritzak askotariko araudia garatu du ingurumen-arloan, hainbat eremutan esparru 
arautzailea definitzeko aukera eman duena, administrazioko hiru mailei jakineko 
ahalmenak emanda. Hauek dira arauak: 1/2005 Legea, Lurzoruaren Kutsadura 
Prebenitu eta Zuzentzekoa; 1/2006 Legea, Urarena; eta Klima Aldaketari buruzko Lege 
Proiektua (legebiltzarrean izapidetzen ari dena). 

Ingurumen-politikan nahasita dauden eragileei dagokienez, nabarmendu behar da 
EAEko hiru administrazio-mailetan daudela. Eusko Jaurlaritzak Ingurumen, Lurralde 
Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren bitartez (zehazki Ingurumen 
Sailburuordetzaren eta Lurralde Plangintza eta Ur Sailburuordetzaren bitartez) parte 
hartzen du politikan. Sailari atxikita daude IHOBE Sozietate Publikoa eta Uraren 
Euskal Agentzia. 

Arabako Foru Aldundiak Ingurumen Sailaren eta Araba Uraren Agentziaren bitartez 
hartzen du parte; Bizkaiko Foru Aldundiak, Ingurumen Sailaren, Garbiker 
Sozietatearen eta Bizkaiko Iraunkortasunerako Institutuaren bitartez; eta Gipuzkoako 
Foru Aldundiak, Garapen Iraunkorreko Departamentuaren bitartez. 

Azkenik, toki mailan, aztertutako udal guztiek (Bilbo, Donostia, Gasteiz, Getxo, Irun, 
Laudio, Portugalete, Barakaldo eta Errenteria) beren ingurumeneko edota hiriko obra 
eta zerbitzuetako sail/zuzendaritza/departamentuen bitartez parte hartzen dute politika 
honetan. Gasteizen kasuan, Gasteizko Udal Urak (AMVISA) nabarmendu behar da. 

                                                 
58

 Azken eskumen horiek Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundien 1985eko martxoaren 5eko 27, 48 eta 
68/1985 Dekretuen bitartez eskualdatu dira, lurralde bakoitzari arlo horretako ondasunak eta zerbitzuak emanda. 
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Behin ingurumen-politikaren arau- eta eskumen-esparruak eta han parte hartzen duten 
eragileen mapa definituta, egindako azterketaren ondoriozko erakunde arteko jarduera 
aurkeztuko da taula honetan:  

Eragileak
INGURUMENA BABESTEA ETA 

ZAINTZEA
URA HONDAKINAK

EUSKO 
JAURLARITZA

FORU-ALDUNDIAK

UDALAK

Azpiesparruak

 

 Oinarrizko eta/edo sektoreko araudian emandako eskumenak babestutako egikaritzea 

 Oinarrizko eta/edo sektoreko araudiaren babesik gabeko egikaritzea 

Ikus daitekeen bezala, bai Eusko Jaurlaritzak, bai foru-aldundiek eta bai udalek 
arauen babesarekin esku hartzen dute definitutako h iru azpiesparruetan . 
Horregatik, ingurumen-politikan bikoiztasunik ez dagoela ondorioztatzen da, 
ondoren azalduko dugun bezala. 

Hala, Ingurumenaren Babesari eta Kontserbazioari dagokionez, derrigorrez aipatu 
beharrekoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko Lege Orokorreko 
85. artikulua: “Euskal administrazio publikoek egingo dituzte plan edota programak 
ingurumen-politika egikaritzeko tresna gisa”. 

Eskumen hori kontuan hartuta, Eusko Jaurlaritzak hainbat plangintza-tresna garatu 
ditu; besteak beste, 2011-2014rako III. Ingurumen Esparru Programa onartu berria, 
Kontsumo Iraunkorreko Plana eta Lurzoru Kutsatuen Plana. 

Foru-organoek, bestalde, beren plangintza-irudi propioak garatzen dituzte; esaterako, 
2011-2015erako Arabako Garapen Iraunkorreko I. Plan Estrategikoa, Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren Iraunkortasun Plana eta “Garapen Iraunkorrerako Bizkaiko Foru 
Aldundiaren Estrategia” Bizkaia 21 Programa. Toki mailan, bestalde, udalen jarduera 
gehienak Agenda 21eko ekintza-planetan gauzatzen dira. 

Bestalde, lehen ere aipatu den bezala, sektoreko legeria hiru administrazio-mailei 
jakineko eskumenak emanez joan da ingurumenarekin zerikusi zuzena duten 
esparruetan, eta hala eratu da gaur egungo jarduera publikoa: 

• Airearen babesa: oro har, Eusko Jaurlaritzari dagokio atmosferaren kalitatean sortutako 
inpaktuak eta hartutako zuzenketa-neurriak kontrolatu eta ebaluatzea. Udalak, bestalde, 
behartuta daude bai udal-ordenantzetan eta bai lurralde-plangintzako tresnetan kalitateko 
helburuak, muga-balioak eta alerta-atalaseak ezartzera. 

• Zarata: 37/2003 Legearen arabera, udalek, beste gauza batzuen artean, zarata-mapak egin 
eta berrikusi, zortasun-eremuak mugatu, egoera akustikoko eremuak izendatu eta 
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kutsadura akustikoaren arloko ekintza-planak egin beharko dituzte udalerrirako. Garraio-
azpiegituren zarata-mapen kasuan, eskumena azpiegituraren titularrari dagokio (foru-
aldundiak, Eusko Jaurlaritza, etab.) 

• Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa: Eusko Jaurlaritzak du eskumena Ingurumen 
Inpaktuaren Txostenean eta Deklarazioan xedatutakoa igorri, zaindu eta kontrolatzeko, 
egoera jakin batzuetan foru-organoei ere badagokien arren. 

• Jarduera sailkatuak: udalek dute jarduera-lizentziak emateko ardura, baina, hala ere, Eusko 
Jaurlaritzaren edo foru-aldundiaren ingurumen-organo eskudunaren txosten loteslea behar 
da, bai eta behar diren ikuskapen eta kontrolak egitea ere. 

• Lurzoru Kutsaduraren Prebentzioa eta Zuzenketa: 1/2005 Legeak Eusko Jaurlaritzari 
ematen dio lurzoru-kutsaduraren ikerketa-, prebentzio- eta zuzenketa-arloko araudia landu, 
onartu eta egikaritzeko eskumena. Halaber, arlo horretako estatuko oinarrizko araudia 
egikaritu eta garatu beharko du. Bestalde, udalei dagokie aipaturiko Legeko eta IBLOko 83. 
artikuluan jasotako printzipioak hirigintza-plangintzan, -kudeaketan eta -diziplinan 
txertatzea. 

• Naturaren kontserbazioa: 16/1994 Legeak Eusko Jaurlaritzari ematen dio naturagune 
babestuak izendatzeko eta baliabide naturalak antolatzeko lanak (BNAP) onartzeko 
eskumena. Foru-aldundiei naturagune babestuak kudeatzeko eta gune bakoitzeko 
erabilera- eta kudeaketa-gidaplanak onartzeko eskumena ematen zaie. Gainera, Eusko 
Jaurlaritzari ematen dio foru-aldundiekin koordinatuta naturagune babestuak kudeatzeko 
sistema orokorrak koordinatzeko behar diren ekintzak burutzeko eskumena. 

• Biodibertsitatearen kontserbazioa: administrazio publikoen erantzukizuna da, dagozkien 
eskumenen esparruan, biodibertsitatearen kontserbazioaz eta erabilera jasangarriaz 
arduratzea. 

• Ingurumen-ikuskapenak: administrazio publikoek sustatzen dituzte enpresen ingurumen-
kudeaketaren ebaluazio-sistema gisa eta jendaurrean erakusten dira ingurumen-
deklarazioaren bitartez. 

• Etiketa ekologikoa: Eusko Jaurlaritzari dagokio Europako Batasunaren ziurtagiri hori 
ematea, produktu batek ingurumena errespetatzen duela bermatzen duena. 

Halaber, euskal administrazio publikoek ingurumen-arloan finantzatzeko ahalmena 
dute; izan ere, IBLOk (89. art.) hau xedatzen du: “Administrazioek funts espezifikoak 
sor ditzakete ingurumena babesteko jarduketak finantzatzeko”. Gainera, ingurumen-
zergen araubide espezifikoak ezartzeko aukera dute, eta bildutako dirua funts horiek 
finantzatzeko erabiltzekoa. 

Bestalde, Eusko Jaurlaritzak hainbat diru-laguntza mota ditu udalerri, partikular, 
enpresa eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat; besteak beste, Agenda 21ekin 
eta biodibertsitatearekin zerikusia duten ekintzak egiteko. Foru-organoek, bestalde, 
diru-laguntzen ordena desberdinak dituzte; esaterako, Tokiko Agenda 21 planetarako 
Bizkaia eta Gipuzkoako udalerrientzako deialdiak, toki-jasangarritasuneko ekintza 
aktiboak edo Arabaren kasuan ingurumenaren inguruko sentsibilizazio, informazio eta 
heziketa handiena lortzen lagunduko duten ekintzen sustapena. Udal batzuek —
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esaterako, Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Irungoek— halako laguntzetarako deialdiak 
egiten dituzte. 

Lege berak eskumenak ematen dizkie EAEko hiru administrazio-mailei ingurumen-
hedapenari eta -sentsibilizazioari dagokionez: 

• Ingurumenari buruzko informazioa: administrazio publiko guztiek eman behar dute 
ingurumenari buruz duten informazio guztia (uren, faunaren, floraren eta abarren egoera) 
Ingurumen Baliabideen Inbentario Publikoak eginda. Eusko Jaurlaritzak koordinatu behar 
du ingurumenari buruzko datu-baseen sorrera eta kudeaketa. 

• Ingurumen Hezkuntza: administrazio publikoek ingurumen-hezkuntza sustatuko dute 
sektore sozial guztietan eta ingurumen-kudeaketako programek ingurumen-hezkuntza eta -
dibulgazioko osagai bat izan behar dute.. 

Aurrekontuen analisiak erakusten du instituzioen jarduera oinarrizko eta sektoreko 
legeriak emandako eskumenetara doitzen dela , lehen adierazi den bezala. 
Ateratzen den ondorioa da ez dela bikoiztasunik ikusten Ingurumenaren Babesa 
eta Kontserbazioa azpiesparruan . 

Ura azpiesparruari dagokionez, gogoan izan behar da eskumenak modu esklusiboan 
edo partekatuan banatuta daudela Administrazioko maila guztien artean: 

• Eusko Jaurlaritza: Autonomia Estatutuak eskumen esklusiboak ematen dizkio 
“aprobetxamendu hidrauliko, ubide eta lur ureztatuetan urak EAEko lurraldean soilik 
igarotzen direnean”. Arloko Europako politika eta, bereziki, Uraren Esparru Direktiba 
egikaritzeko mekanismoak ezartzeko xedez, Eusko Jaurlaritzak Uren 1/2006 Legea, 
2006ko ekainaren 23koa, onartu zuen. Euskadin uraren politika gauzatzeko tresna nagusi 
gisa Uraren Euskal Agentzia sortu du, nortasun juridiko propioa duena eta Eusko 
Jaurlaritzako Ingurumen Sailari atxikia. Ur-arloan eskumena duten administrazioak eta 
erakunde erabiltzaileek ditu partaide antolakuntza horrek, eta, aldi berean, ur-arloko tokiko 
eskumenak errespetatzen ditu.  

• Foru-aldundiak: Lurralde Historikoen Legeak eskumen esklusiboa ematen die beste lurralde 
historikoei eragiten ez dien eta Eusko Jaurlaritzak interes orokorrekotzat jotzen ez dituen 
lan publikoen gainean. “Ur publiko kontinentalen eta haien ibilgu naturalen, ibai-ertzen eta 
zortasunen politika” arloan instituzio erkideen araudia garatu eta egikaritzeko eskumena ere 
badute.  

Hala, Arabako Foru Aldundiak, Araba Uraren Agentzia SAren bitartez, diru-baliabide ugari 
inbertitzen ditu hornidura eta hondakin-uren arazketa egokia bermatuko dituzten azpiegitura 
hidraulikoen obrak egiteko. 

Bizkaiko Foru Aldundian, alde batetik, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren (edateko uraren 
horniduraren eta hondakin-uren saneamenduaren lehen mailako sareko kudeaketaren 
erantzulea) finantzaketa nabarmentzen da, eta, bestetik, udalerrietako hornidura- eta 
saneamendu-obren finantzaketa udal-eskumenek arlo horretan duten eraginkortasuna 
bermatzeko. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak ere baliabideak jartzen ditu hornidura eta saneamenduko obra 
hidraulikoak egikaritzeko (hainbat mankomunitaterekin lankidetzan), eta Bidasoa eta 
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Urumea ibaietako uren kudeaketarako Bidur mugaz haraindiko lankidetza-proiektuan parte 
hartzen du. 

Azkenik, merezi du berariaz aipatzea foru-organoek udalekin, partzuergoekin, 
mankomunitateekin eta Uraren Euskal Agentziarekin lankidetzan garatzen dituztela beren 
eskumenak hainbat esparru-akordioren bitartez. 

• Udalak: Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen Legeak udalei ematen die edateko 
uraren hornidura-zerbitzua eta estaldura-zerbitzua eskaintzeko eskumena. Azterketaren 
xede diren udalen jarduera aztertuta, udal guztiek eskaintzen dituzte zerbitzu horiek, beren 
kasa edo partzuergo/mankomunitate bitartez. Kasu gehienetan, honako hauek egitera 
mugatzen dira: 

- Ur-horniduraren eta -saneamenduaren inguruko premien azterketa eta plan eta 
proiektuen lanketa. 

- Ur-hornidurarako eta hondakin-uren saneamendu eta isurketarako emakidak eta 
baimenak administrazio eskudunari eskatzea. 

- Hornidurarako eta saneamendurako obra eta instalazioen eraikuntza, hobekuntza 
eta mantentzea, sareko galeren identifikazio-sistemak ezartzea, etab. 

- Beste batzuen artean, lehen mailako eta bigarren mailako sareko hornidura- eta 
saneamendu-tarifen zenbatekoa ezartzea eta finkatzea. 

Horrekin guztiarekin, aurrekontuen analisiaren bitartez administrazio-maila guztien 
jardueraren azterketan oinarrituta ondorioztatzen da ur-arloko jarduera publikoa 
oinarrizko edota sektoreko araudiaren arabera egindako eskumenen banaketara 
doitzen dela eta, beraz, ez dagoela bikoiztasunik . 

Azkenik, Hondakinen azpiesparruari dagokionez, esan behar da 2011ko uztailean 
Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzko 22/2011 Legea indarrean sartu zela eta 
ordura arte indarrean zegoen arloko araudia Erkidegoko zuzenbidera egokitu zela. 
Baina indarreko Legea 2011ko uztailaren 28an onartu zela kontuan hartuta, analisi hau 
Hondakinei buruzko 1998ko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta sektoreko euskal 
legerian xedatutako suposizioetan dago oinarrituta. 

IBLOko 70. artikuluak dio administrazioek hondakin-planak egingo dituztela; besteak 
beste, bete beharreko helburuei buruzko, garatu beharreko estrategiei buruzko eta 
azpiegiturak eta finantzaketa-sistemen sorkuntzari buruzko espezifikazioak izan behar 
dituzte plan horiek. Horregatik, Eusko Jaurlaritzari dagokio hiriko hondakin solidoen 
kudeaketaren esparru-plangintza egitea, Ontzikiei eta Ontziki Hondakinei buruzko 
11/1997 Legean definitutako kudeaketa-sistema integratuak baimentzea, ikuskatzea 
eta zehatzea, Gidaplanak egitea eta hondakin arriskutsuei eta beste hondakin-mota 
batzuei buruzko baimenak ematea. 

Eusko Jaurlaritzak, bere eskumenak erabiliz, EAEko Hiri Hondakinen Plangintzarako 
eta Kudeaketarako Jarraibideak prestatu ditu foru-aldundiekin koordinatuta, EAEko hiri-
hondakinen plangintzarako eta kudeaketarako jarraibideak ezartzeko xedez. Halaber, 
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EAEko Hondakin Arriskutsuen Kudeaketa Plana aplikatu eta martxan jartzeaz 
arduratuko da, bai eta hondakin arriskutsuen ekoizpenean eta kudeaketan 
inplikatutako jarduera guztien kudeaketaz eta fiskalizazio administratiboaz ere. 

Foru-organoek azpiesparru honetan dituzten eskumenei dagokienez, IBLOko 74. 
artikuluak xedatzen du hiriko hondakin solidoen arloan foru-aldundiei dagokiela lurralde 
historiko bakoitzean hondakin-mota horien kudeaketa-esparrua planifikatzea, udal-
jarduerak koordinatzea arlo horretako zerbitzuen erabateko prestazioa bermatzeko eta 
hondakinen kudeaketarako udalaz gaindiko azpiegiturak bultzatzea. Hala, honako 
jarduera hauek identifikatu dira: 

• Arabako Foru Aldundia: Arabako Hiri Hondakinen Kudeaketa Planaren esparruan (2006-
2016), inbertsioak egin ditu bilketa-zerbitzuak emateko, hondakinen tratamendurako udalaz 
gaindiko azpiegiturak kudeatzeko, hondakin-arloko informazio- eta sentsibilizazio-jarduerak 
egiteko eta abarrerako. 

• Bizkaiko Foru Aldundia: Bizkaiko Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Integrala (2005-2016) 
eta Bizkaiko Hiri Hondakinen Prebentzioko Plana (2010-2016) betetzea da bere jarduera 
nagusia. Horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiak Garbikerren laguntza du. Garbiker 
Ingurumen Sailari atxikitako enpresa publiko bat da, eta Bizkaiko hondakinen kudeaketaz 
arduratzen da. 

• Gipuzkoako Foru Aldundia: Garapen Iraunkorreko Departamentuaren jarduera Gipuzkoako 
Hiri Hondakinen Kudeaketako Plan Integrala (2002-2016) ezartzera bideratuta dago. 
Halaber, nabarmentzekoak dira Gipuzkoako Hondakin Partzuergoari egindako ekarpena, 
hondakinen prebentzio- eta berrerabilera-arloko jarduketetarako diru-laguntzak, hiri-
hondakinen sorkuntzari eta karakterizazioari buruzko datuen jarraipena eta kontrola eta 
kontzientziatze-, prebentzio-, birziklapen- eta konpostatze-programen bultzada. 

Azkenik, hondakinak bildu eta tratatzeko eskumena udalarena da, Toki Araubidearen 
Oinarriak arautzen dituen Legeak adierazten duen bezala. Hala, eskumen hori erabiliz, 
azterketaren xede diren udalek hiri-hondakin solidoen bilketa selektibo, garraio- eta 
tratamendu-zerbitzuen prestazioari lotutako baliabideak erabiltzen dituzte azpiesparru 
honetan: 

• Bilboko udalak, Hondakin Planaren esparruan, etxeko hondakin arriskutsuak eta ehun-
hondakinak biltzeko zerbitzua jarri du martxan, bai eta atez ateko hondakin-bilketa egiteko 
zerbitzu espezifikoak ere supermerkatu eta arrandegietarako.  

• Donostiako Udalak Hondakinen Prebentzio eta Kudeaketa Plana izan du ardatz. Merkatari-
elkarteekin eta banatzaile handiekin elkarlanean ari da hondakinak sortzea prebenitzeko 
eta San Marko - Aizmendi zabortegia ustiatzen du.  

• Gasteizko udalari dagokionez, nabarmentzekoak dira, beste jarduera batzuen artean, 
Gardelegiko zabortegia handitu eta egokitzea eta Hondakinen Bilketa Pneumatikoaren 
Gidaplana. Gainerako udalei dagokienez, zabor-bilketa eta -tratamendurako, hondakin-
bilketa eta -ezabaketarako eta abarrerako partidak ikusi dira 2011ko aurrekontuetan. 

• Gainerako udalen aurrekontuak aztertuta, zabor-bilketa eta -tratamendurako, hondakin-
bilketa eta -ezabaketarako eta abarrerako partidak ikusi dira.. 
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Beraz, laburpen gisa ondoriozta daiteke instituzioen hondakin-arloko jarduera 
oinarrizko edota sektoreko araudiak xedatutako eskumen-banaketara doitzen dela, 
eta, horregatik, ez da bikoiztasunik ikusi.  

Ondorioak  

Lehen azaldu den bezala, ingurumen-politikaren esparruan egindako arau-azterketatik 
eta aurrekontuen analisitik ondorioztatzen da ingurumena babestu eta kontserbatzeko 
azpiesparruan eta urari eta hondakinei buruzkoan ez dela bikoiztasunik ikusi, 
instituzio bakoitzaren jarduerak oinarrizko eta sektoreko araudiak emandako 
eskumenei erantzuten baitio . 
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2.7. Nekazaritza eta Arrantza Politika 

2.7.1. Politikaren helmena 

Nekazaritza- eta arrantza-jarduerek, historikoki, garrantzi berezia izan dute, ez 
bakarrik ekonomian eta enpleguan pisu handia izan dutelako, baita honelakoetan 
ere eginkizun garrantzitsua dutelako ere: lurraldea egituratzean, gizarteak behar 
dituen lehengaien hornikuntzan eta oreka ekologikoa ri eustean . 

Hala, 1999. urtean, Europako Batzordeak nekazaritza politikaren funtzio-aniztasun 
kontzeptua ezarri eta definitu zuen, eta Europako nekazaritzaren hiru funtzio nagusiak 
bildu zituen: 

• Funtzio ekonomikoa: elikagaiak eta lehengaiak lehiakortasun-baldintzetan ekoiztea, 
elikagaien segurtasunean laguntzea eta ekonomia nazionalen funtzionamendu orokorra. 

• Ingurumen-funtzioa: lurzorua kontserbatzea, ingurumena zaintzea, ur-baliabideak sustatzea 
eta paisaia erakargarriak sortzea. 

• Gizarte- eta lurralde-funtzioa, landa-komunitateen bideragarritasuna lortzeko, kultura-
ondarea mantentzeko, enplegua eta gizarte-laguntzak sortzeko eta landa-ingurunea 
turismo- eta aisialdi-jardueren esparrua izan dadin. 

Nekazaritza- eta arrantza-sektorearen funtzio-aniztasuna ikusita, landa-ingurunearen 
garapena elementu oso garrantzitsutzat jotzen da gaur egun, eta, halaber, konpromiso 
gisa, garrantzi handia ematen zaio kontsumitzaileari produktu osasungarri eta kalitate 
handikoak emateko gai diren kudeaketa- eta ekoizpen-ereduak bultzatzeari. Elikagaien 
industriak ekoizpen-prozesutik hasi eta merkaturatu arte sortzen du balioa, lehen 
sektoreak sortutako produktuen eraldaketa eta merka turatzea  sendotzearen alde 
egiten baitu.  

Halaber, ikuspegi hori osatzeko, mendiei eta basogintzari lotutako jarduerak hartu 
behar dira aintzat; basoen eginkizun bikoitza konbinatzen dute horiek: babestea eta 
ekoiztea. Ehiza eta arrantza ere, nolabait, osagarriak dira, jarduera ekonomiko gisa, 
bai nekazaritzarako, bai abeltzaintzarako.  

Hala, honako jarduera-azpiesparru hauek definitu dira nekazaritza- eta arrantza-politika 
aztertzeko: 

• Landa Garapena: Landa-ingurune osoaren funtzio-aniztasuna bermatzeko neurri eta 
jarduerak biltzen ditu, ekonomiaren, gizartearen, ingurumenaren nahiz kulturaren arloak 
aintzat hartuta, nekazaritzaren lehiatze-gaitasuna eta landa-komunitateen bizi-kalitatea 
sustatzeko. 

• Nekazaritza eta Abeltzaintza Ekoizpena: Honelako asmoak dituzten programak eta 
jarduerak biltzen ditu: nekazaritza- eta abeltzaintza-ekoizpenerako metodoak bultzatzea, 
ekoitzitako ondasunen kalitatea sutatzea, nekazaritzaren eta abeltzaintzaren ekoizpen-
azpiegiturak hobetzea, modu integratu eta ekologikoan ekoiztea, eta abelburuak genetikoki 
hobetzea. 
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• Nekazaritza-, Arrantza- eta Elikadura-produktuak su statzea eta merkaturatzea: 
Nekazaritza-, arrantza- eta elikadura-produktuen informazio eta sustapenerako neurriak 
biltzen ditu, zehazki produktuak merkaturatzeko, sektoreak balio-katean duen negoziatzeko 
gaitasuna indartzeko, barne-merkatuak sortzeko eta suspertzen ari diren merkatuak 
sendotzeko ekimen eta proiektuen bidez. 

• Animalien eta Landareen Osasuna eta Animalien Ongiz atea: Azpiesparru honek 
nekazaritzan eta abeltzaintzan osasun-maila bermatzeko ekintzak biltzen ditu, ikuspegi 
bikoitzetik; batetik, prebentzioaren ikuspuntua lantzen da (organismo kaltegarririk heda ez 
dadin), eta, bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoko laboreei, haziei eta animaliei eragiten 
dieten prozesu patologiko eta eritasun- eta izurrite-mota guztien kontra borrokatzeko 
ekintzak. Halaber, animalientzako ustiategiak eta higiene- eta osasun-kondizioak egokiak 
direla bermatzeko ekintzak biltzen dira, zein animalia eta arraza den aintzat hartuta. 

• Mendiak eta Basogintza: Atal honetan, basoak zaindu, hobetu eta garatzen laguntzeko 
jarduerak hartzen dira aintzat, baita baso-sistemen funtzio-aniztasuna sustatzeko jarduerak 
ere. Tartean daude, besteak beste, baso-lurzoruak kudeatzeko, babesteko eta/edo 
leheneratzeko ekimenak, baso-multzoetara iristea errazteko ekimenak eta baita babes- eta 
zaintza-neurriak ere. 

• Itsas Arrantza eta Akuikultura: Euskal arrantza-sektorearen garapenari heltzeko 
jarduerak aipatzen dira, baita itsas baliabideen kudeaketa hobetzeko eta arrantza- eta 
akuikultura-industria bideragarria eta lehiakorra bultzatzeko ekintzak ere. Azpiesparru 
honetan ez dira sartzen eskifaiei eman beharreko hasierako prestakuntzarekin lotutakoak, 
horiek hezkuntza-politikaren barruan baitaude; ezta arrantza-sektorean lanean hasteko eta 
gaitzeko prestakuntza-moduluak ere, horiek enplegu-politiken analisian sartu behar 
bailirateke. Halaber, Eusko Jaurlaritzak egiten duen arrantzaren inguruko ikerketa-jarduera 
I+G+B+N arloan sartzen da, eta ekonomia bultzatzeko politikaren barruan lantzen da. 

• Ehiza eta Ibaietako Arrantza: Jarduera zinegetikoaren eta arrain-hazkuntzaren 
kudeaketa egokia sortu eta sustatzeko ekimen-multzoa sartzen da hor. Azpiesparru 
honetan sartzen dira, halaber, jarduera horiek egiteko lur- edo ur-eremua zehaztea, espezie 
bakoitzerako urteko epeak eta debekualdiak ezartzea, ehiza eta arrantza nork egin 
dezakeen kontrolatzea (baimenak jaulkiz) eta abar. 

2.7.2. Bikoiztasunen azterketa 

Bikoiztasunen identifikazioa  

Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoak onartutako Autonomia Estatutuak xedatzen 
du Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboa duela honako gai hauetan: 
nekazaritza eta abeltzaintza, ekonomiaren egitura orokorraren arabera; mendia, baso-
aprobetxamendu eta -zerbitzuak, abelbideak eta bazkalekuak; barne-uretan egindako 
arrantza, itsaski-bilketa eta akuikultura, ehiza, ibai-arrantza eta aintzira-arrantza; jatorri-
deiturak eta publizitatea, Estatuarekin lankidetzan; komunitate-garapena. 

Halaber, Euskadiko arrantza-sektorea antolatzeko gaietan, eskumena ematen zaio 
bere lurraldearen barruan Estatuko oinarrizko legedia garatzeko edo egikaritzeko. 
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Beste alde batetik, Lurralde Historikoen Legeak hainbat eskumen ematen dizkie hiru 
euskal foru-aldundiei nekazaritza-, abeltzaintza- eta mendi-gaietan. Zehazki, 7.a.9 
artikuluan, “mendietan, aprobetxamenduetan, baso-zerbitzuetan, abelbideetan eta 
bazkalekuetan” erabateko eskumena ematen zaie; EAEren Autonomia Estatutuaren 
10.8 artikuluari kasu eginez esleitu zaie eskumen hori, Estatuak ekonomia-jardueraren 
planifikatze orokorraren oinarriak eta koordinazioa ezartzeko duen eskumenari kalte 
egin gabe (Espainiako Konstituzioaren 149.1.13 artikulua); halaber, “basoak zaintzeko 
eta nekazaritza- eta baso-lurzoruak kontserbatzeko eta hobetzeko” eskumena ere 
esleitzen zaie. 

Orobat, Lurralde Historikoen Legearen 7.b.1 eta 2 artikuluek legeak sortzeko eta 
garatzeko eskumena esleitzen diete, honako gai hauetan: batetik, “landare-osasuna, 
nekazaritza-erreforma eta -garapena; nekazaritza hedatzea eta sustatzea eta 
nekazaritzan aritzeko gaitzea; mahasgintza eta enologia; landare-ekoizpena, haziak 
eta mintegiak izan ezik"; bestetik, "animalia-ekoizpena eta -osasuna". 1985ean, Eusko 
Jaurlaritzak foru-aldundien mende utzi zituen nekazaritza-, abeltzaintza- eta baso-
zerbitzuak, eta horrekin bukatu zen transferentzia-prozesua. Horri guztiari gehitu behar 
zaio lurralde historikoek erabateko eskumena dutela "nekazaritza-lurzoruak 
kontserbatzeko eta hobetzeko” gaian. Gaiaren arlo zehatzei erreferentzia eginez 
egindako mugatzea dela eta, eta politika osoa modua globalean hartuta ez dagoenez, 
talkak eta gainjartzeak sor daitezke Eusko Jaurlaritzaren eta aldundien ekintzen 
artean, aurrerago ikusiko dugun bezala. 

Gaur egun, nekazaritza- eta arrantza-politikan sartuta dauden eragileak 
autonomiaren maila instituzionaleko kideak eta aldu ndien maila instituzionaleko 
kideak dira 59. Eusko Jaurlaritzari dagokionez, Ingurumen, Lurralde Plangintza, 
Nekazaritza eta Arrantza Sailaren bidez antolatzen da politika, eta hark Nekazaritza 
eta Landa Garapen Sailburuordetzaren eta Arrantza eta Elikagaien Industria 
Sailburuordetzaren bidez egiten du bere jarduera. Halaber, Neiker eta Itsasmendikoi 
Enpresa Publikoak ere Sailari atxikita daude. 

Arabako eta Bizkaiko foru-aldundiek beren Nekazaritza Sailen bidez hartzen dute esku, 
eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, berriz, Landa Ingurunearen Garapen Sailaren bidez. 
Azkenik, Basalan eta Etorlur Foru Elkarteak ditugu, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-
aldundienak, hurrenez hurren, eta Aralar, Aiako-Harria eta Pagoeta Natur Parkeen 
Patronatuak Gipuzkoako Foru Aldundiaren Landa Ingurunearen Garapen Sailaren 
mende daude. 

Hala, nekazaritza- eta arrantza-politikako araudi- eta eskumen-eremua zehaztu eta 
parte hartzen duten eragileak identifikatu eta gero, beheko taulan, erakundeen arteko 
jarduera erakusten da, egindako analisiaren ondorio gisa. 

                                                 
59 Foru aldundien kasuan, aztertu den araudia maila instituzionaletako lanen hasieran indarrean zegoen antolamendu 
eta egiturari dagokio; hau da 2011ko maiatzaren hauteskunde-prozesuaren aurrekoa. 
. 
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 Oinarrizko eta/edo sektoreko araudian emandako eskumenak babestutako egikaritzea 

 Oinarrizko eta/edo sektoreko araudiaren babesik gabeko egikaritzea 

Landa Garapena ren azpiesparruari dagokionez, beharrezkoa da aintzat hartzea 
lurralde historikoei dagokiela "nekazaritza-erreforma eta garapena” gaian arauak egitea 
eta exekutatzea, eta, gainera, eskualdatutako zerbitzuen artean Nekazaritza 
Sustatzeko Zerbitzua ere badagoela. 

Landa Garapenerako apirilaren 8ko 10/1998  Legeak, berriz, landa-garapenaren 
arloan Administrazio Publikoen jarduerak gidatu behar dituzten helburuak definitzen 
ditu. Araudi-eremu bat zehazten du, haren barruan helburu horretara bideratutako 
politikak heda daitezen, eta, helburu hori lor dadin, gainerako politikak eta 
administrazio-jarduerak lerrokatzeko tresnak zehazten ditu.  

Legeak zeharkako esku-hartze bat  aurreikusten du landa-eremu osorako ; beraz, 
jarduerak aurreikusten ditu Eusko Jaurlaritzaren eskumen-eremuan edo lurralde 
historikoenean, kasuaren arabera: nekazaritza, ingurumena, lurraldearen 
antolamendua, enplegua sortzea, hezkuntza, kultura, osasuna, etxebizitza, eta abar. , 
Landa Garapenerako Planak (LGP) esku hartzeko tresna integralak dira, eta egoera 
hori antolatzeko asmoa dute; erakunde baten baino gehiagoren (Eusko Jaurlaritza, 
foru-aldundiak eta udalak) eskumenpean dauden hainbat gaitan lan egiten dute, eta 
plan horietako bakoitza Parlamentuak onartzen du, Dekretu mailarekin; hala, planek 
biltzen dituzten neurrien agindu-izaera indartu egiten da. Horrenbestez, Legeak 
koordinazio-egitura jakin batzuk ezartzen ditu, bai autonomiaren mailan  
(Landaberri), baita lurralde historiko bakoitzerako ere, eta, horretarako, Landa 
Garapen Elkarteak (LGE) sortu ditu. Horietan, ekonomia- eta gizarte-eragile guztiek 
hartzen dute parte eta lankidetzan aritzen dira, landa-garapenerako jardueretan. 

Parte-hartzeko prozesu horretan, argi gelditu da mekanismo horiek guztiak ez direla 
aski izan bikoiztasunik edo gainjartzerik sor ez da din.  Aitzitik, lagungarriak izan 
dira Eusko Jaurlaritzak landa-garapen kontzeptuaren interpretazio zabala egiteko, eta, 
hala, Eusko Jaurlaritza a priori  lurralde historikoen eskumen-eremukoak diren 
hainbat ekimen egiten ari da . “Elkarteak” laguntza-programa60 kasu horietako bat da. 
Programa horrek landa-garapenerako elkarteei diru-laguntzak ematen dizkie 
nekazaritza- eta abeltzaintza-ekoizpen eta -garapenari erabat lotuta ez dauden arren 

                                                 
60 Irailaren 30eko 229/2003 Dekretuaren bidez arautuak; hor, landa-garapenerako eta mendi-nekazaritzako elkarte eta 
federazioei, eta Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-, arrantza- eta elikadura-sektoreetako profesional eta 
enpresarerien elkarte eta federazioei emandako laguntzak arautzen dira. 
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landa-bizimoduarekin lotura duten jarduerak egiteagatik, baldin eta, azkenean, horiek 
eremu hartako ekintzak biltzen baldin badituzte61.  

Beste alde batetik, Nekazaritza Sustapenerako Zerbitzua ere badugu lurralde 
historikoetara igaro diren zerbitzuen artean, eta, hala landa-egitura egokia sortzeko 
hainbat funtzio eman zaizkie aldundiei, baita nekazarien bizi-kalitatea eta ekoizpen-
baliabideak sustatzeko eta hobetzeko hainbat funtzio ere. Puntu honetan, beharrezkoa 
da aipatzea funtzio horiek eta finantza-tresna komunitarioen b idez egiten diren 
esku-hartzeak —horiek ordaintzeko kudeaketa Erakund e Komunek 62 egiten 
dute— antzekoak direla .  Tresna horien eragina, modu partzialean bada ere, lurralde 
historikoei dagozkien eskumenekin lot daiteke, behintzat araudia garatzea eta 
exekutatzeri dagokionez. 

Landa-garapenerako LEADER, LEIHATU, BIKAIN eta EREIN programek (Europako 
Batasuneko FEADER funtsetatik datoz) foru-eskumentzat jo daitezkeen arloen barruan 
ematen dituzte laguntzak. Azken kasu horretan, horiek garatu eta exekutatzea foru-
aldundiei legokieke, suposizio horretara hedatu behar baita doktrina konstituzionalak 
dioena, alegia, Erkidego Autonomoei eskumena ematen zaiela beren titulartasunpean 
dauden gaien inguruko araudi komunitarioa garatu eta exekutatzeko. Hala ere, 
programa horietan sartzen diren jarduerak aztertuta ondoriozta daiteke Eusko 
Jaurlaritzak baduela joera berari dagokion "ordaint ze-eremua” gainditzeko, bere 
gain hartzen baitu  —laguntza horien erregulazioaren bidez— foru-aldundien 
eskumen diren zenbait gai garatu eta exekutatzea.  

Horrenbestez, badirudi foru-aldundiek “garatu eta egikaritzeko” duten eskumena 
egikaritze hutserako eskumentzat hartzen duela Eusko Jaurlaritzak, eta, horregatik, 
lurralde historikoak ordainketen kudeatzaile huts bihurtu dira, eta “Erakunde 
ordaintzaileak” —Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak— 
dagozkion diru-zenbatekoak ematen dizkie, garapen-arloan esku hartzeko gaitasunik 
eman gabe, araudia Eusko Jaurlaritzak emandako arauen bidez lantzen baita errotik 
bururaino63.  

Beraz, ikusi da Eusko Jaurlaritzak kasu batzuetan  esku hartzen duela 
azpiesparru honetan oinarrizko araudien edo sektore ko araudien babesa izan 
gabe . Aurrekontua aztertu ondoren, 832.826 €-ko zenbatekoa identifikatu da. 

Nekazaritza eta Abeltzaintza Ekoizpena azpiesparrua ri dagokionez , Euskadiko 
Autonomia Estatutuak  Autonomia Erkidegoari “nekazaritzan eta abeltzaintzan” ematen 
dio  eskumena, “ekonomiaren antolamendu orokorraren arabera”. Lurralde Historikoen 
Legeak, berriz, eskumen horren eduki materiala xehatzen du, eta lurralde historikoei 
ahalmena ematen die hainbat gairen araudia garatu eta exekutatzeko, hala nola, orain 

                                                 
61 “Elkarteak” programak diru-laguntzak ematen ditu izaera esperimentaleko ikerketa eta jarduerak egiten dituzten 
elkarteentzat, baldin eta jarduera horiek programan hartzen diren sektoreetako jardueran aritzeko baldintzak eta 
baldintza sozioekonomikoak sustatzeko edo hobetzeko asmoa badute. 

62 Eskualdatze-dekretuek honako funtzio hauek uzten dizkiete Erakunde Komunei: araugintza, kudeaketa, baimena 
ematea eta diru-laguntzak ordaintzea. 
63 Adibidez, urriaren 1eko 229/2002 Dekretuaren bidez. 
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esku artean dugun azpiesparruan, “landare-ekoizpena”rena (“nekazaritzari” 
dagokionez) eta “animalia-ekoizpen eta -osasuna”rena (“abeltzaintzari” dagokionez). 

Horri gehitu behar zaio hainbat Dekreturen bidez zerbitzu batzuk lurralde historikoen 
mende64 utzi direla eta horrekin eskumen gehiago esleitu zaizkiela, dekretu horietan 
hainbat zerbitzuren titulartasuna eman baitzaie (Nekazaritza Zerbitzua, Abeltzaintza 
Zerbitzua, Basozaintza eta Natura Zaintzeko Zerbitzua eta Nekazaritza Sustapen 
Zerbitzua);  ekoizpen-baliabideen antolamendu, hobekuntza eta kontrolarekin lotutako 
funtzioak dituzte horiek. 

Puntu honetan, beharrezkoa da Erakunde  Komunek egindako araudi sakona (batez 
ere, Dekretuen bidez) aipatzea, nekazaritza- eta abeltzaintza-produktu batzuen 
baldintzei buruzkoa; horietan, besteak beste, EAEn hazitarako patatak ekoizteko 
arauak zehazten dira, edo bertako animalia-arrazei eta horien sustapenean aritzen 
diren erakundeei buruzko arauak. Gai horiek, lehen batean, nekazaritza- eta 
abeltzaintza-ekoizpenaren arloan sar litezke, eta, beraz, lurralde historikoek 
araudiak garatzeko eta exekutatzeko duten eskumenar en barruan leudeke ; 
Erakunde komunei, berriz, bakarrik legokieke araudi horien oinarrizkoena erregulatzea 
eta zehaztea.  Hala, aurreko esparruan bezala, lurralde historikoek ezin dute araudia 
garatu baldin eta, beren eskumenaren arloren batean, Erakunde Komunetatik datorren 
araudia oso zehaztuta baldin badago. 

Hala, ikusi da nekazaritza- eta abeltzaintza-ekoizpenaren arloan badirela zenbait 
transferentzia eta diru-laguntza, a priori, lurralde historikoen jardute-eremuan sartzen 
ari direnak.  Hala, Eusko Jaurlaritzaren eskumen-eremuaren barruan daudela pentsa 
badaiteke ere (nekazaritzan eta abeltzaintzan, —ekonomiaren antolamendu 
orokorraren arabera— duen eskumen orokorretik eratorria), analisi honetan joko da 
jarduera horiek funtzio produktiboa dutela, eta, beraz, bikoiztasuntzat hartuko dira. 
Zehazki, honako ekimen hauek dira: 

• Ekoizleentzako hainbat konpentsazio-funts, ekoizpen-sektore jakin batzuentzako laguntza-
hitzarmenak (erremolatxaren sektorea) eta laboreen sektore-planak (patata, esnea, 
haragia, etab.).  

• Nekazaritza-ekoizleen taldeei eta fruta- eta barazki-ekoizleen elkarteei emandako 
transferentziak. 

• Bertako abere-arrazen kontserbazioa sustatzeko elkarteei emandako diru-laguntzak (Euskal 
Abereak). 

• Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluarekin egindako hitzarmena; 
haren jarduera nekazaritza ekologikoaren ekoizpenetik harago doa, merkaturatze-arloa ere 
hartzen baitu. 

Hala, Eusko Jaurlaritzaren esku-hartzearekin lotutako bikoiztasunak 4.310.412 €-ko 
balioa du. 

                                                 
64 Nagusiki, martxoaren 5eko  34/1985, 42/1985 eta 53/1985 Dekretuak. 
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Beste alde batetik, Nekazaritza, Arrantza eta Elikaduraren Sustapen eta  
Merkaturatzearen azpiesparruan, bi maila administratiboren artean banatzen dira 
eskumenak gaur egun; hala, Erakunde Komunek “nekazaritza-merkaturatzea”65 eta 
“jatorri-deitura”66 gaien inguruko eskumena dute, eta foru-aldundiek, 
merkaturatzearekin lotuta dagoen eskumenik ez badute ere (ez da aipatzen ez 
eskualdatze-dekretuetan, ezta Lurralde Historikoen Legean ere),  “nekazaritza-
dibulgazio, sustapen eta gaitzearen”67 kontuetan, badituzte araudiak garatu eta 
exekutatzeko eskumenak. 

Hala, Eusko Jaurlaritzaren jardueraren barruan, batetik, hitzarmen bidezko 
kolaborazioa dugu, jatorri-deiturekin, eta kalitate- eta geografia-deitura edo -labelekin 
edo deitura espezifikoekin, eta, beste alde batetik, LEHIATU laguntza-programen 
(lehengo, EGOKI, EKIN eta SUSTAPEN programak) koordinazioa eta kudeaketa dugu; 
azken horien bidez, zuzeneko merkaturatzea finantzatzen da, elkarrekiko merkataritza 
egiten da, edo/eta elikadura-, arrantza- eta baso-produktuak kanpo-merkatuetan 
sustatzen dira. 

Beste alde batetik, badirudi foru-aldundi baten hainbat jarduera araudien babesi k 
gabe egiten ari direla , nekazaritza-merkaturatzearekin lotuta  baitaude, eta, 
lehenago esan den bezala, gai hori Erakunde Komunen eskumena da. Adibide gisa 
ditugu Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza eta Landa Garapenerako Zuzendaritza 
Nagusiak sustatutako hainbat finantziazioko partida, URKAIKO kooperatibari 
emandakoak eta kalitatezko behi-haragirako merkataritza-egiturak bultzatu nahi 
dituztenak.  

Beraz, foru-aldundiek Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sustapen eta Merkaturatzea 
azpiesparruan sortutako bikoiztasunek 26.988 €-ko balioa dute. 

Animalia eta Landare Osasuna eta Animalia Ongizatea  azpiesparruan, foru-
aldundiei dagokie animalia- eta landare-osasunareki n lotutako gaietan araudiak 
garatu eta exekutatzea 68. Beraz, beharrezkoa da esatea animalia-osasun eta -
ongizatearen eremuan badirela Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza eta Abeltzaintza 
Zuzendaritzak gidatutako jarduerak bikoiztasuntzat jo daitezkeenak, Erakunde 
Komunek ez baitute gai horretan exekutatzeko eskume nik 69. Zehazki, Albaitarien 
Elkargoarekin egindako lankidetza-hitzarmen baten bidez egin den funts-transferentzia 
dugu, horren bitartez laguntzak eman baitira abelburuen errepide-garraioa garbitzeko 

                                                 
65 Uztailaren 24ko 2.038/1981 Errege Dekretuaren bidez eskualdatua. 
66 Irailaren 26ko 2.751/1980 Errege Dekretuaren bidez eskualdatua, eta honela adierazita: “nekazaritzako elikagaiak 
izendatzeko erabiltzen den tokia, elikagaiak hangoak direlako; produktuen kalitatea edo ezaugarriak, funtsean,  
ingurune geografikoari esker lortzen dira edo hari esker bakarrik, haren natura- eta giza faktoreak kontuan hartuz, eta 
ekoizpena, eraldatze-prozesua eta elaborazioa ingurune geografiko horretan egiten dira”. Gaur egun, Euskal Autonomia 
Erkidegoan, 5 jatorri-deitura daude:  Idiazabal Gazta, Arabako Errioxako Ardoa eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 
Txakolina” – Kalitatea Fundazioa. 
67 Lurralde Historikoen Legearen 7.b.1 art. 
68 Lurralde Historikoen Legearen 7.b.1 eta 2 art. 
69 Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala xedatzen duen 
Dekretuak berak bakarrik adierazten du hark gaitasuna duela “animalia-osasuna eta -ongizateari buruzko araudi 
komunitarioen praktikak martxan jartzea sustatzeko”. 
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eta desinfektatzeko zentroetarako, eta diru-laguntzak, esne-behien ustiategietan 
animalien ongizatea sustatzeko.  

Hala, Eusko Jaurlaritzaren jarduera, azpiesparru honetan, 450.025 €-an zenbatesten 
da. 

Azkenik, Mendiak eta Basogintza  azpiesparruan, Lurralde Historikoen Legeak 
erabateko eskumena ematen die aldundiei “mendiak”  gaiak har dezakeen 
esparruan. Hain zuzen ere, Lurralde Historikoen Legeak hitzez hitz transkribatzen du 
Euskadiko Autonomia Estatutuko70 10.8 artikuluak EAEri esleitzen dion eskumena; 
beraz, argi dago hedaduraz eskumen hori Foru Lurraldeei esleitzen za iela . 

Horri gehitu behar zaio, lehenago araudiaren analisian deskribatzen zen bezala, 
zenbait eskualdatze-dekretuk lurralde historikoei agindu dietela funtzioak har ditzatela 
"mendia sustatu eta kontserbatzeko, ikuspegi hirukoitzean —ekoizpenekoan, 
babeslean eta aisialdikoan—; eta ekosistema naturalak babesteko, berengandik 
espero diren abantailak eman ditzaten kalterik sortu gabe”71. Hala, aurrekontu-
analisian ikusi denez, zerbitzu-ematea hiru foru-aldundien Nekazaritza Sailaren edo 
Landa Garapenerako Sailaren bidez antolatzen da, eta, modu orokorrean, honako 
jarduera hauek hartzen dituzte: administrazioa, kudeaketa, mantentze-lanak, mendien 
zaintza eta basozaintza.  

Aipamen bat egin behar da Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza eta Abeltzaintza 
Zuzendaritzak eremu honetan egindako jarduerari bur uz. Zehazki, ikusi da 
bikoiztasuntzat jo daitezkeen jarduerak badirela.  Hainbat elkarteri emandako diru-
laguntzak dira (araudi-babesik gabe, azpiesparruaren eta maila erakundearen arabera 
sailkatuta): Europa Hegoaldeko Basozainen Elkarteari (USSE; elkarte horrek Europa 
Hegoaldeko baso-jabeen alde egiten du), Euskadiko Mintegizainen Elkarteari (baso-
landareen ekoizleek eta merkaturatzaileek osatua) eta Euskadiko Basogintza Elkarteen 
Konfederazioari (horrek lurralde Historikoetako basogintza-elkarteak biltzen ditu). 

Azkenik, azpimarratzekoa da basogintzako jarduerak ingurumen-arloaren barruan 
aintzat hartzeko joera dagoela, basoak funtsezkoak baitira ingurumen-sistema 
jasangarria lortzeko. Joera horrek, baina, zenbait arazo eragin ditzake, Lurralde 
Historikoen Legeak eskumen esklusiboa ematen baitie haiei “mendien” arloan; beraz, 
gune babestuen erregulazioa salbu, gainerako guztia foru-aldundien eskumenekotzat 
jo beharko litzateke. Horren erakusgarri da 2011ko maiatzaren 18ko Agindua, 
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena; bada, 
agindu horren bidez “EAEko eremuan lur-zaintzailetza akordioetan diren ondare 
naturala kontserbatzeko ekintzetarako diru-laguntzak iragartzen dira”, eta honako 
jarduera hauek jasotzen ditu: “hostozabal autoktonoen espezieek eraturiko baso edo 
basotxoak ezartzea, suspertzea edo hobetzea” eta “bertako espezieak landatzea”. 
Jarduera horiek, bada, a priori, basogintzako eskumenei legozkiekeen arren, Eusko 

                                                 
70 Horrez gain, “basozaintzari eta nekazaritza- eta baso-lurzoruak kontserbatu eta hobetzeari” egindako erreferentzia 
gaineratzen da.  
71 Martxoaren 5eko  34/1985, 42/1985 eta 53/1985 Dekretuak, Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian, hurrenez hurren. 
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Jaurlaritza ari da jarduera horietarako diru-laguntza ematen, itxura batean araubidetik 
kanpo. 

Horrenbestez, Eusko Jaurlaritzari dagokionez, aztertutako azpi-eremu horren barruan 
identifikatutako bikoiztasunen zenbatekoa 343.233 eurokoa da. 

Itsas arrantzaren eta akuikulturaren azpiesparrua dela-eta, erakunde komunei 
esleitzen dizkie legeriak arlo horretako eskumenak. Zehatzago esan, Eusko 
Jaurlaritzak eskumen esklusiboak ditu “barne-uretako arrantzan, itsaski-bilketan eta 
arrain-hazkuntzan”; orobat, arrantzaren sektorea arautzeko arloan Estatuaren 
oinarrizko legedia garatzeko eta betearazteko eskumenak ditu; Euskal Autonomia 
Erkidegoa, bada, bere lurraldean arlo hori arautzeko eta kudeatzeko gaituta dago. 
Lurralde historikoek, berriz, ez dute arlo horretako eskumenik, ez Lurralde Historikoen 
Legearen bidez, ez zerbitzu-transferentzien bidez, ezta haien antolamendu-araudiaren 
bidez ere.  

Eusko Jaurlaritzak arlo horretan bere gain hartzen dituen arautze-gaitasun horiek 
zenbait jardueraren bidez egituratzen dira. Guztien artetik azpimarratzekoak dira, 
batetik, arrantzaleen kofradiei zuzendutakoak, Euskadiko arrantza-flotak kudeatzea, 
modernizatzea eta, hala badagokio, horiek dibertsifikatzea helburu dutenak, eta, 
bestetik, 2007-2013 Arrantza Plan Estrategikotik jasotako transferentzia zehatzak, 
EAEn merkataritzaren eta arrantzaren arloetan dauden egiturak hobetzea xede 
dutenak.  

Azpiesparru horretan ez da foru-aldundien jarduerarik identifikatu; horrenbestez, ez da 
inolako bikoiztasunik aintzatetsi . 

Azkenik, ehizaren eta arrantza kontinentalaren azpiesparruan, Lurralde Historikoen 
Legeak lurralde historikoei ematen die arlo horretako araudia garatzeko eta 
betearazteko eskumena “ur kontinentaletako arrainez eta ehizaz baliatzeko 
araubideari” dagokionez; horrenbestez, Euskal Autonomia Erkidegoaren oinarrizko 
arauei men egin behar zaie berariaz arlo honetan. Era berean, Ehizaren 2/2011 
Legeak eskumen-esleipen hori berresten du; bada “lege honek foru-erakundeei 
berezko politikak aurrera eramaten lagundu nahi die; izan ere, lurralde bakoitzak ehiza-
aberastasunaren aldetik bizi duen egoera desberdina kontuan hartuta, behar-
beharrezkoa zaie berezko politikak edukitzea”.72 Hala, Legearen Azken Xedapenetako 
Lehenean azaldutakoa azpimarratu beharra dago; bada, hartan esaten denez, “lege 
hau erregelamendu bidez arautzea lurralde historikoetako foru-aldundiei dagokie, 
Euskal Autonomia Erkidego osoko erakundeei espresuki eman ez zaien guzti 
horretan”. Horrenbestez, Legeak berak bermatzen du azken horietatik jasotako 
erregelamendu-mailako arauak ez duela mugatzerik izango foru-aldundiek arauak 
garatzeko duten ahalmena —beste eremu batzuetan gertatzen den legez—. 

Horrenbestez, azterketak erakutsi duen moduan, adierazitako baldintzen pean banatu 
dira eskumenak bi mailen artean; hala, bada, araudi bidez esleitutako eskumen horiek 

                                                 
72 2/2011 Legea, martxoaren 17koa, Ehizarena. Zioen Azalpena. 
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babesten dute erabat hiru foru-aldundien jarduera. Foru-aldundien jarduera horren 
barruan, honako ekintza hauek garatzen dira nagusiki: ehiza- eta arrantza antolatzeko 
plan teknikoak, lizentzia-emakidak, ehiza-eremuen araubidea (ehizako esparru 
pribatuak, esparru sozialak, ehiza industrialeko guneak eta abar), ehiza eta arrantzako 
elkarteekiko hitzarmenak, eta lurralde historiko bakoitzean ehiza- zein arrantza-
eskaintza areagotzera bideratutako ekintza orokor guztiak.  

Horrela, bada, ez da bikoiztasunik identifikatu ehiza eta arrantza  kontinentalaren 
azpiesparruan. 

Ondorioak  

EAEko nekazaritzaren eta arrantzaren politikaren azterketak agerian utzi du politika 
horren gauzatze-esparrua Eusko Jaurlaritzaren eta foru-aldundien eskumenekoa dela 
erabat. 

Hurrengo taula honetan, erakunde-maila bakoitzean identifikatu diren araubidetik 
kanpoko jarduerei buruzko informazioa jaso da labur-labur, azpiesparruen eta 
erakunde-mailen arabera antolatuta. 
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Egindako azterketaren esparruan, nekazaritza eta arrantzaren politikaren arloan identifikatu diren oinarrizko edo sektoreko arauditik 
kanpoko jarduketek 5.963.486 euroko zenbatekoa hartzen dute aurrekontuetan. 

Xehetasun metodologikoan ikusi den moduan, 2011. urterako politika garatzen esku hartzen duten eragileen aurrekontuetan jaso diren eta 
oinarrizko edo sektoreko araubidetik kanpo dauden jarduerak identifikatuz eta aztertuz lortu da zenbateko hori. 

Txosten honen ikuspegiaren arabera, 2011ko aurrekontuetan ezarritakoari erreparatuta erakunde-eragileek oinarrizko edo sektoreko 
araubidetik kanpo egituratutako jarduketen gehieneko bolumen ekonomikoa adierazten du zenbateko horrek. Bestalde, aipatu beharra dago 
erakunde-eragileek gizarte-zerbitzuen arloan aurrekontuetako partidetan zehaztutakoari buruzko informazioa aztertuz lortu dela zenbateko 
hori. Horregatik, bada, eta kontuan hartuta eragile batetik bestera zehaztasun-maila aldatu egiten dela eta zenbaitetan esplizitua ere ez 
dela, zuhurtziaz aintzat hartu behar dira datuok. Gainera, baliteke zenbait jarduera azterketatik kanpo geratu izana, 2011n onartutako 
aurrekontuan jaso ez zirelako edo behar beste xehatuta ez zeudelako. 

 
AZPIESPARRUAK 

ERAGILEAK  LANDA-GARAPENA 
NEKAZARITZA ETA 
ABELTZAINTZAKO 

EKOIZPENA 

NEKAZARITZA, 
ARRANTZA ETA 
ELIKADURAREN 

ARLOETAKO 
SUSTAPENA ETA 

MERKATURATZEA 

ANIMALIEN ETA 
LANDAREEN 

OSASUNA ETA 
ANIMALIEN 
ONGIZATEA 

MENDIAK ETA BASO-
USTIAPENAK 

ITSAS ARRANTZA 
ETA AKUIKULTURA 

EHIZA ETA 
ARRANTZA 

KONTINENTALA 
GUZTIRA 

EUSKO JAURLARITZA 832.828 € 4.310.412 € - 450.025 € 343.233 € - - 5.936.498 € 

ARABAKO FORU ALDUNDIA - - - - - - - - 

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - - - - - - - - 

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA - - 26.988 € - - - - 26.988 € 

BIKOIZTASUNEN BALIOA 832.828 € 4.310.412 € 26.988 €  450.025 € 343.233 € - - 5.963.486 € 
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Txostenean barrena frogatu ahal izan denez, nekazaritza eta arrantzaren politikaren 
arloan, Eusko Jaurlaritzak bere eskumenak luze-zabalean int erpretatzeko joera 
du, oro har; hala, foru-aldundiei dagozkien eskumen-eremuetan sartzen da, 
zenbait araudiren garapenaren bidez , eta bikoiztasunak eragiten ditu hala, 
aztertutako azpiesparruetako batzuetan. 

Landa-garapenaren eta nekazaritza eta abeltzaintzak o ekoizpenaren  
azpiesparruetan egindako azterketak berretsi egiten du baiezpen hori; izan ere, Eusko 
Jaurlaritza, sustapenerako zenbait programa eta bal iabide araututa  (dekretuen 
bidez batik bat), lurralde historikoen eta haien foru-organoen eskumenekoak diren 
arloetan sartzen da . Egoera horretan, bada, lurralde historikoek ezin dute beren 
eskumenekoak diren arloetan araudirik garatu, erakunde komunetatik datorren 
gehiegizko erregelamendu-arautze hori dela eta. 

Antzeko joera hauteman da, orobat, mendien eta baso-ustiapenen arloari lotutako 
gaietan. Bada, Eusko Jaurlaritzak hainbat jarduera garatzen ditu ingurumenaren arloari 
dagozkion eskumenetan oinarrituta, lurralde historikoek arlo horretan duten 
eskumenen esklusibotasun-maila zenbatekoa den kontu egin gabe. 

Jarduera-ildo horretan bertan, Europatik jasotako finantzazio-baliabideei dagokienez, 
halakoetan ere erakunde komunek “erakunde ordaintzaile” huts modur a dagokien 
jarduera-eremuaren mugak gainditzeko joera dutela hauteman da; izan ere, diru-
laguntza horiek arautzeaz batera, haien eskumenetat ik kanpo leudeken arloak 
garatzen eta gauzatzen dituzte . 

Nekazaritza, arrantza eta elikaduraren arloetako sustapena eta merkaturatzea dela-
eta, orain arte azaldutakoaren kontrara, badirudi azpiesparru horretan foru-aldundiak 
ari direla beren eskumenetatik kanpo jarduerak egit en; bada, jarduera horiek 
nekazaritzaren arloko merkaturatzeari lotutako leudeke, eta arlo hori Eusko 
Jaurlaritzaren eskumenekoa da. 
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2.8. Hezkuntza, Unibertsitate eta Prestakuntza Politika 

2.8.1. Politikaren helmena 
 

Hezkuntza-, unibertsitate- eta prestakuntza-politika jarduera publikoaren oinarri 
garrantzitsuenetako bat da, hezkuntza Espainiako Konstituzioak babesten duen 
eskubide subjektibo absolutua baita. Eskubide horrek esan nahi du Administrazioak 
hezkuntza-zerbitzuaz hornitzeko betebeharra duela, orobat hezkuntza berdintasunez 
eskuratzea eragozten duten oztopo guztiak desagerrarazi behar dituela. 

Eginkizun horiek betetzean, Autonomia Estatutuak Euskal Autonomia Erkidegoari 
esleitzen dio hezkuntza-alorreko eskumen esklusiboa ; premisa horren gainean, 
Euskal Administrazio Publikoek Euskal Hezkuntza Sistema garatu dute. Sistema hori 
titulartasun publikoko ikastegien eta doakotzat deklaratutako irakaskuntzak eskaintzen 
dituzten ikastegi pribatuen bidez egituratzen da, kontzertuen erregimenaren arabera 
(analisi honetarako aztertu egingo ditugu). Beraz, ikastegiak ezinbesteko eragileak dira 
politikaren garapenean, horien antolamendu-autonomia, autonomia pedagogikoa eta 
kudeaketa-autonomia dela eta. Arrazoi horiengatik, sisteman duten esku-hartzeak 
zerbitzu-prestazioko prozesuetako instituzio-egitura bihurtzen ditu. 

Gainera, bizitza osoan gauzatzen den eta herritarrei garapen pertsonal eta 
profesionalerako gaitasunak, ezagutzak, trebeziak, jakintzak eta eskumenak zabaltzea 
ahalbidetzen dien etengabeko ikaskuntza sustatzea eta bultzatzea ere hezkuntza-
esparruak jorratzen duen beste helburuetako bat da. Arlo horretako erreferentziazko 
araua 2006ko maiatzaren 3ko Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoa da. 
Horretan, atal espezifiko bat Bizitza osoko ikaskuntzari buruzkoa da eta hori gehiago 
garatuko da etorkizunean egitekoa den Bizitza osoko ikaskuntzari buruzko Legean. 

Lan honetarako, hezkuntza-politika jarduerako zenbait azpiesparrutan egituratu da, 
errazago ulertzeko, gero errazago aztertzeko eta ondorioak errazago ateratzeko. 
Horrela, aurkezten den egitura konfiguratzeko, batetik, pertsonen bizitzako etapetako 
ikaskuntzaren kontzepzioa bera erabili da, horren intentsitate eta helburu guztiak 
kontuan hartuta, eta, bestetik, pertsona guztiek hezkuntza eskuratu ahal izatea 
bermatzeko Administrazio Publikoen betebeharra erabili da.  

Modu horretan, oro har, erreferentziazko sektore-legedian (2006ko maiatzaren 3ko 
Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoa) jasotzen den egiturari jarraitu zaio. Puntu 
honetan, nabarmentzekoa da azpiesparru horiei esleitu zaien etapa- edo ziklo-izaera, 
zeinak independenteak baitira eskaintzen diren azpiegiturekiko73. Izan ere, praktikan, 
ikastegi berak ondoz ondoko bi etapatako edo gehiagoko irakaskuntzak eskain ditzake. 

Analisirako egitura hezkuntza-jarduera indartzen duten beste azpiesparru batzuek 
osatzen dute. Batetik, hezkuntza-sisteman sartzeko edo horretan irauteko zailtasunak 
murriztera zuzendutako ekintzek. Eta, bestetik, eskolaz kanpoko jarduera didaktikoen 
edo jarduera osagarrien bidez gauzatzen den hezkuntza ez-formalak. Nabarmentzekoa 

                                                 
73 Salbuespen gisa, eta txosten honen helmena dela eta, Pertsona Helduen Irakaskuntza Helduentzako 
Etengabeko Hezkuntza Zentroetako irakaskuntzan sartuko da. 
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da jarduera-mota horiek lehen eta bigarren hezkuntzan garatzen direla baina, 
salbuespen moduan, etapa eta azpiesparruetatik bereizi dira, pisu espezifikoa baitute. 
Gainerako etapen artean, oro har, prestakuntza arautuaz gainera, prestakuntza 
osatzen duten bestelako jarduera ez-arautuak kontuan hartu dira. Horrela, batetik, 
pertsonen ikaskuntza-etapa desberdinei erantzuten zaie, horien intentsitate eta 
helburuak kontuan hartuta, eta, bestetik, hezkuntza-eskuragarritasuna pertsona guztiei 
bermatzeko Administrazio Publikoek duten betebeharrari erantzuten zaio. 

Azpiesparru guztien analisian, hezkuntza-politika egituratzeko beharrezkoak diren 
alderdi guztiak kontuan hartu dira: batetik, curriculum-diseinuari eta hezkuntza-
programazioari loturikoak eta, bestetik, ikastegien, azpiegituren eta giza baliabideen 
planifikazioari, kudeaketari, ikuskaritzari eta ebaluazioari loturikoak. 

Halaber, hezkuntzako zerbitzu periferikoei edo osagarriei loturiko beste eskumen-
esparru batzuk kontuan hartu dira, Hezkuntza Administraziotik kudeatzen direnak, hala 
nola eskola-garraioa eta jangela-zerbitzuak.  

Azkenik, nabarmentzekoa da hezkuntza-politikaren helmenean kontuan hartu ez diren 
beste gai batzuk ere badaudela, hala nola: 

Ikerketa: Txosten honetarako, sustapen ekonomikoko politikari buruzko analisi 
espezifikoa jorratuko da.  

Prestakuntza: Hezkuntza-administrazioek eskaintzen duten helduentzako prestakuntza 
analisi honetan jorratzen da. Prestakuntza okupazionala enplegu-politikaren ikuspegitik 
jorratuko da. Hezkuntzakoez bestelako administrazioek eskaintzen duten 18 urtetik 
gorako pertsonei zuzentzen zaien eta zentzu zabalean ulertzen den prestakuntza 
analisi honen helmenetik kanpo geratzen da.  

Jarraian, xehetasun handiagoz deskribatuko dugu hezkuntza-politikaren analisirako 
erabiltzen den egitura: 

Haur Hezkuntza: Bi zikloz osatutako hasierako hezkuntza-etapa:  lehen zikloa hiru 
urte bitartekoa da (borondatezkoa da) eta bigarrena, berriz, hiru eta sei urte bitartekoa. 

Lehen Hezkuntza:  Sei ikasturte barne hartzen ditu, sei eta hamabi urte bitartean. 

Bigarren Hezkuntza: Bigarren hezkuntzak, derrigorrezkoa den azken etapa barne 
hartzen du: DBH, lau ikasturtetan zehazten dena eta, arrunki, hamabi eta hamasei urte 
bitartean egiten dena; bestetik, Batxilergoa  ere barne hartzen du, zeinetan 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua duten ikasleak sartzen baitira. 

Jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak: Izenburu horren azpian sartzen dira 
oinarrizko eta bigarren irakaskuntzetako etapetan zeharka ematen diren eta hezkuntza 
formala osatzeko helburua duten jarduera didaktikoak edo hezkuntza sustatzeko 
jarduerak:  

Jarduera osagarriak: eskola-orduetan ikasleekin gauzatzen diren jarduera didaktikoak, 
programazioko zati izanik ere, izaera bereizia dutela jotzen bada, dela gauzatzen diren 
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unearengatik edo tokiarengatik, dela eskatzen dituzten baliabideengatik edo 
ikastegiaren inplikazioarengatik.  

Eskolaz kanpoko jarduerak: zuzenean curriculumarekin erlaziorik ez duten eta 
ikasleekin eskola-denboraz kanpo gauzatzen diren hezkuntza-jarduerak; partaidetza 
borondatezkoa izaten da. Mota horretakoak dira eskolaz kanpoko kirol-jarduerak. 

Jarduera horiek, berez, irakaskuntza-jarduerak ez diren arren, urteko kudeaketa-
programarekin eta prestakuntza-jardueren programarekin batera, ikastegi bakoitzaren 
Urteko Planaren zati dira. 

Lanbide Heziketa: Atal honetan sartzen da Teknikari eta Goi Teknikari  tituluak 
ematen dituen irakaskuntza 74. Lanbide Heziketa erdi-mailako eta goi-mailako 
lanbide-heziketako prestakuntza-zikloetan egituratzen da.  

Unibertsitate-hezkuntza eta goi-mailako hezkuntza:   Unibertsitate-esparruko 
hezkuntza-eskaintza (gradu-ikasketak eta gradu osteko ikasketak) azpiesparru 
honetan jasotzen da, eta hor sartzen da gaitasun artistikoak (musika eta dantza) eta 
kirol-gaitasunak garatzera orientatutako irakaskuntza, goi-mailakoa zein profesionala75. 

Premia Berezien Hezkuntza:  Orotariko arrazoiak direla eta, hezkuntza-laguntza eta -
arreta espezifikoak eskatzen dituzten ikasleei erantzuten dien hezkuntza-ekintza da: 
minusbaliotasun fisiko, psikiko edo sentsorialak izateagatik, jokabideko asaldura larriak 
edo egoera sozial larriak izateagatik, orobat gaitasun intelektual altuei loturiko arreta 
espezifikoa behar duten ikasleak. Zehazki, bi jarduera-mota bereizten dira, laguntzaren 
intentsitatearen arabera: 

Hezkuntzako errefortzua/laguntza: Izaera osagarria du. Derrigorrezko hezkuntza 
arautuko ikasketak egiten ari diren ikasleek dituzten ikasteko zailtasunak murriztera 
zuzentzen da. 

Konpentsazio-hezkuntza:  Konpentsazio-izaera du. DBHko gradua eskuratu ez duten 
16 eta 18 urte bitarteko gazteak hezkuntza-sisteman birtxertatzen laguntzera 
zuzenduta dago. 

Erregimen Bereziko irakaskuntza: Hizkuntza-irakaskuntza eta artistikoa, azken hori 
musikako eta dantzako oinarrizko irakaskuntza izaki, betiere, titulazioa eskuratzera 
bideratuta ez badaude (bai musikakoak, dantzakoak, arte plastikoetakoak eta 
diseinukoak). Nabarmentzekoa da, 2006ko maiatzaren 3ko Hezkuntzari buruzko 
2/2006 Lege Organikoak kategoria horretan hizkuntzen irakaskuntza, irakaskuntza 
artistikoa eta kirol-irakaskuntza barne hartzen dituen arren, txosten honetan goi-
mailako irakaskuntza artistikoa eta kirol-irakaskuntza Unibertsitate Hezkuntzaren eta 
Goi Mailako Hezkuntzaren azpiesparruan integratuko ditugula. Halaber, izaera arautua 
duten baina goi-mailakoak ez diren irakaskuntza artistikoa (arte plastikoak eta 

                                                 
74 Azpiesparru honetan sartzen dira kirol-teknikariei zuzendutako prestakuntza eta itsas, arrantza- eta nekazaritza-
prestakuntza; horiek, Ikastegi Publikoetan irakasten diren gainerako heziketa-zikloak ez bezala, Kultura Sailaren eta 
Ingurumen, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren mende daude. 
75 Egoitza Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean duten nahiz Eusko Legebiltzarrak onartzen dituen unibertsitate 
guztiak hartu dira aintzat. 
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diseinua) eta kirol-irakaskuntza (erdi-mailako eta goi-mailako heziketa-zikloak) Lanbide 
Heziketaren azpiesparruan sartzen dira. 

Pertsona Helduen Irakaskuntza:  Azken azpiesparru horretan 18 urtetik gorako 
pertsonei zuzendutako prestakuntza guztia barne hartzen da. Batetik, titulazio bat 
eskuratzera zuzendutako irakaskuntza edo irakaskuntza arautua barne hartzen da eta, 
bestetik, 2006ko maiatzaren 3ko Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoak 
zehazten duen prestakuntza guztia, zentzu zabalean. 

Txosten honetarako, azpiesparru horretan analizatu da Helduentzako Etengabeko 
Hezkuntza Ikastegietan (HHI) eskaintzen den prestakuntza. Beraz, kanpo geratzen 
dira, lehen zerrendatutako helburu berak izanik ere, Hezkuntza Administrazioaz 
bestelako administrazioetan irakasten diren beste prestakuntza-jarduerak.  

2.8.2. Bikoiztasunen azterketa 

Bikoiztasunen identifikazioa  

Autonomia Estatutuak Euskal Autonomia Erkidegoari esleitzen dio hezkuntzako 
eskumen esklusiboa eta, aipatu dugun moduan, horren gainean garatu dute Euskal 
Administrazio Publikoek Euskal Hezkuntza Sistema. Horrek funtsezko ezaugarr i 
hauek ditu : 

Autonomia Erkidegoaren eskumen esklusiboa , Espainiako Konstituzioan eta Euskal 
Autonomia Erkidegoaren Autonomia Estatutuan ezarritakoaren arabera. Hori 1980ko 
irailaren 26ko 2338/1980 Errege Dekretutik, orobat ondorengo eskualdatzeetarako 
hedapen-dekretuetatik, ondorioztatutako eskumenen eskualdatzeetan egikaritzen da. 

EAEk eskumen hori gauzatzeko eremu materiala konfig uratzen duen Estatu 
mailako esparru bat egotea. Hori indarrean dagoen Hezkuntzari buruzko 2006ko 
maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren bidez gauzatzen da, batetik, EAEk 
eskumen hori erabili behar duen esparru materiala konfiguratzen baitu eta, bestetik, 
hezkuntza-arloan aplika daitekeen artikulazio-sistema instituzionala ezartzen duen 
erkidego-arauak baitaude: Euskal Eskola Publikoari buruzko 1993ko otsailaren 19ko 
1/1993 Legea eta Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko 2004ko otsailaren 25eko 
3/2004 Legea. 

Halaber, legeek tokiko korporazioek  beren ingurune sozioekonomikoko hezkuntza-
esparruan parte hartzeko  duten eskubidea onartzen dute: bai Toki-araubidearen 
oinarriak arautzen dituen 1985eko apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, bai Hezkuntzari 
buruzko 2006ko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak (erkidegoko eskumen-
esparrua mugatzen duena), horientzako jarduera-esparruak onartzen dituzte. 
Lehendabizikoan, batetik, irakaskuntzaren programazioan parte hartzea, derrigorrezko 
eskolaratzea betetzen dela zaintzea, Hezkuntza Administrazioarekin ikastegi publikoak 
sortzen, eraikitzen eta mantentzen lankidetzan aritzea eta horren kudeaketa-
organoetan esku hartzea jasotzen da. Bestetik, sektore-legediak eraikin publikoei 
loturiko betebehar espezifikoak ezartzen ditu, hala nola haur-hezkuntzako, lehen 
hezkuntzako edo hezkuntza bereziko ikastegi publiko izatera bideratuta dauden 
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eraikinak kontserbatzea, mantentzea eta zaintzea eta hezkuntza-administrazioekiko 
lankidetzan jardutea, ikastegiak eraikitzeko orubeak eskuratzeko. 

Puntu honetan, egokitzat jo da udalerrien eskumen-esleipenean zeharkako 
izaera duela jotzen den ohar bat egitea: Toki-araubidearen oinarriak arautzen 
dituen Legearen 28. artikuluaren arabera, “udalek beste Administrazio 
Publikoen osagarriak diren jarduerak gauzatu ditzakete baita, zehazki, 
hezkuntzari loturikoak ere (…)”. Nahiz eta txosten honetarako jo den artikulu 
horrek ez diola eskumen-babes espezifikorik ematen udalei hezkuntza-
esparruan eskumenez jarduteko (jadanik zehaztutako eskumenez gainera), 
horretarako jarduera bakoitzaren osagarritasuna baloratu beharko bailitzateke, 
jakina da udalek artikulu-sorta horren interpretazio lasaiagoaren arabera jardun 
dezaketelako. 

 
Bestalde, aipatu Lege Organikoan hezkuntza-administrazioaren eta tokiko 
korporazioaren artean lankidetza-hitzarmenak  ezartzeko aukera aurreikusten da, 
zenbait hezkuntza-zerbitzu kudeatzeko edo eskuordetzeko edota irakaskuntza 
artistikoetarako.  

Foru mailari dagokionez, foru-aldundiek eskola-kirolaren esparruan dira 
eskudunak , Lurralde Historikoen 7/1983 Legearen II. kapituluko 7. artikuluaren 
arabera. 

 
 
Horrela, hezkuntza-politikan parte hartzen duten eragileak h iru maila 
instituzionaletan daude 76. Eusko Jaurlaritzak Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 
Sailaren bidez jarduten du hezkuntzako eskumenetan (Sailburuordetza atxikiak, 
Irakaskuntza Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea ISEI, Kualifikazioen Euskal 
Institutua, Lanbide Heziketaren Kalitatea eta Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal Agentzia, 
Lanbide Heziketarako eta Etengabeko Ikaskuntzarako Berrikuntza Zentroa —Teknika 
eta Berritzeguneak), Kultura Saila, Kirol Zuzendaritzaren eta Ingurumen, Lurralde 
Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren bidez —Itsasmendikoi— eta Osasun 
eta Kontsumo Saila (Gasteizko Erizaintza Eskolaren arduraduna baita). Bestalde, 
Arabako Foru Aldundiak Euskara, Kultura eta Kirol Sailen, Berrikuntza eta Sustapen 
Ekonomikoko Sailaren eta Herri Lan eta Garraio Sailen bidez jarduten du; Gipuzkoako 
Foru Aldundiak, berriz, Gizarte Politika, Kirol eta Kanpo Ekintza Sailen eta Kultura eta 
Euskara Sailaren bidez. Bizkaiko Foru Aldundiak Gizarte Ekintzako, Sustapen 
Ekonomikoko eta Kulturako Sailen bidez jarduten du. Azkenik, udal mailan, aztertutako 
udalek Kultura, Hezkuntza edo Gazteria eremuetan garatzen dituzte jarduerak, oro har. 

 
Horrela, behin hezkuntza-politikako arau- eta eskumen-esparrua eta horretan esku 
hartzen duten eragileen mapa definituta, hurrengo taulan egindako analisitik 
ondorioztatu den instituzio arteko jarduera aurkeztu da. 

                                                 
76 Foru- eta udal mailari dagokionez, analizatu den antolamendu-arauak orotariko maila instituzionaletan lanak hasi 
zirenean indarrean zegoen antolaketa eta egiturarekin bat datoz, hau da, 2011ko maiatzeko hauteskunde-prozesuaz 
aurreko egoerarekin. 
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Analisia sakontasunez gauzatu da definitutako azpiesparru bakoitzerako eta, Pertsona 
Helduen Irakaskuntzari eta Erregimen Bereziko Irakaskuntzari loturiko kasuetan izan 
ezik, egin den gainerako berrikuspenean itxuraz arau-babesik gabe foru-esparruan eta 
udal-esparruan gauzatutako zenbait jarduera identifikatu ahal izan dira, eta horiek 
nabarmentzea komeni dela jo da.  

Haur Hezkuntzako eskumen-banaketari dagokionez, Hezkuntza Administrazioaren eta 
Tokiko Korporazioen mende dago Haur Hezkuntza. Zehazki, horiek beren gain hartu 
behar dute haur-hezkuntzako ikastegi publiko izatera zuzenduta dauden eraikinen 
kontserbazioa, mantentzea eta zaintza, orobat irakaskuntza horiek irakasteko orubeak 
eskuragarri jartzea, betebehar hori hezkuntza-etapetan zeharkakoa izaki.  

Azpiesparru horretan, aztertzeko kasuak udal-esparruan emandako bekak hautemate 
hutsean dautza. Laguntza-planifikazio hori Eusko Jaurlaritzaren eskumenetik kanpo 
geratzen da eta, Eusko Jaurlaritzak Hezkuntzan eskumen esklusiboa duenez, 2010eko 
irailaren 14ko 233/2010 Dekretutik eratorritako eskumenak direla eta, bere gain hartu 
behar du unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzen esparruko beka eta laguntza-mota 
ororen azterketa eta kudeaketa. Zehazki, Gasteizko Udalak seme-alabak udalaren 
haur-eskoletan edo eskolatzen dituzten familiei ematen dien bekari buruz ari gara. 
Eskumen-esleipenean jasota ez dagoen jarduera horren zenbatekoa, 2011ko 
aurrekontuko datuen arabera, 900.000 eurokoa da77. 

Lehen Hezkuntzan , eskumen-banaketa Haur Hezkuntzan islatutakoaren antzekoa da. 
Bigarren Hezkuntzako zikloan, ordea, eskumena Eusko Jaurlaritzarena da soilik, eta 
etapa honetan udalerriek ez dute inolako eskumen espezifikorik (irakaskuntza horiek 
eskaintzeko orubeak eskura jartzeaz gaindi, hots). Bi etapetan, Haur Hezkuntzan 
bezala, analisiak agerian utzi du udal mailan eta foru mailan ematen diren laguntzak 
eta diru-laguntzak daudela. Zehazki, udal mailan, batetik, ikasketek eragindako 
gastuak ordaintzeko familientzako laguntza bana hauteman da Getxoko Udalean eta 
Barakaldoko Udalean. Bestetik, liburuak erosteko laguntza bat hauteman da, % 50ean 
Arabako Foru Aldundiaren eta Gasteizko Udalaren artean finantzatzen dena78. 

                                                 
77 Hausnarketa gisa, nabarmentzekoa da txosten honetan ez dela baloratzen aurkitutako laguntzen egokitasuna edo 
estalduren hobekuntza, baizik eta eragile instituzionalak eskumen-atribuzioan jasotakoaren arabera ematen dituzten ala 
ez. 
78 Jarduera horiek disuasiozkoak direla jo daiteke, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak liburuak berrerabiltzeko 
duen programarekiko. Foru Aldundiaren laguntzaren kasuan, badakigu desagertu egin dela 2011-2012 eskola-urtean. 

 
Oinarrizko eta/edo sektoreko araudian emandako eskumenak babestutako egikaritzea 

 
Oinarrizko eta/edo sektoreko araudiaren  babesik gabeko egikaritzea 
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Azkenik, Gasteizko Udalak eta Arabako Foru Aldundiak eskola-garraiorako bi laguntza 
eskaintzen dituzte, ikastegitik 2 km-ra baino gertuago bizi diren ikasleen eskola-
garraioko gastua murrizten laguntzeko, Eusko Jaurlaritzak ematen duen laguntza ezin 
baitute jaso. 

Lehen eta Bigarren Hezkuntzako azpiesparruetarako zenbatekoak ezin direnez bereizi, 
horien zenbatespena batera egiten da, hau da, eskumen-banaketak babestu gabeko 
eta bi esparruetan foru eta udal mailan gauzatzen diren jardueren zenbatekoa 
1.983.000 eurokoa (udal mailan) eta 1.897.100 eurokoa (foru mailan) da. 

Horrez gainera, Bigarren Hezkuntzan  ikastegien kudeaketan udalaren esku-hartzea 
ekarri duten jarduerak hauteman dira, zehazki Hasierako Lanbide Prestakuntzako 
Programei dagokienez. Hasiera batean horiek hezkuntza ez-arautuan barne hartzen 
ziren; hori dela eta, udalek eskaintzen zituzten udal-titulartasuneko eraikinetan eta toki-
esparruan kudeatzen ziren. Dena den, 1990eko urriaren 3ko Hezkuntza Sistemaren 
Lege Organiko Orokorrak eragindako aldaketen ondorioz, prestakuntza hori hezkuntza 
arautu bilakatu zen.  

Horrela, zerbitzuaren jarraitutasuna mantentzeko eta lehendik dauden azpiegiturak 
aprobetxatzeko, prestakuntza hori, gaur egun, udal-instalazioetan egiten eta toki 
mailan kudeatzen jarraitzen da. Eusko Jaurlaritzaren eta Toki Erakundeen artean 
lankidetza-mekanismoak aurkitu diren arren, ez dirudi mekanismo horiek Hasierako 
Lanbide Prestakuntzako Programen gastu guztiak estaltzen dituztenik. Horren adibide 
dira Barakaldoko, Getxoko, Portugaleteko eta Laudioko Udalak. Eskuragarri dagoen 
aurrekontu-informazioarekin, lehen bien udal-gastua zenbatetsi ahal izan da: 
Barakaldoko Udalak Lanbide Heziketako Ikastegi batean egiten duena, alde batetik, 
zuzenean udal mailan eta udal-langileez kudeatzen dena; eta bestetik Getxoko Udalak 
egiten duen gastua, Getxoko Lanbide Heziketako Ikastegia mantentzeko (Leioako 
Udalarekin lankidetzan, ADSIS Fundazioaren bidez kudeatzen du). Guztira, bi udal-
jardueren gastuaren zenbatekoa 173.843 eurokoa da. 

Jarduera osagarriei eta eskolaz kanpoko jarduerei dagokienez, eskumen-banaketa 
hiru administrazio-mailetan banatzen da; izan ere, Hezkuntza Administrazioaz gainera, 
parte hartu behar dute bai foru mailako erakundeek, eskola-kiroleko programak 
sustatzeko orduan (Lurralde Historikoen 7/1983 Legea), bai udal mailakoek. udal 
mailako esku-hartzea udal-azpiegituren erabilerari loturik dago, bai udalak baimendu 
behar dituelako Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako edo Hezkuntza Bereziko 
Ikastegi Publikoek gauzatzen dituzten eskolaz kanpoko jarduerak, bai Hezkuntza eta 
Kirol Administrazioarekin lankidetzan prozedurak ezarri behar dituelako udalaren kirol-
instalazioak eskolaz kanpoko jardueretarako erabiltzeari aukera emateko.79 

Arauek babestu gabeko jarduerak hezkuntza-programazioa egikaritzean udal maila eta 
foru mailako erakundeek izandako esku-hartzeari dagozkio.  

                                                 
79 Toki Erregimenaren Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, 25. artikuluan, honako hau xedatzen du: “Udalak 
izando ditu, nolanahi ere, eskumenak Estatuko legediaren arabera eta autonomia-erkidegoetako legedien arabera, 
irakaskuntza-programan parte hartzean (…)”. Egindako analisiaren arabera, jotzen da partaidetza horrek Udalek 
Eskoletako Udal Kontseiluetako ordezkaritzaren bidez duten partaidetza aipatzen duela. Partaidetza horren baldintzak 
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Aurretiazko gogoeta gisa, nabarmentzekoa da hauteman diren eta arauetan 
aurreikusirik ez dauden jarduerak Toki Erakundeetako hezkuntza-esparruetan 
hauteman direla. Dena den, badakigu, praktikan, udal batzuek ikastegietan hezkuntza-
baloreak sustatzeko jarduerak ere gauzatzen dituztela eskola-orduetan (beraz, 
jarduera osagarriak) beste udal-esparru batzuetatik, dagokion udaleko hezkuntza-
esparru arduradunarekin lankidetzan.  Jarduera horiek, orobat hezkuntza-esparruetan 
arlo horietako langileekin gauzatzen diren jarduerak, ez dira kontuan hartu analisian; 
izan ere, eskuragarri dagoen aurrekontuen xehetasun-mailarekin, ez da posible izan 
horiek zenbatestea. 

Horrela, agerian geratu da udalek partaidetza aktiboa dutela udal-esparruko Ikastegi 
Publikoen jarduera osagarriak eta/edo eskolaz kanpoko jarduerak antolatzeko orduan, 
bai zeharka (Ikastegiak edo Guraso Elkarteak finantzatuz, batez ere), bai zuzenean 
(udal-antolakuntzaren berezko baliabideak eskainiz): txosten honetarako aztertutako 
udal guztiek gauzatzen dituzte halako ekimen didaktikoak (eskola-antzerkiari 
laguntzea, bizitza-ohitura osasuntsuak sustatzeko kanpainak, eskola-kirolerako diru-
laguntzak, besteak beste). Eskumen-esleipenean jasota ez dauden jarduera horien 
zenbatekoa 2.471.721 eurokoa da. 

Foru mailan, aurrekontuei dagokienez, kasu bat aurkitu da Arabako Foru Aldundian, 
non lurralde-esparru horretako Ikastegietan jarduera osagarrien programa bat 
finantzatzen baita, itxuraz horretarako eskumen-babesik izan gabe. Jarduera horri 
dagokion zenbatekoa 64.000 eurokoa da.  

Lanbide Heziketaren  azpiesparruaren eskumen-banaketari dagokionez, ez da 
eskumenik aurkitu erkidegoaz bestelako instituzio-mailetan. Egindako analisiak agerian 
utzi du foru- eta udal-instituzioek ikastegien finantziatzaile gisa duten rola. Jarduera-
mota horiek ez daude arauetan aurreikusita; izan ere, lehen adierazi dugun bezala, 
eskola-kirolaren kasuan izan ezik, foru-instituzioek ez dute eskumenik hezkuntza-
gaietan jarduteko. Ez da aurkitu, halaber, ildo horretako jarduerak udal-esparrurako 
berariaz babesten dituen lege-araurik.  Zehazki, Arabako Foru Aldundian eta Gasteizko 
eta Laudioko Udaletan hauteman dira Lanbide Heziketako Ikastegietarako 
finantzaketako diru-sailak. Horien zenbatekoa 44.000 eurokoa da (foru mailan) eta 
1.108.839 eurokoa (udal mailan), hurrenez hurren. 

Behar Berezien Hezkuntzaren kasuan, eskumenak Eusko Jaurlaritzari dagozkio 
soilik. Konpentsazio-hezkuntzaren kasu zehatzean, Hezkuntza, Enplegu eta Gizarte 
Zerbitzuetako Politiken arteko topalekua izaki, analisian berariaz hartu dira kontuan 
administrazio-maila desberdinetako eskumenak ikuspegi integratu batetik.  

Eskumen-esleipenetan jasota ez dauden jarduerak aurkitu dira udal eta foru mailan, 
eta horiek hezkuntza-programazioa gauzatzeko esku-hartzetzat har daitezke: batetik, 
Bilboko eta Laudioko Udalek erakunde espezializatuekin antolatzen edo kontratatzen 
dute lehen eta bigarren hezkuntzako ikasleentzako laguntza pedagogikoa edo 
psikologikoa (1.121.766 euro). Bestalde, foru mailako (Bizkaiko Foru Aldundia eta 

                                                                                                                                               
zehazki mugatzeko, hezkuntzari buruzko euskal arau guztien analisi zehatza egin beharko litzateke eta hori egitea ez 
da posible, txosten honen helmena eta denbora-mugaketa dela eta. 
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Gipuzkoako Foru Aldundia) eta udal mailako (Gasteizko Udala) partaidetza hauteman 
da Konpentsazio Hezkuntzako Partzuergoetan, zeinetan Eusko Jaurlaritzaren 
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak ere parte hartzen baitu. Foru-jardueren 
zenbatekoa 659.007 eurokoa da, eta Gasteizen konpentsazio-hezkuntzarako 
ekarpena, berriz, 490.000 eurokoa. Kasu horretan, partaidetza gizarte-laguntzaren 
ikuspegitik egin dela uler liteke, nahiz eta halako jarduerak jasotzen dituen araurik 
aurkitu ez denez txosten honetan eskumen-babesik gabe garatu direla jotzen den, 
administrazioak agian Hezkuntzari buruzko Lege Organikoan ezarritakoaren arabera 
jardunagatik ere: “Hezkuntza-sistemak erraztu behar du eta Administrazio publikoek 
sustatu behar dute biztanleria osoak derrigorrezkoaz osteko bigarren hezkuntzako 
prestakuntza edo baliokidea izan dezan”. 

Unibertsitate Hezkuntzaren eta Goi Mailako Hezkuntz aren  esparruan, eskumena 
erkidego mailakoa da. Arauetatik ondoriozta daitekeen bezala, Eusko Jaurlaritza da 
eskuduna, Hezkuntza Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren bidez, Unibertsitateekin 
berekin batera, unibertsitate-arloko laguntzak, kredituak eta bekak planifikatzeko 
orduan (Euskal Unibertsitate Sistemaren 3/2004 Legea).  

Ildo horretan, batetik, 330.140 euroko zenbatekoa izan duten eta foru mailan eman 
diren diru-laguntzei loturiko jarduerak hauteman dira, beka eta laguntza gisa. Horiek 
arau-babesik gabeko jarduerak lirateke: Arabako Foru Aldundiak unibertsitate-
garraiorako ematen duen beka bat eta unibertsitate-ikasketak atzerrian egiteko beka 
bat hauteman dira. Bestetik, Unibertsitateetarako nahiz UHUN-en ikastegi atxikietarako 
zuzeneko finantzaketa hauteman da foru-aldundietan (1.989.176 euro) eta Gasteizko, 
Barakaldoko eta Getxoko udaletan (276.214 euro). 

Jarduera horiek jasotzen dituen lege-arau espezifikorik ez da aurkitu; hori dela eta, 
analisi honetan kontuan hartu dira, nahiz eta jotzen den Tokiko Erakundeak agian 
Hezkuntzari buruzko  2006ko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren arabera 
jarduten ari direla: “Irakaskuntzaren eskuragarritasun unibertsal eta etengabekoa 
bermatzeko, Administrazio publikoek trebezia berriak identifikatu dituzte eta hori 
eskuratzeko prestakuntza eskainiko dute” Bizitzan Zeharreko Irakaskuntzari buruzko 
pasartean. 

Azkenik, Helduentzako Hezkuntza Zentroetan  eskaintzen diren ikasketei dagokienez 
(Eusko Jaurlaritzak du horien eskumena), agerian utzi da, batetik, udal-finantzaketa 
dagoela ikastegi horien jardueretarako Errenteriako eta Irungo udaletan. Aldi berean, 
Laudioko Udalak bere gain hartzen du Eusko Jaurlaritzaren mende dagoen 
Helduentzako Hezkuntza Zentroaren mantentzea. Udal-jarduera horien zenbatekoa 
50.162 eurokoa da. 

Ondorioak  

EAEko hezkuntza-politikaren analisiak agerian uzten  du arau-esparru argiko 
politika bat dela , Hezkuntza Administrazioko eskumenak batez ere erkidego mailan 
esleituak dituenak (aurreko atalean deskribatutako kasuetan izan ezik). 
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Oro har, egindako txostenak agerian uzten du, hain zuzen, hezkuntza-politikako 
jardueren garapenaren errealitatea indarrean dagoen  eskumen-esparruaren 
barruan geratzen dela  eta instituzio-maila desberdinetako hezkuntza-jarduera 
publikoa arauetan ezarritakoaren arabera gauzatzen dela. 

Jarraian, maila instituzional bakoitzean arau-babesik gabeko gisa identifikatu diren 
jarduerei buruzko informazioa ageri da taula batean, azpiesparruen eta maila 
instituzionalen arabera sailkatuta. 
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HEZKUNTZA-POLITIKAKO BIKOIZTASUNEN ZENBATESPEN-TAUL A 

  AZPIESPARRUAK 

ERAGILEAK HAUR-
HEZKUNTZA 

LEHEN 
HEZKUNTZA 

BIGARREN 
HEZKUNTZA 

JARDUERA 
OSAGARRIAK 
ETA ESKOLAZ 
KANPOKOAK  

LANBIDE 
HEZIKETA BEHAR BEREZIAK  ERREGIMEN 

BEREZIA HHE 
UNIBERTSITATEA 

ETA GOI-
MAILAKO 

HEZKUNTZA 
GUZTIRA 

EUSKO JAURLARITZA  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ARABAKO FORU-ALDUNDIA  - 1.897.100  €  - 64.000 € 44.000 €  -  -  - 936.140 €  2.941.240 €  

BIZKAIKO FORU-ALDUNDIA  -  -  -  -  - 320.363 € 
(320.363 €) 

 -  - 234.000 € 
554.363  € 

(320.363 €) 

GIPUZKOAKO FORU-
ALDUNDIA  -  -  - -  - 338.644 € 

(338.644 €) 
 -  - 1.149.176 € 

1.487.820 € 
(338.644 €) 

BILBOKO UDALA  -  -  - 237.000 €  - 1.120.000 €  -  -  - 1.357.000 € 

DONOSTIAKO UDALA  -  -  - 127.000 €  -  -  -  -  - 127.000 € 

GASTEIZKO UDALA 900.000 € 983.000  €  - 1.504.750 € 1.103.405 € 490.000 € 
(386.000 €) 

 -  - 98.406 € 
 5.079.561  € 

(386.000 €)  

GAINERAKO UDALAK  - 1.000.000  € 173.843 € 602.971 € 5.434 € 1.766 €  - 50.162  € 176.808 € 2.010.981 € 

BIKOIZTASUNEN BALIOA  900.000 € 3.880.100  € 173.843 € 2.535.721 € 1.152.839 2.270.773 € 
(1.045.007 €)  - 50.162  € 2.594.530 €  13.557.968  € 

(1.045.007 €)  

 

Egindako analisiaren esparruan, hezkuntza-, unibertsitate- eta prestakuntza-politikari loturiko oinarrizko eta sektorekako arau-babesik 
gabeko gisa identifikatutako jarduerek 13.557.968 euroko aurrekontu-inpaktua eragin dute. Xehetasun metodologikoan ikusi den moduan, 
zenbateko hori lortzeko 2011. urterako politikaren garapenean parte hartu duten eragileen aurrekontuetan jasota egon bai, baina oinarrizko 
edo sektorekako arauen babesik ez duten jarduerak identifikatu eta analizatu dira. 
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Txosten honen ikuspegiaren arabera, zenbateko horrek eragile instituzionalen oinarrizko edo sektorekako arauek babesten ez dituzten 
jardueren bolumen ekonomiko maximoa adierazten du 2011. urterako aurrekontuarekin bat. Bestalde, kontuan hartu behar da, zifra hori 
lortzeko, esparru horretako eragile instituzionalek sail bakoitzerako esleitu dituzten aurrekontuen informazioa analizatu dela. Hori dela eta, 
eta xehetasun-maila heterogeneoa denez eragileen artean, orobat batzuetan ez denez esplizitua, kontu handiz analizatu behar da. 
Interpretazio hori aldezten du, halaber, 2011n onartutako aurrekontuan ez agertzeagatik edo behar bezala xehatuta ez egoteagatik 
analizatu ez diren jarduerak egon ahal izateak. 

 
Gainera, taulan, eta parentesi artean, informazio gehigarri gisa agertzen da beste eragile instituzional batekiko hitzarmen edo kudeaketa-
enkargu bateko zati gisa identifikatu ahal izan den zenbatekoaren zatia, betiere, ulertuta hitzarmen bat egoteak, eskumen-esleipena ez 
aldatuagatik ere, baliabideak hobeto antolatzen eta koordinatzen laguntzen duela. Interpretazio horren oinarria 2005ean Euskal Herriko 
Unibertsitateak egindako azterketa batek gai horri buruz egiten duen gogoeta da (Hiru lurralde historikoen eta Eusko Jaurlaritzaren artean 
dagoen eskumen-banaketaren ebaluazioa eta zenbatespena). “…Instituzioen artean lankidetzarako hitzarmen instituzionalak daudenez, 
beharrezkoa da hitzarmen horiek eskumen-banaketa aldatzeko duten gaitasuna zehaztea; izan ere, sarritan, hitzarmenak eskumen-banaketa aldatzeko 
modu gisa erabili izan dira, administrazioak finantza-ahalmen handiagoz erabiltzen dituelako hitzarmenak, eskumenaren titular den erakundearen jarduera 
baldintzatzeko bide gisa, baliabideak esleitu bidez. Ildo horretan, gogoratu behar da Auzitegi Konstituzionalak behin eta berriz errepikatu duela 
eskumenen erabilezintasun-printzipioa; horrek esan nahi du, hitzarmen bat ezin dela izan jarduera baldintzatzeko bide bat...". 

Gure kasuan, hautemandako hitzarmenak Konpentsazio Hezkuntzan barne hartzen dira eta horiei dagozkien zenbatekoak foru- eta udal-
esparruen aurrekontuen analisitik eskuratu dira.  



 
 

 
 
 

 

Dena den, jarduera horien bolumena ez denez esanguratsua guztizko jardueren 
kopuruarekiko, ikusi da jarduera horiek tipologia komun bat badutela eta, analisitik 
ondorioztatzen den moduan, analisia gauzatu den azpiesparruetako batean edo 
zenbaitetan aplikagarriak direla. 

(1) Bekak eta laguntzak : Horren harira, eta eskuduna den Hezkuntza, Unibertsitate 
eta Ikerketa Sailak egiten duen beka-planifikaziotik kanpo80 zenbait jarduera hauteman 
dira, bai udal mailan, bai foru mailan eman direnak, nahiz eta, kasu batzuetan, 
Sailarekin berarekin nolabaiteko koordinazioa dagoen. 

(2) Udalen esku-hartzea Hezkuntza Zentroen kudeaket an: Sektore-legediak honako 
hau aurreikusten du: “Hezkuntza Administrazioek prozedura eta tresnak ezarri ahalko 
dituzte tokiko administrazioekiko baterako kudeaketa eta ikastegien eta administrazio 
publikoen arteko lankidetza errazteko eta sustatzeko”. Dena den, ez da aurkitu 
Ikastegien kudeaketa guztiz edo zati batean beren gain hartzeko udal-eskumenak 
zehazten dituen araurik.  

Txosten honetan, hobeto ulertzeko, hezkuntza-politika zatikatu den azpiesparruetan 
egin den analisiaren ondorioz, bi kasu hauteman dira (Haur Hezkuntzan eta Bigarren 
Hezkuntzan), non toki mailako esku-hartzea gauzatzen ari baita erkidego-eskumeneko 
Ikastegien kudeaketan. Bigarren Hezkuntzari dagokiona aurreko orrietan deskribatu da 
(Hasierako Lanbide Prestakuntzako Programak), baina Haur Hezkuntzari loturikoa ez 
da deskribatu, ez baita kuantifikatu kasu horren bikoiztasun-arriskua.  

Hor, udal-baliabideak dituzten udalek parte hartzen dute haur-hezkuntzako lehen 
etapako irakaskuntza-plazak eskaintzen (zehazki, 0 eta 2 urte bitarteko haurrei 
dagokien etapan). Historikoki, udalaren haur-eskolen eraikuntza, mantentze, 
finantzaketa eta kudeaketa osoaren bidez gauzatu da hori. Dena den, Eusko 
Jaurlaritzak Hezkuntzaren eskumena bere gain hartu zuenetik eta, hein handiagoan, 
Euskal Eskola Publikoaren 1993ko otsailaren 19ko 1/1993 Legea indarrean sartu 
zenetik81, Hezkuntza Sailak gutxika bere gain hartu du etapa horren kudeaketa eta, 
gaur egun, udalen esku-hartzea ikastegiak mantentzera eta kontserbatzera mugatuta 
dago. Zehazki, kudeaketa publikoko bi ereduen bizikidetza hauteman da: 

• Haur-eskolak: udal-titulartasuneko eskolak dira, Haurreskolak Partzuergoak82 kudeatzen 
dituenak. Partzuergoa Eusko Jaurlaritzak eta EAEko 30 udalek baino gehiagok osatzen 
dute, Eudelek (Euskadiko Udalen Elkartea) ordezkatuta. Hezkuntza, Unibertsitate eta 
Ikerketa Sailak bere gain hartzen du langileriaren kudeaketa, eta ikastegien mantentzeari 

                                                 
80 Analisian adierazi den bezala, honako hauei dagozkie: eskola-garraiorako diru-laguntzak, liburuak erosteko 
laguntzak, familiei haur-hezkuntzako lehen aldirako (0-2 urte) haurren eskolatze-kuota ordaintzen laguntzeko udal-
laguntzak, hezkuntzako gastu orokorretarako familientzako bestelako udal-laguntzak, unibertsitate-garraiorako 
laguntzak eta atzerrian ikasketa gauzatzeko bekak. 
81 1993ko otsailaren 19ko Euskal Eskola Publikoaren 1/1993 Legea: “Hezkuntza Administrazioak, administrazioekin eta 
eragile sozialekin lankidetzan, zero urtetik aurrerako eskolatzea ezarriko du eskola publikoa erregulatzen duten 
arauetan jasotzen diren kondizioetan”. 
82 Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren eta Euskadiko Udalen Elkartearen (Eudel) arteko 
Haur Eskolei buruzko protokoloa. 
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eta hobekuntzari loturiko gainerako gastuak udalaren ardurakoak dira (lokala eskuratzea, 
egokitzea eta erreformatzea, altzariz eta etxetresna elektrikoz hornitzea, mantentzea eta 
segurtasuna). Eusko Jaurlaritzak  berez mantentzean eta kontserbazioan sortzen ez diren 
gastuen % 60ra arte ipintzen du urtero.  

• Udaletako Haur Eskolak:  udal-titulartasuna dute eta udalek kudeatzen dituzte guztiz. 
Udalek jarduera mantentzeari, kontserbatzeari eta kudeatzeari loturiko kostu guztiak 
hartzen dituzte beren gain, giza baliabideen kudeaketa barne. Eusko Jaurlaritzak berez 
mantentzean eta kontserbazioan sortzen ez diren gastuen % 60ra arte ipintzen du urtero.  

Gaur egun, bi eredu horiek bizikidetzan daude, baina trantsizio-etapa bat da, 
Partzuergoan gutxika Haur Eskola guztiak sartzea au rreikusten baita.  Nolanahi ere, 
egungo egoerak itxuraz eskumen-esleipenean jaso gabeko jarduerak isla ditzakeen arren, 
trantsizio-egoera dela jo da eta, beraz, ez da haren aurrekontu-inpaktua zenbatetsi.  

(3) Hezkuntzaren esku-hartzea: Azpiesparruen araberako analisiari esker, toki- eta 
foru mailan garatu diren eta itxuraz arauek babestu gabeko zenbait jarduera aurkitu 
ahal izan dira, zeinak zuzenean baitaude hezkuntza-programazioa egikaritzeari loturik 
(Eskolaz Kanpoko Jarduera Osagarrien azpiesparruan, nahiz Behar Berezienean).  

(4) Irakaskuntza Zentroen finantzaketa: Azkenik, egindako analisiak agerian utzi du 
kasu batzuetan foru- eta udal-instituzioek ikastegien finantzatzaile gisa duten rola: bai 
prestakuntza espezifikoko jarduera eta ikastaroetan, bai kudeaketan.   
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2.9. Kultura Politika 

2.9.1. Politikaren helmena 

Kultura aberastasun-iturritzat eta gizartearen aniztasuna onartzeko bidetzat jotzen da, 
eta kultura sustatzea eta herritar guztientzako eskuragarri egotea bermatu behar dute 
botere publikoek, Espainiako Konstituzioan jasotzen den moduan. Elementu horietan 
guztietan oinarritzen da gaur egun politika kulturalaren garrantzia . 

“Kulturaren” kontzeptuaren definizio zabalean diziplina eta jarduera-esparru anitz 
hartzen dira barne, eta, hori dela eta, mugatu egin behar da politika hori lan honen 
esparruan zer ingurunetan kokatzen den, ingurune horrek politika ulertzeko funtsezko 
ezaugarri hauek adierazten baititu:  

• “Kultura” kontzeptuaren zabaltasuna.  Ez dago politika kulturala modu generikoan 
egituratzen duen definizio espezifiko eta bakarrik.  Administrazio ugarien jarduera-
esparruak kontuan hartuta, oro har, esan liteke politika kulturalaren helburu nagusiak 
ondarea kontserbatzea eta ezagutaraztea dela, orobat sorkuntza kulturala sustatzea 
orotariko diziplinetan: 

- Ondare kulturala kontserbatzea, zentzu zabalean, zeinak, ondare historikoaz gainera, 
artxiboak, liburutegiak eta museoak barne hartzen baititu, Euskal Ondare Kulturalaren 
7/1990 Legearekin bat. 

- Kultura sustatzea, sorkuntza artistikoari laguntzeari, industria kulturala sektore gisa 
sustatzeari eta abarri lotuta, esparru horretan aintzat hartzen diren diziplina guztietan.  

• Kultura herritar guztiei hurbiltzeko helbururako, maiz, hurbiltasuneko politika kultural  bat 
garatu behar da, horren elementu nagusia erabiltzaileekiko hurbiltasuna eta herritarren 
partaidetza izaki. Horretarako, administrazioaren zenbait mailak parte hartu behar dute, 
tokiko instituzioetan presentzia handiarekin.  

• Halaber, eskaintza kulturalaren zabaltasuna  eta, hortaz, organismo publikoek sortzaileak 
sustatzeko dituzten neurri espezifikoak kontuan hartzeak aberastasun kulturala sortzen 
du, eta, maiz, esan nahi du maila administratibo askoren partaidetza eta elkar keta 
modu positiboan onartzen direla.  

• Ildo berean, Espainiako Konstituzioan aipatzen den aniztasun kulturalak eta 
dibertsitatearekiko arretak esan nahi du politika  kulturaleko orotariko eragileek eta 
protagonistek parte hartu  behar dutela esparru publikoaz gaindi. Alegia, industria 
kulturala osatzen duten eragile pribatuek parte hartu behar dute, hirugarren sektoreko 
organismoek kulturen arteko elkarrizketa sustatzen duten rol garrantzitsua onartu behar da 
eta gizarte zibilak ondare kulturalaren defentsan eragile aktibo gisa eta esparru publikoan 
eta pribatuan gauzatzen diren jardueren hartzaile gisa duen rola onartu behar da. 

• Testuinguru horretan, baldintza horiek politika kulturala Espainiako Konstituzioan bertan 
aurreikusitako instituzio arteko partaidetza-esparru  gisa hartzen dute; Estatuaren eta 
autonomia-erkidegoen esku-hartze publikoak biak egi n daitezke.  
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- Zehazki, Espainiako Konstituzioak, 149.2. artikuluan jasotzen du “Estatuak kulturari 
zerbitzu eman behar diola” ulertzen dela; autonomia-erkidegoek beren gain hartu 
ditzaketen eskumenak urratu gabe, Estatuak kulturaren zerbitzua betebehar eta 
funtsezko gomendio gisa hartuko du eta komunikazio kulturala erraztuko du 
autonomia-erkidegoen artean, haiekin bat. 

- Testuinguru horretan, Estatuak gai hauen gaineko eskumen esklusiboa atxikitzen du:  
Espainiako ondare kultural, artistiko eta monumentalaren defentsa esportazioaren eta 
espoliazioaren aurka; Estatua titulartzat duten museo, liburutegi eta artxiboak, 
autonomia-erkidegoek kudeatzeko aukera dutelarik ere. 

• Azkenik, eragileen kulturaren esparruan duten partaidetza anitza esparru publikoan ere 
hautematen da, lotura estua baitu jarduera publikoaren beste espar ru batzuekin,  
hala nola aisiarekin, gazteria-politikarekin edo aisia-jardueren baimentze, arautze eta 
kontrolarekin.  

Lan honetarako, politika kulturala jarduerako zenbait azpiesparrutan egituratu da, 
errazago ulertzeko, ondoren errazago aztertzeko eta ondorioak errazago ateratzeko. 
Horrela, aurkezten den egitura konfiguratzeko, batetik, erreferentziazko sektore-
legedian, hots, Euskal Ondare Kulturalaren 7/1990 L egean, jasotzen den egitura  
erabili da, non “ondare kultural” kontzeptua erabiltzen baita babestu eta defenditu 
behar diren interes kulturaleko ondare guztiak integratzen dituen kontzeptu gisa. Hain 
zuzen, Lege horrek Ondare Historiko gisa arautzen dituen jarduera-esparru guztiak 
hartzen dira kontuan (ondare kulturalen, higigarrien eta higiezinen erregulazioa eta 
horien babes-erregimena, ondare arkeologiko eta etnografikoa), orobat artxiboen, 
liburutegien eta museoen azpiegitura, horiek euskal ondare kulturalaren gordailu 
nagusiak direnez. 

Analisirako egitura osatzeko, “Kulturaren sustapena ” kontzeptu globalaren barruan 
dagoen azpiesparru bat aztertuko dugu. Ez dago horri buruzko erreferentziazko 
sektore-araurik eta orotariko sektore eta diziplina kulturaletako sorkuntza laguntzeari 
loturiko jarduera publikoa eta horiek sortzen diren eta jarduera kulturala ezagutarazten 
den (berezko jardueren bidez edo lankidetzan) ekipamenduak barne hartzen ditu. 
Gainera, hedabideei buruzko azpiesparru espezifiko bat ere hartu da barne, politika 
kulturalaren analisi-egitura osatzen duena, lan honetarako. 

Azkenik, beharrezkoa da aipatzea lanaren helmenetik kanpo geratzeagatik txosten 
honetan kontuan hartu ez diren beste gai batzuk, hala nola hizkuntza-politika, edo 
txosten honen esparruan berariaz analizatzeagatik barne hartu ez direnak, hala nola 
Gazteria eta Kirolaren arloa, zeina, maiz, Kulturari loturiko organismo eta egitura 
instituzionalei loturik baitago. 

 

 

Jarraian, xehetasun handiagoz deskribatuko dugu politika kulturala aztertzeko erabili 
den egitura: 
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• Ondare kulturala:  Ondare historikoa kontserbatzera, leheneratzera, birgaitzera, 
aztertzera, babestera eta ezagutaraztera bideratutako jarduera publikoak, instituzioek 
babestu eta gorde beharreko interes historikoko ondare guztiak kontuan hartuta; ondare 
historiko-artistikoa, monumentala eta arkeologikoa. Euskal Autonomia Erkidegoko Ondare 
Kulturalaren Legean jasotzen den moduan, ondare kulturala elementu hauek osatzen dute: 
“balio historiko, artistiko, hirigintzazko, etnografiko, zientifiko, tekniko eta soziala dela eta, 
babestu eta defenditu beharreko interes kulturaleko ondare guztiek”. Azpiesparru horretan 
sartzen dira ondare kulturalari loturiko jarduera guztiak, museoen, liburutegien eta artxiboen 
azpiegiturak izan ezik, horiek beste azpiesparru batzuetan bereizita aztertzen direlako, eta 
ondare dokumental eta bibliografikoa, liburutegien eta artxibo-zerbitzuen azpiesparruetan 
batera analizatzen baitira, hurrenez hurren. 

• Museoak:  Museo eta bildumei loturiko jarduerak, besteak beste, museoak sortzea eta 
mantentzea, funtsak erostea eta publikoki irizpide museografikoen arabera erakusten diren 
ondare kulturalak ezagutarazteko, kontserbatzeko eta abarrerako jarduerak antolatzea. 
Museoak honela definitzen dira, indarrean dagoen Museoen Legearekin bat: “izaera 
iraunkorra duten eta irabazi-asmorik ez duten erakundeak, jendeari irekiak eta gizartearen 
eta horren garapenaren zerbitzura daudenak eta non modu zientifiko, estetiko eta 
didaktikoan biltzen, erosten, kontserbatzen, ordenatzen, dokumentatzen, ikertzen, 
ezagutarazten eta erakusten baitira, aztertzeko, hezteko, gozatzeko eta zientifikoki eta 
kulturalki sustatzeko asmoarekin, balio historiko, artistiko, arkeologiko, paleontologiko, 
antropologiko, etnografiko, etnologiko, zientifiko, tekniko, natural edo bestelako izaera 
kulturaleko multzo eta bildumak”. 

• Liburutegiak:  Liburutegien kudeaketari (liburutegien, zerbitzu publikoen eta abarren 
funtsak mantentzea eta erostea eta abar) eta liburutegietan sustatzen diren jarduerei loturiko 
jarduerak, batez ere irakurketa sustatzeari loturikoak. Halaber, azpiesparru honetan sartu 
dira ondare bibliografikoa katalogatzeari eta babesteari loturiko jarduerak. Horren harira, 
Liburutegien 11/2007 Legeak honela definitzen ditu liburutegiak: “liburuen, aldizkako edo 
serieko argitalpenen, grabatuen, mapen, soinu-grabazioen, dokumentazio grafikoen, 
argazkien, ikus-entzunezko dokumentuen, multimedia-dokumentuen eta dokumentu 
elektronikoen nahiz bestelako material edo informazio-iturrien, eskuizkribuen, inprimakien 
edo edozein euskarri-motatan erreproduzitutako dokumentuen multzo antolatua, zeinaren 
helburua dokumentu horiek biltzea eta kontserbatzea baita, orobat horien erabilera erraztea, 
informaziorako, ikerketarako, hezkuntzarako edo aisiarako egokiak diren baliabide tekniko 
eta pertsonalen bidez”. 

• Artxiboak eta ondare dokumentala:  Instituzio publikoen artxibo-zerbitzuak sortzeari 
eta mantentzeari, katalogatzeari, kudeatzeari eta ezagutarazteari loturiko jarduera, orobat 
ondare dokumentala babesteaz eta kontserbatzeaz arduratzen dena. Ondare Kulturalaren 
Legean honela definitzen da artxibo-zerbitzua: “artxibo-tratamenduaz eta integratutako 
artxibo-funtsak ezagutarazteaz arduratzen diren administrazio-unitateak”. Halaber, Ondare 
Dokumentalak historian zehar atribuzioak, funtzioak edo jarduerak Euskal Autonomia 
Erkidegoan garatu dituen edozein administrazio, erakunde edo banakok sortutako edo 
jasotako dokumentazio interesgarria aipatzen du, horren titulartasuna eta egungo edo 
etorkizuneko kokapena edozein izanik ere.  

• Kulturaren sustapena:  Azpiesparru horretan sartu dira bai zentro eta ekipamendu 
kulturalen kudeaketa eta mantentzea, bai, besteak beste, jarduera kulturala sortzen, 
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ekoizten eta ezagutarazten laguntzera, sektorea eta industria kulturala bere balio-katean 
zehar sustatzera eta herritarrek kultura eskuratu dezaten erraztera bideratutako instituzioen 
berezko programen garapena. Horrela, antzerkia eta dantza, musika, ikusizko arteak, 
zinema eta ikus-entzunezko artea, literatura eta edizioa, festak eta kultura herrikoia eta 
ekipamendu soziokulturaletatik (Kultura Etxeak, antzokiak, zinemak, auditorioak, erakusketa-
aretoak, sorkuntza-lantegiak, elkarteen egoitzak eta abar) sustatutako ekintza kultural 
guztiak hartu dira barne.  

Sustapen kulturalaren diziplina edo esparruak ez dira bereizita analizatu, sailkapena ez 
delako ez homogeneoa, ez esplizitua sektore-arauetan, ziurrenik politika kulturaleko 
diziplinaren edo jarduera-arloaren kontzeptuak berak izaera aldakorra edo ebolutiboa 
duelako. Esparru horretan sektore-ararik ez dagoenez, eta sustapen kulturaleko jarduerak 
gauzatzeko eskumenen banaketak izaera globala duenez (eta ez diziplinen araberakoa) 
indarrean den arau-esparruaren arabera bikoiztasunak identifikatzeko proiektu honetan egin 
den analisia modu bateratuan egin da, eta ez diziplinaka. 

• Hedabideak:  Azpiesparru honetan sartzen dira irrati-difusioko eta telebista-hedapeneko 
jardueren eta hedabide publikoei laguntzeko eta horiek finantzatzeko jardueren kudeaketari 
loturiko ekintzak. 

 

2.9.2.  Bikoiztasunen azterketa 

Bikoiztasunen identifikazioa  

EAEko maila instituzionaletan politika kulturalean esleitutako eskumenei buruzko 
erreferentziazko oinarrizko arau instituzionalean maila instituziona l guztien 
partaidetza onartzen da politika kulturaleko jardue ra-eremuetan.  Hala, Autonomia 
Estatutuak, Lurralde Historikoei buruzko 7/1983 Legeak eta Toki-araubidearen 
oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legeak maila instituzionalen kulturako eskumenak 
oso modu generiko eta zabalean aipatzen dituzte, jarduera-esparru nagusiak honako 
banaketa honen arabera esleituz: 

• Autonomia Estatutuak autonomia-erkidegoaren eskumen esklusibotzat  onartzen ditu 
“Kultura ”, “Arte Ederrak sustatzeari eta irakasteari loturiko i nstituzioak ”, “Ondare 
historiko, artistiko, monumental, arkeologikoa eta zientifikoa” eta “Estatuaren 
titulartasunekoak ez diren artxibo, liburutegi eta museoak ”, Estatuak ondare 
kulturalaren esportazioari eta espoliazioari loturik erreserbatzen dituen betebeharrak urratu 
gabe. Halaber, onartzen du Euskal Autonomia Erkidegoari dagokiola hedabide sozialei 
loturiko Estatuaren oinarrizko arauen lege-garapena.  

• Orobat, Lurralde historikoek eskumen esklusiboa dute “Artxibo, liburutegi, museo eta 
arte eder eta artisautzari loturiko eta lurralde hi storikoaren titulartasuneko 
instituzioetan ”, baita “lurralde  historikoaren interesekoak diren organismo kultural ak 
sortzen eta mantentzen ” eta “Ondare Historiko, Artistiko, Monumental eta 
Arkeologikoa kontserbatzen, hobetzen, leheneratzen edo, hala badagokio, 
induskatzen ” ere. 
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• Toki mailan , Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen Legearekin bat, udalerriek 
liburutegi-zerbitzua  emateko betebeharra dute (5.000 biztanle baino gehiago dituzten 
udalerriek) eta eskumenak izan ahalko dituzte, Ondare eta Jarduera edo instalazio 
kulturalen  esparruan indarrean dauden legeen arabera.  

Sektore-arauei dagokienez, politika kulturala orain arte arau-garapen desorekatua  
duen arlo bat da. Horrela, Ondare Kulturalari dagokionez, zentzu zabalean, Euskal 
Ondare Kulturalaren 7/1990 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko 7/2006 Legearekin 
eta Euskal Autonomia Erkidegoko Liburutegien 11/2007 Legearekin bat, 
erreferentziazko arauak dira eta eragile instituzionalen jarduera-esparrua ezartzen 
dute, nahiz eta kasu batzuetan garatzeke dauden. Dena den, “Kulturaren 
sustapenari” loturiko eskumen-banaketa egituratzen duen sektore-araurik ez dago.  

Ondarearen eremuan, Ondare Kulturalaren 7/1990 Legeak eta horrek Liburutegien 
Legearen eta Museoen Legearen bidez izandako garapenak maila instituzional 
desberdinen partaidetza  onartzen dute, batez ere ondareari loturiko azpiegituren 
titulartasunari dagokionez.  

Ingurune horretan, politika kulturalari loturiko eragileak maila instituzional guztietan 
daude. Zehazkiago, Eusko Jaurlaritzak Kultura Sailaren bidez jarduten du kultura-
esparruko eskumenetan (Kultura, Gazteria eta Kirol Sailburuordetza eta Euskal Irrati 
Telebistaren Sozietate Publikoa, Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute, 
Euskadiko Orkestraren Sozietate Publikoa, SA, Euskadiko Liburutegia eta Euskal 
Herriko Gazte Orkestra Fundazioa). 

Bestalde, Arabako Foru Aldundiak  Euskara, Kultura eta Kirol Sailaren bidez 
gauzatzen ditu kulturaren eremuko funtzioak, orobat Arabarri Sozietate Publikoaren eta 
Araban Eraikitako Ondare Kulturala Kudeatzeko Sozietate Anonimoaren bidez. 
Bestalde, Bizkaiko Foru Aldundiak  Kultura Sailaren, BizkaiKOA Foru mailako 
Enpresa Erakunde Publikoaren eta Euskalduna Jauregia, SAren eta Rekalde 
Erakusketa Aretoa, SLren bidez jarduten du kultura-arloan. Azkenik, Gipuzkoako Foru 
Aldundiak Kultura eta Euskara Sailaren bidez erabiltzen ditu politika kulturalari loturiko 
eskumenak. 

Udal-esparruan, analizatutako udalek dagozkien Kultura Arloen bidez garatzen dituzte 
jarduera kulturalak eta, kasu batzuetan arlo horiek kirolean, euskaran, gazterian edo 
jaietan jarduerak garatzen dituzten arlo berean bateratuta egoten dira. Halaber, udal 
handietako batzuk soilik kultura-esparruan lan egiten duten Sozietate Publikoak 
dituzte, orobat Musika Eskola ugari83. 

Horrela, behin politika kulturaleko arau- eta eskumen-esparrua eta horretan esku 
hartzen duten eragileen mapa definituta, hurrengo taulan egindako analisitik 
ondorioztatutako instituzio arteko jarduera aurkezten da. 

 

                                                 
83 Txosten honetarako, Musika Eskolak Hezkuntza, Unibertsitate eta Prestakuntza Politikaren analisian sartzen dira, 
hezkuntza-jarduera garatzen dutelako.  
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Analisi sakona egin da definitutako azpiesparru guztietan eta egindako berrikuspenak 
agerian uzten du bai Eusko Jaurlaritzak, bai foru-aldundi eta udalek ara uetan 
jasota dagoen moduan jarduten dutela politika kulturalean definitutako jarduera-
esparruetan.  

Dena den, eta azalpen honetarako, uste dugu interesgarria dela politika egituratu den 
azpiesparru bakoitzean aztertutako alderdi nagusiak nabarmentzea. 

Ondare kulturalari  dagokionez, Autonomia Estatutuak eta Lurralde Historikoen legeak 
onartzen duen eskumen-banaketarekin bat, Eusko Jaurlaritzak ondare historiko, 
artistiko, monumental eta arkeologikoari buruzko oinarrizko erregulazioa ezartzen du 
eta, halaber, Ondare Kultural Kalifikatuen erregistroa eta Euskal Ondare Kulturalaren 
Inbentarioa kudeatzen ditu, Euskal Ondare Kulturalaren Zentroaren bidez, ikerketa-
lanak sustatzen ditu eta Euskal Ondare Kulturala ezagutarazten du.  

Foru-aldundiek, zeinek arauak garatzeko eta egikaritzeko ahalmena baitute, Ondarea 
Kontserbatzeko eta Babesteko jarduerak baimentzen, zehazten eta, hala badagokio, 
garatzen dituzte.  Udal mailan, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen Legean eta 
Euskal Ondare Kulturalaren Legean berariaz xedatutakoarekin bat, udalerrian dauden 
eta ondare historikoa osatzen duten ondasunen balio kulturala gauzatzea eta 
ezagutaraztea dute beren eginkizun, larrialdi-kasuetan, mehatxatuta dauden ondare 
historikoko ondasunak babesteko beharrezkoak diren kautela-neurriak hartuz. 
Egindako analisian ez da aurkitu hiru maila instituzionalen eskumen-banaketaren 
arauek babestu gabeko jarduerarik  arlo honetan.  

Museoen azpiesparruari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak eskumen esklusiboa du 
Estatuaren titulartasunekoak ez diren museoetan. Halaber, foru-aldundiek eskumen 
esklusiboa dute beren titulartasunekoak diren museoetan, Lurralde Historikoen 
Legearekin bat. Udal mailan, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen Legeak 
jasotzen du udalerriek eskumena dutela jarduera eta instalazio kulturalen gainean eta, 
jotzen badugu instalazio kulturalen kontzeptuaren barruan sar daitezkeela museoak, 
esan daiteke arlo honetako udal-jarduera arauek babestuta dagoela, txosten honi 
dagokionez. Testuinguru horretan, hiru maila instituzionaletan nork bere 

 
Oinarrizko eta/edo sektoreko araudian emandako eskumenak babestutako egikaritzea 

 
Oinarrizko eta/edo sektoreko araudiaren  babesik gabeko egikaritzea 
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titulartasunekoak diren museoei loturiko jarduerak garatzen ditu, Eusko 
Jaurlaritzak gauzatzen dituen funtzio globalez gain era Euskal Autonomia 
Erkidegoko museoen planifikazio orokorrari eta antolamenduari loturik , edota 
Euskal Autonomia Erkidegoko Museoen 7/2006 Legeak esleitutako Euskal Autonomia 
Erkidegoko Museoen Sistema Nazionalaren kudeaketari loturik, zeinak Museoen 
Zentroaren bidez gauzatzen baitira. 

Puntu honetan, beharrezkotzat jo da gogoeta bat egitea foru-aldundiek dagokien 
lurraldeko museo-sarea antolatzeari, egituratzeari eta kudeatzeari loturik beren buruari 
esleitzen dizkieten funtzioak aztertzeko, zeinak beren titulartasuneko museoak 
antolatzeaz, kudeatzeaz, sustatzeaz eta ezagutarazteaz harago baitoaz, Lurralde 
Historikoen Legean jasota dagoen berariazko eskumenarekin bat. Azterketa 
honetarako egin den analisian, laguntza-jarduerak aurkitu dira, bai foru-
titulartasunekoak ez diren museoei hiru foru-aldundiek emandako diru-laguntzen edo 
zuzeneko transferentzien bidez, bai aldundi bakoitzaren lurraldeko museoak, 
titularitatea gorabehera, orientatzera edo egituratzera bideratutako jarduerak ere, hala 
nola, Bizkaiko Foru Aldundiak “Bizkaikoa” Foru mailako Enpresa Erakunde Publikoaren 
bitartez84 egindakoak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, zeinaren antolamendu-
dekretuan foru-museoen sarearen kudeaketari eta lurraldeko museo-sarea 
egituratzeari loturiko funtzioak jasotzen baitira, egindakoak.  

Ildo horretan, “museo” kontzeptuari espezifikoki loturiko arau-erreferentzian jotzen den 
arren foru-aldundiek beren titulartasunekoak diren museoetan bakarrik dutela 
eskumena, Lurralde Historikoen Legeak eskumen esklusiboa onartzen die “lurralde 
historikoan interesekoak diren organismo kulturalak sortzen eta mantentzen”. Hori dela 
eta, lan honetarako, jo dugu azpiesparru honetan hautemandako jarduera guztiak 
eskumen-arauek babestuta daudela. 

Liburutegiei eta Ondare Bibliografikoari  dagokionez, eskumen-banaketa 
liburutegien titulartasunari lotuta dago, bai foru mailan, bai udal mailan; orobat Euskal 
Autonomia Erkidegoko Liburutegien 11/2007 Legeak Eusko Jaurlaritzari esleitzen dion 
eskumenari lotuta, besteak beste, Irakurketa Publikoaren Sareaz osatuta dagoen 
Euskal Autonomia Erkidegoko Liburutegi Sistemari dagokionez. Foru-aldundiek 
eskumen esklusiboa dute beren titulartasuneko liburutegien gainean, Lurralde 
Historikoen Legearen arabera, eta 5.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerriek 
liburutegi-zerbitzua eskaintzeko betebeharra dute, Toki-araubidearen oinarriak 
arautzen dituen Legearen arabera.  

Egindako analisiak agerian utzi du arlo honetan eskumen-banaketa eraginkorra 
dagoela hiru maila instituzionaletan. Eusko Jaurlaritzaren jarduera Euskal Autonomia 

                                                 
84 Bizkaikoa, Foru mailako Enpresa Erakunde Publikoa 2010eko abenduan sortu zuen Foru Aldundiak. Horren 
helburuen artean daude, sorrerako Foru Arauan jasotzen den bezala (abenduaren 22ko 5/2010 Foru Araua, 
«BizkaiKOA» enpresa-izaerako foru-erakunde publikoa sortzeari buruzkoa), Bizkaiko Foru Aldundiaren 
titulartasunekoak diren (osoa edo partziala) Bizkaiko ondasun kulturalen planifikazio estrategikoa, kudeaketa 
koordinatua, jarraipena, kontrola eta ikuskaritza eraginkorra, orobat Bizkaian dauden mota horretako gainerako 
azpiegituren segimendu eta kontrol eraginkorra. 
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Erkidegoko Irakurketa Publikoaren Sarea kudeatzean eta zerbitzuak ematean 
oinarritzen da. Horretarako, sareko zati diren liburutegietan teknologia berriak 
eskuratzera eta funtsak erostera zuzendutako diru-laguntzak ematen ditu. Foru 
mailan85 eta udal mailan, jarduerak liburutegi-zerbitzuak kudeatzean eta ematean, 
irakurketa sustatzeko jarduerak garatzean eta ondare bibliografikoa kontserbatzean eta 
mantentzean oinarritzen dira. 

Nolanahi ere, esparru horretan nabarmentzekoa da aurreikusten dela 2011. urtean 
zehar idatziko eta onartuko direla Euskal Autonomia Erkidegoko Liburutegien Legearen 
dagozkion arau-garapenak, Euskal Liburutegi Sistema eta Irakurketa Publikoaren 
Sarea antolatuko eta egituratuko dela bermatzeko, orobat Euskal Autonomia 
Erkidegoko Liburutegiei loturiko lege-esparrua berrikusiko dela, oraingoz ez baita 
osatu. Gaur egun, Foru Liburutegiak eta Bilboko, Donostiako eta Santurtziko 
liburutegiak ez daude Euskal Autonomia Erkidegoko Liburutegi Sistemari atxikita.  

Artxiboei eta Ondare Dokumentalari dagokionez, museoen eta liburutegien 
azpiesparruan aipatutakoaren harira, eskumenak hiru maila instituzionaletan banatuta 
daude. Bai Eusko Jaurlaritzak, bai foru-aldundiek, eskumen esklusiboa dute 
“Estatuaren titulartasunekoak ez diren artxiboen gainean” eta “beren titulartasunekoak 
diren artxiboen gainean”, hurrenez hurren, Autonomia Estatutuan eta Lurralde 
Historikoen Legean onartzen den moduan. Udalen kasuan, Toki-araubidearen oinarriak 
arautzen dituen Legean ondare historiko-artistikoaren gaineko eskumenak bakarrik 
aipatzen diren arren, Ondare Kulturalaren 7/1990 Legeak onartzen du bai erkidego-
instituzioek, bai udal-instituzioek, biek ala biek dutela artxibo-zerbitzu bat sortzeko eta 
mantentzeko betebeharra eta hori kudeatu egin behar dela, integratutako 
dokumentazioa ezagutarazi behar dela eta kontrolatu egin behar dela. Hori dela eta, 
udalek garatutako jarduerak arauek babestutakoak dira. 

Ondare Kulturalaren Legean aurreikusten den Artxiboen Sistema Nazionalari 
dagokionez, Eusko Jaurlaritzak bere gain hartu ditu Euskal Autonomia Erkidegoko 
Artxiboen Sistema Nazionalaren kudeaketako berezko funtzioak. Halaber, Lege 
horretan aurreikusten den eta une honetan eraikitzen ari den Artxibo Historiko 
Nazionala etorkizunean Euskal Autonomia Erkidegoko Ondare Dokumentalaren 
Zentroaren (Irargi) oraingo zerbitzuan integratuko da eta Eusko Jaurlaritzaren arlo 
horretako eskumenak hartuko ditu bere gain, Euskal Autonomia Erkidegoko Artxiboen 
Sistema Nazionaleko buru gisa.  

Ondare Dokumentalari dagokionez, Ondare Kulturalaren Legean bertan definitzen den 
moduan, hiru maila instituzionalek dute dokumentuak, artxibo-funtsak eta dokumentu-
bildumak kontserbatzeko eta zaintzeko betebeharra, horien titularrak izaki. Gainera, 
Eusko Jaurlaritzak eskumena du ondare dokumentala osatzen duten dokumentuen 
deklarazioa kudeatzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Ondare Dokumentalaren 

                                                 
85 Arabaren kasuan, dagoen liburutegi publikoaren titulartasuna Estatuarena da eta kudeaketa, berriz, foru mailakoa, 
Estatutik EAErako zerbitzu-eskualdatzearen Dekretuetan eta Autonomia Erkidegoko Instituzio Komunen Kultura-arloko 
zerbitzuak Arabako Lurralde Historikoari eskualdatzeko Dekretuan berariaz onartzen den moduan; azken horretan, 
Arabaren eskumena onartzen da liburutegien alorrean eta esparru horretako zerbitzuak eskualdatzen zaizkio. 
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Inbentarioa kudeatzeko, azken horrek Euskal Autonomia Erkidegoko Ondarearen 
Inbentario Orokorra osatzen baitu. Hiru maila instituzionalek artxibo-zerbitzuei eta 
ondare dokumentalaren kudeaketari loturik egindako jardueraren analisian ez da 
eskumena esleituta izan gabe garatu den jarduerarik aurkitu, maila instituzional bakar 
batean ere.  

Kulturaren sustapenaren  arloan barne hartzen dira ekipamendu kulturalei loturiko 
jarduerak, instituzioen programazioa eta beste eragile batzuek jarduera kulturalak 
gauzatzeko laguntza ematea. Kasu horretan, hiru maila instituzionalen eskumen-
esleipena modu generikoan definitzen da oinarrizko arau instituzionaletan Autonomia 
Estatutuak autonomia-erkidegoaren eskumen esklusibotzat onartzen ditu “kultura”, 
zentzu zabalean, eta “Arte Ederrak sustatzeari eta irakasteari loturiko instituzioak”. 
Foru mailan, berriz, Lurralde Historikoen Legearen arabera, foru-organoek eskumen 
esklusiboa dute “lurralde historikoan interesekoak diren organismo kulturalak sortzen 
eta mantentzen”. Udal mailan, berriz, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen 
Legearekin bat, udalak eskumena du “Jarduera edo instalazio kulturalen” alorrean.  

Aipatutako arauetan hiru maila instituzionalei eskumenak esleitzeko kondizioek arau-
esparru babesgarri zabala osatzen dute instituzioek jarduerak garatu ahal izateko. 
Halaber, esparru honetan eskumenak zehatzago banatzen dituen edo maila 
instituzional bakoitzaren jarduera erregulatzen duen sektore-araurik ez egoteak berekin 
dakar Kulturaren Sustapenean maila instituzional guztiek parte hartzen dutela, betiere, 
indarrean dauden arauetan xedatuta dagoen moduan. 

Instituzio guztiek arlo honetan gauzatutako jardueretan ekipamendu kulturalen 
planifikazio- eta kudeaketa-ekintzak barne hartzen dira, baita politika kulturalaren balio-
katean eragitera zuzendutako jarduerak ere. Horrela, ikerketako prestakuntza-beharrei 
erantzuten zaie, eragile soziokulturalek eta industria kulturalak garatutako jarduerak 
sortzen, ekoizten, ezagutarazten eta komunikatzen laguntzen da, esparru publikoko 
berezko jardueren garapenaz gainera, kulturaren esparru edo diziplina guztietan 
kultura ezagutarazteko helburuarekin eta eskaintza kultural zabalagoa sortzeko 
helburuarekin. Nolanahi ere, bat egiten duten jarduera horiek guztiak gaur egungo 
arau-esparruaren araberakoak dira.  

Ildo horretan, Eusko Jaurlaritza etorkizunean Kulturaren Eskuragarritasuneko Euskal 
Legearen proposamen bat egitea planteatzen ari da, administrazioentzako 
engaiamendu minimo batzuk ezartze aldera, esparru kultural inklusibo, plural, sortzaile 
eta jasangarri bat sortzeko behar diren baldintza minimoei esparru publikotik eta eremu 
kultural guztietan erantzuteko.  

Hedabideei  dagokienez, eskumen-banaketa erkidego eta udal mailakoa da. 
Autonomia Estatutuarekin bat, Autonomia Erkidegoak hedabide sozialei buruzko 
Estatuaren oinarrizko arauak garatzeko eskumena du eta, halaber, telebista, irrati, 
prentsa edo bestelako hedabide propioak erregulatzeko, sortzeko eta mantentzeko 
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aukera du. Udal-esparruari dagokionez, arlo horretako sektore-arauek86 udalerriak 
tokiko telebista- eta irratidifusio-zerbitzuak emateko eragile eskuduntzat onartzen 
dituzte.  

Ingurune horretan, egindako analisiak agerian uzten du Eusko Jaurlaritzak eta 
udalerriek aurreikusitako eskumenen arabera gauzatz en dituztela esparru 
horretako jarduerak.  Horrela, irrati- eta telebista-zerbitzuak emateko prozeduren 
kudeaketa administratiboa bere gain hartzeaz gainera, Eusko Jaurlaritzak irratidifusio- 
eta telebista-zerbitzu publikoak EiTB erakunde publikoaren bidez eskaintzen ditu. Udal 
mailan, Getxoko Udalak eta Donostiako Udalak (udalerri horiek txosten honetan aztertu 
dira) irratidifusioko udal-irrati bat eta lur gaineko uhinen bidezko tokiko telebista bat 
dituzte, hurrenez hurren.  

Ondorioak  

EAEko politika kulturalaren analisian agerian geratu da arau-esparru generikoa  duen 
politika bat dela, baina ez duela garapen-maila orekatua, Kultura-arloko eskumenak 
hiru maila instituzionalei esleitzen dizkiela  jarduera-esparru guztietan, aztertutako 
analisi-egiturarekin bat.  

Hala, egindako txostenak agerian utzi du, hain zuzen, politika kulturaleko jardueren 
garapenaren errealitatea indarrean dagoen eskumen-e sparruaren barruan 
geratzen dela  eta instituzio maila desberdinetako hezkuntza-jarduera publikoa 
arauetan ezarritakoaren arabera gauzatzen dela. 

Horrenbestez, euskal instituzio publikoek, legeetan bertan xedatu ta dagoen 
moduan, parte-hartze handia duten  politika publiko bat da. Horretan, gaur egun 
analizatutako maila instituzionalek garatzen dituzten jarduera guztiak arauetan 
aurreikusita daude, oinarrizko arau instituzionaletan maila instituzional bakoitzaren 
eskumena onartzen duten arau ugarietan xedatzen den moduan, eta Ondare 
Kulturalaren arloko eragile desberdinen partaidetza  eta eskumena onartzen da, 
azpiegituren titulartasunari lotuta,  orobat hautematen da sektore-erregulaziorik ez 
dagoela kulturaren sustapenaren esparruan.  

Ondare kulturalari dagokionez, funtsean museo-, liburutegi- eta artxibo-sistemen eta 
sare globalen kudeaketari loturiko Eusko Jaurlaritzaren jardueraz eta udal eta foru-
aldundiek liburutegien, artxiboen edo museoen arloan duten partaidetzaz gainera, 
azpiegituren beraien titulartasunari lotuta dago, e rreferentziazko oinarrizko eta 
sektorekako arauetan xedatuta dagoen moduan.  Ildo horretan, maila administratibo 
guztiek parte hartzen dute Ondarearen esparruan, baita beren titulartasunekoak diren 
museo-, liburutegi- eta artxibo-azpiegituren bidez ere.  

                                                 
86 Urriaren 3ko 190/2006 Dekretua, lur gainekouhinen bidezko tokiko telebista-zerbitzua erregulatzen duena; eta 
martxoaren 22ko 138/1994 Dekretua, maiztasun-modulazioko uhin metrikoetako soinuzko irratidifusioaren zerbitzu 
publikoaren esleipen-erregimena ezartzen duena Euskal Autonomia Erkidegoko Udal Erakundeetarako. 
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Oinarrizko arau instituzionaletan ekipamendu eta jarduera kulturalak sortzeko eta 
mantentzeko  aurreikusitako eskumenari dagokionez, udalen eta foru-aldundien 
kasuan, jo da arauek babesten dutela kultura sustatzeari loturiko jarduera ororen 
garapena, programen edo instituzio kulturaletako partaidetzaren bidez; halaber  jo da 
hori eginez ez dela gauzatzen arauetan aurreikusi gabeko jarduerarik.  

Orobat, oinarrizko arauak horrela ulertzen baditugu, esan daiteke eragile publikoek  
bestelako eragile edo entitate kulturalek gauzatzen dituzten jarduerak diruz laguntzea 
edo finantzatzea  babesten dutela arauek, eta, hortaz, ezin da esan arauek babestu 
gabeko jarduera denik txosten honetako analisiaren arabera.  
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B taldeko politikak  (Gazteria eta Kirola, Turismoa, Sanitatea eta Osasun Publikoa eta 
Polizia) aztertzearen helburua eskumen-arauen analisian eta eraginkortasun-ezak 
identifikatzean datza, txosten honen Sarrerako atal metodologikoan aipatutakoarekin 
bat. Hortaz, multzo honetako politikak ez dira analizatzen eskumen-arauek aurreikusi 
gabe gauzatutako jarduerak zenbatetsiz.  

Horren harira, politika horiek egitura honen arabera analizatu dira: 

• Politikaren helmena: A taldeko politiketako txostenek bezala, politikaren testuinguruaren 
deskribapena, analisiaren egitura eta eragileei eskumenak esleitzen dizkien 
erreferentziazko arau-esparrua barne hartzen dira. 

• Ondorioak : Atal horretan, arauetan xedatutakoarekin bat etorri gabe garatzen diren 
jardueren balorazio globala egin da, txostenerako egin diren bilera eta elkarrizketen 
ondorioz posible izan den kasuetan. 

 

2.10.  Gazteria eta Kirol Politika 

2.10.1. Politikaren helmena 

Politika honen analisia bi arlo handitan egituratzen da: Gazteria eta Kirola. 

Gazteria Arloa  

Lehen kasuan, baiezta daiteke gazteria-politikak ez duela definizio zehatz eta xeherik 
oinarrizko arauetan.  

1978ko Espainiako Konstituzioan, 48. artikuluan besterik ez da aipatzen berariaz 
gazteria kolektibo gisa. Horretan, honako hau adierazten da: “botere publikoek sustatu 
egingo dituzte gazteek garapen politiko, sozial, ekonomiko eta kulturalean libre eta 
eraginkor parte hartzeko baldintzak”. Horrenbestez, ez dago gazteen eskubide 
espezifikoen definizio zehatzik, politika sozialari edo laguntzazko politikari loturiko 
eskubideez gaindi. 

Arau-kontzeptualizazioa alde batera utziz, gazteria-politika honela defini daiteke: 
bizitzaren esparru desberdinetan pertsona gazteen b eharrei erantzutera 
bideratutako esku-hartze oro, zuzena nahiz zeharkak oa. Horrela, politikaren 
diziplina arteko izaera  islatzen da, zeinak, besteak beste, osasuna, enplegua, aisia 
eta denbora librea eta hezkuntza barne hartzen baititu. 

Ildo horretan, nabarmentzekoa da dokumentu honetan egiten den analisia 
zuzenean lotuta dagoela gazteen sustapenaz arduratz en diren eragileei.  Hau da, 
ez da sakontzen gazteen autonomia eta emantzipazioa errazten duten Arlo/Sail, 
Organismo eta Eragile Sozialen esku-hartzeetan, horien jarduera dagokion arloko 
eragile eskudunek koordinatutako sektore-planifikazioaren barruan egituratzen delako. 
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Ohar hori kontuan hartuta, Estatuaren gazteria-arloko funtzio- eta zerbitzu-
eskualdatzeen zenbait errege-dekretu aztertu dira eta, horri esker, esparru horretan 
gauzatutako lanak argitu ahal izan dira; besteak beste: gazteek instituzio arteko 
gaietan duten partaidetza sustatzea; gazteen lankidetza eta elkartegintza; aterpetxeen, 
egoitzen, kanpamentuen eta gazteentzako lan-esparruen titulartasuna, kudeaketa eta 
zuzendaritza; jarduera kultural eta artistikoak; eta animazio soziokultural eta aisia. 

Horrela, aipatutako funtzio-zerrendan oinarrituta, Gazteria Arloa honako jarduera-
azpiesparru hauen inguruan egituratu da, analisi honetarako: 

• Haurren eta gazteen sustapen eta partaidetza:  Integrazio sozialaren bitartez, 
gazteen autonomia pertsonala sustatzera zuzendutako jarduera guztiak barne hartzen ditu. 
Kontuan hartzen badugu neurri horien sektore-izaera eta azpiesparru horretako jarduerak 
garatzea eta martxan jartzea zenbait arlo edo saili lotuta daudela, analisiaren xedetzat jo 
dira gazteen sustapen eta partaidetzarako sektore arteko planifikazio eta koordinaziorako 
tresnak taxutzeko eta koordinatzeko orduan instituzioek duten ahalmena eta ekimena. 

• Gazteen informazioa, dokumentazioa, aholkularitza e do orientazioa: 
Gazteentzako interesekoak diren gaien informazio-, orientazio- eta aholkularitza-ekintza eta 
–zerbitzu guztiak barne hartzen dira (etxebizitza, enplegua, prestakuntza, beken eta diru-
laguntzen deialdiak, oposaketak, aisia-agenda eta abar). 

• Haur eta gazteentzako aterpetxe eta instalazioak:  (aterpetxeen eta haur- eta gazte-
taldeek egonaldiak egiteko eta ostatu hartzeko bestelako instalazioen kudeaketa barne). 
Arauetan xedatzen den moduan87, instalazio horiek areto finkoak dira, urtaroaren arabera 
edo modu iraunkorrean haur edo gazteen talde antolatuei ostatu emateko zuzenduta 
daudenak (gau bat eta hilabete artean), horien aisialdiko eta laguntzazko hezkuntza-
jardueretarako edo jarduera kultural eta eskola-irakaskuntzaren jarduera osagarrietarako. 

• Dinamizazioa eta aisia:  Pertsona gazteen hazkunde- eta sozializazio-prozesuei, 
gazteen ekimenen sustapenari eta gazte eta haurren aisiari loturiko edozein jarduerarekin 
zerikusia duten gainerako ekimenak barne hartzen dira, hala nola udalekuak, gaueko aisia, 
aisialdia eta abar. 

 

EAEko maila instituzionalen gaitasunak zehazten dituzten arauei dagokienez, 
nabarmentzekoa da Eusko Jaurlaritzak eskumen esklusiboa duela gazteri a-
politikan  (Autonomia Estatutuaren 10.39. artikulua), baita hark foru-aldundiei 
esleituta gauzatzen den legedia egikaritzeko gaitas una  ere (Lurralde Historikoen 
Legearen 7.2. artikulua). Dena den, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen 
1985eko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 26. artikuluak ez die gazteria -politikako 
inolako funtzio espezifikorik ematen udalei 88 (nahiz eta antolamendu-arauetan 
                                                 
87 Haur- eta gazte-taldeen egonaldietara eta horiei ostatu ematera zuzendutako aterpetxe eta instalazioen 
antolamenduari buruzko urriaren 18ko 407/1994 Dekretua. 
88 Nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoaren Udal Legearen Aurreproiektuaren zirriborroan, udal-eskumenei 
buruzko 31. artikuluan, honako hau ageri da: “gazteria-arloan, udalek beti izango dute eskumena gazteentzako 
jarduera, zerbitzu eta ekipamenduen antolamenduan, kudeaketan, ikuskaritzan, kontrolean eta lamen zigortzailean, 
baita gazteriarentzako zerbitzuen udal-planifikazioan eta -programazioan, erkidego- eta foru mailako planifikazioarekin 
bat”. 



 
 
 
 

 149 

jasota dauden); horrenbestez, udalen jarduerek bikoiztasuna eragit en dute, ez 
daudelako oinarrizko edo sektoreko arauetan jasota . 

Bestalde, gazteria-politikan esku hartzen duten eragileek hiru maila instituzionalak 
barne hartzen dituzte: erkidego mailakoa (Eusko Jaurlaritza), foru mailakoa (foru-
aldundiak) eta udal mailakoa (udalak)89. Politika horretan Eusko Jaurlaritzak duen 
partaidetza Kultura Sailaren bidez bideratzen da, zeinak jarduera Kultura 
Zuzendaritzaren bidez garatzen baitu (Kultura, Gazteria eta Kirol Sailburuordetza). 

Arabako Foru Aldundiak, berriz, Gazteria eta Gizarte Sustapen Sailaren bidez jarduten 
du, eta horren barruan sartzen da Gazteriaren Foru Institutua. Bizkaiko Foru Aldundiak 
Kultura Sailaren bidez jarduten du eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, berriz, Politika 
Sozialen Sailaren bidez. 

Azkenik, aztertu diren udalek (Bilbo, Donostia, Gasteiz, Barakaldo, Getxo, Irun, Laudio, 
Portugalete eta Errenteria) dagozkien Gazteria Sail / Departamentu / Bulego / Zerbitzu 
/ Atalen bidez esku hartzen dute gazteria-politikan. 

Kirol Arloa  

Bestalde, kirolari dagokionez, azken urteotan jarduera fisikoak eta kirolak izan duten 
gorakada dela eta, ikuspegi ugaritatik aztertuko dugu. Hala, gure gizarteko zenbait 
ordenatako manifestazioak barne hartzen ditu. Beraz, kirola aipatzen dugunean, 
besteak beste, jarduera fisiko, lehiakor eta aisial dikoari loturiko  
dibertimenduzko, entretenimenduzko, aisiazko, ikusk izunezko eta hezkuntzazko 
jarduera eta zerbitzuak aipatzen ditugu 90. 

Kirol-elkarteek, autoreek, ikertzaileek eta nazioarteko erakunde akademikoek 
hurbilketa ugari egin dituzten arren, ondorioa antzekoa da: baiezta daiteke definizio 
zehatz bat egitea zaila dela, konplexutasun sinbolikoa, errealitate soziala eta errealitate 
kulturala direla eta91. 

Horrekin guztiarekin, Europako Batasunak, zehazki Europako Kontseiluak, 1992ko 
Kirolaren Europako Gutunaren bidez lantzen duen kirolaren kontzeptua erabil 
dezakegu. Horretan, honela definitzen da kirola: “partaidetza antolatuaren edo 
bestelako partaidetzaren bidez adieraztea, egoera psikikoa hobetzea, gizarte-
harremanak garatzea eta maila guztietako lehiaketetan emaitzak lortzea helburutzat 
duen orotariko jarduera fisikoa”. 

Ildo horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirolaren 1998ko ekaina ren 11ko 
14/1998 Legeak  ezartzen du kirola interes publikoko jarduera sozial bat dela, 
pertsonen prestakuntza eta garapen integralean lagu ntzen duena, bizi-kalitatea 

                                                 
89 Foru- eta udal mailari dagokionez, analizatu diren antolamendu-arauak orotariko maila instituzionaletan lanak hasi 
zirenean indarrean zegoen antolaketa eta egiturarekin bat datoz, hau da, 2011ko maiatzeko hauteskunde-prozesuaz 
aurreko egoerarekin. 
90 García Ferrando, M. (1990). Aspectos sociales del deporte: una reflexión sociológica. Madril: Alianza. 
91 Robles Rodríguez, J., Abad Robles, M.T. eta Giménez Fuentes-Guerra, F.J. (2009): Concepto, características, 
orientaciones y clasificaciones del deporte actual; http://www.efdeportes.com/ Aldizkari Digitala- 14 urtea – 138. zk.-a. 
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hobetzen duena eta banakoen eta gizartearen ongizat ean laguntzen duena.  
Horren harira, pertsona guztien oinarrizko eskubidetzat jotzen da kirola modu libre eta 
borondatezkoan praktikatzea eta, bestalde, botere publikoek dagozkien eskumenen 
esparruan duten rola azpimarratzen du, kirol-politika baten bidez aipatu eskubidea 
behar bezala erabiltzea bermatzen baitute. 

Hartara, lehen aipatu dugun Euskal Autonomia Erkidegoko Kirolaren Legearen 
printzipioei jarraiki, gazteria- eta kirol-politikaren barruan, kirol-arloaren analisia honako 
jarduera-azpiesparru hauen inguruan egituratzen da: 

• Unibertsitate-kirola eta Kirola guztiontzat:  Soilik unibertsitateko kideek 
Unibertsitateen kirol-programen baitan (unibertsitate-kirola) praktikatzen dituzten kirol-
jarduera guztiak aipatzen ditu, lehiakorrak edo aisialdikoak izan, eta, oro har, gizartean kirol-
jarduerak sustatzera bideratutakoak.  

Kirola guztiontzat diogunean, kirolariak aisia-, dibertimendu- eta harreman-behar pertsonalak 
eta estetikari eta/edo osasunari loturiko beharrak asetzeko praktikatzen duen kirola da, alde 
batera utzita jarduera kirol-esparru antolatuetan egiten den, lehiakorra den eta araututa 
dagoen ala ez. Beraz, kirol-jarduera hori bizitza-filosofiaren eta ohitura osasungarrien 
ondorioa da eta nahitaez sustatu eta erraztu behar da hori gure gizartean, herritarren 
osasuna eta segurtasuna errespetatzeko bermearekin. 

• Errendimendu Kirola:  Errendimendu-kirola (funtsean bokazio lehiakorra eta kirol-
emaitzak lortzeko bokazioa duten kirolariek praktikatzen dutena) eta errendimendu altuko 
kirola (kirolariaren helburua bere espezialitateko kota altuenak lortzea denean, azken 
batean, gizartearen kiroleko erreferente bilakatuz) barne hartzen ditu.  

Lehen kasuan, kirol-jarduera mota hori lehiaketa arautuarekin erlazionatuta dago. Bigarren 
kasuan, berriz, kirol-ikuskizuna (klubak eta kirolari profesionalak eta nazioarteko kirol-
ekitaldiak) eta beste kirol-barietate batzuk daude, zeinak, erakartzeko gaitasun hori izan 
gabe ere, Estatuko eta nazioarteko ospe handiko emaitzak eta kirol-mailak lortzen baitituzte.  

Hortaz, azpiesparru honetan maila altuko kirola erregulatzera eta sustatzera, kirol-
teknikariak profesionalizatzera eta kirolaria babestera bideratutako jarduerak aipatzen dira. 
Ez dugu dopina aztertuko, ez dagoelako bikoiztasunik, esparru horretan Eusko Jaurlaritzak 
bakarrik jarduten baitu. 

• Kirol-ekipamendu eta -instalazioak: Kirol-jarduera ahalbidetzen duten kirol-
ekipamendu eta -instalazioak gizarteari eskaintzera, horiek kudeatzera eta mantentzera 
zuzendutako jarduerak barne hartzen dira. Honako hau jotzen da kirol-ekipamendutzat: 
funtzionatzeko beharrezkoak diren laguntza-zerbitzuak (aldagelak, argiteria, sareak eta 
abar) dituzten kirol-espazioa, edo halako zenbaiten multzoa (kirol-jarduerarako gaitutako 
eremuak). Kalitate, higiene eta segurtasun maila minimo batzuk bermatuz erabiltzaileen 
babesa bermatzera zuzendutako jarduerak ere barne hartzen dira. 
Azpiesparru honen barruan sartzen dira hasiera batean kirol-esparru gisa diseinatu ez diren 
eremuak, atari zabaleko edo aisiarako eremu gisa baizik, nahiz eta horien ezaugarri 
naturalen edo hirigintza-ezaugarrien ondorioz kirol-erabilerarako egokiak izan daitezen. 
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• Federazioak, klubak eta elkarteak:  Euskal kirolaren elkarte-egiturari loturiko jarduerak 
multzokatzen ditu antolamendu-segmentuetan (kirol-klubak, kirol-elkarteak, kirol-sozietate 
anonimoak eta kirol-federazioak). 

Argitu beharra dago eskolaz kanpoko kirol-jarduerak ez direla azpiesparru espezifiko 
gisa hartu politika honetan, hezkuntza, unibertsitate- eta prestakuntza-politikari 
dagokion atalean tratatu direlako. 

Maila instituzional bakoitzak politika honetan dituen gaitasunak mugatzen dituzten 
arauei dagokienez, nabarmentzekoa da Euskal Autonomia Erkidegoaren Autonomia 
Estatutuak (10.36. artikulua) Euskal Autonomia Erkidegoari esleitzen diola kirolaren 
gaineko eskumen esklusiboa. Eskumen hori Lurralde Historikoen 7/1983 Legeak 
birbanatu egiten du. Alegia, azken horren arabera, kirola sustatzeko instituzio 
komunetatik ondorioztatutako arauak garatzea eta egikaritzea, eskola-kiroleko 
programak eta guztiontzako kirol-programak foru-aldundiei esleitzen zaizkie. 

Bestalde, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen 1985eko apirilaren 2ko 7/1985 
Legearen 26. artikuluaren arabera, 20.000 biztanle baino gehiago dituzten udalek 
bakarrik dute erabilera publikoko kirol-instalazioei loturiko zerbitzuak eskaintzeko 
betebeharra. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Kirolaren Legeak, berri z, zehatz mugatzen ditu 
eskumen-esparruak hiru maila instituzionalen artean  (erkidego maila, foru maila 
eta udal maila). 

Hala, Eusko Jaurlaritzari esleitzen dio kirol-arloa erregulatzeko ahalmena; Euskal 
Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroaren eta Kirol Ekipamenduen 
Erregistroaren kudeaketa; goi-mailako kirolaren antolamendua eta sustapena; 
unibertsitate arteko kirol-jardueren ordenazioa eta koordinazioa; eta kirol-federazioen 
laguntza, finantzaketa eta esku-hartzea; besteak beste. 

Foru-aldundiei dagokie Eskola Kiroleko eta guztiontzako kiroleko arauak garatzea eta 
gauzatzea; Kirol Ekipamenduen Sektorekako Lurralde Planak onartzea eta horien 
errolda onestea eta eguneratzea; kirol-ekipamenduen planak prestatzeko eta horiek 
gauzatzeko gaitasuna ere esleitzen zaie; etorkizun oparoko kirolariei, klubei eta 
lurralde-federazioei laguntza eskaintzea eta diru-laguntzak ematea; eta udalerriei 
laguntza ematea. 

Bestalde, udalen ardura da foru-organoek onartutako eskola-kiroleko eta guztiontzako 
kiroleko programak egikaritzea; udalaren kirol-ekipamenduak eraikitzea, handitzea, 
hobetzea, kudeatzea eta mantentzea; ekipamendu horien errolda onestea eta 
kudeatzea; eta erabilera-ordenantza erregulatzaileak onartzea. 

Kirol-politikan parte hartzen duten eragileak hiru maila instituzionaletan daude: 
erkidego mailan (Eusko Jaurlaritza), foru mailan (foru-aldundiak) eta udal mailan 
(udalak). 
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Eusko Jaurlaritzari dagokionez, kirol-politika Kultura Sailaren bidez gauzatzen da, eta 
horrek Kultura, Gazteria eta Kirol Sailburuordetzaren bidez garatzen du jarduera, 
zehazki, Kiroletarako Zuzendaritzaren bidez. Era berean, Kirolaren Euskal Eskola, 
Kirolaren Medikuntzarako Euskal Zentroa eta Fadurako Hobekuntza Teknikoko 
Zentroa ere Zuzendaritza horri atxikita daude. 

Foru mailan, Arabako Foru Aldundiak Euskara, Kultura eta Kirol Sailaren bidez 
jarduten du; Bizkaiko Foru Aldundiak Kultura Sailaren bidez jarduten du; eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiak, berriz, Kirol eta Kanpo Ekintza Sailaren bidez parte 
hartzen du. 

Azkenik, aztertu diren udalek (Bilbo, Donostia, Gasteiz, Barakaldo, Getxo, Irun, Laudio, 
Portugalete eta Errenteria) dagozkien kirol-sail / -departamentu edo kiroletarako udal-
patronatuen bidez esku hartzen dute kirol-politikan. Gainera, kasu batzuetan, horiek 
kirol-zerbitzuak edo kirolen udal-institutuak dituzte. 

2.10.2. Politikaren ondorioak 

Eskumen-esleipenetan jasota ez dauden jarduerak identifikatzeko eta gazteria- eta 
kirol-politikako eraginkortasun-ezak ebaluatzeko, txosten honen esparruan egin diren 
bilera eta elkarrizketak erabili dira, baita 2011. urterako aurreikusitako ekintzen 
berrikuspen globala ere, berrikuspen horretan parte hartzen duten eragile guztien 
kasuan.  

Gazteria Arloa  

Kirol-esparruan, eta lehen adierazi dugun arau- eta eskumen-esparruari buruz, honako 
taula hau dugu, non arlo honetako instituzio arteko jarduera ageri baita: 

Eragileak
HAUR ETA GAZTEEN 

SUSTAPENA ETA PARTE-
HARTZEA

GAZTEENTZAKO 
INFORMAZIOA, 

DOKUMENTAZIOA, 
AHOLKULARITZA ETA 

ORIENTAZIOA

HAUR ETA 
GAZTEENTZAKO 
ATERPETXE ETA 

INSTALAZIOAK

DINAMIZAZIOA ETA 
AISIALDIA

EUSKO 
JAURLARITZA

FORU-ALDUNDIAK

UDALAK

Azpiesparruak

 

 Oinarrizko eta/edo sektoreko araudian emandako eskumenak babestutako egikaritzea 

 Oinarrizko eta/edo sektoreko araudiaren  babesik gabeko egikaritzea 

Haurren eta gazteen sustapenaren eta partaidetzaren  azpiesparruan, Estatutuak 
ematen dion eskumen esklusiboa dela eta, Eusko Jaurlaritza da gazteen sustapeneko 
planifikazio eta koordinazioaren arduraduna. Orain arte, I. Plan Gaztea 1999-2011 eta 
II. Plan Gaztea 2002-2005 onartu dira. Ordutik aurrera, eta Gazteriaren Euskal Lege 
berria eta III. Plan Gaztea behin betikoz onartzen ez diren bitartean (biak prestatzen ari 
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dira), Eusko Jaurlaritzak Trantsizio Neurrien Akordio bat onartu zuen 2006an, gazteria-
politika integrala sustatzea lortzeko. 

Bestalde, foru-aldundiek, instituzio komunek ezarritako legeak egikaritzea esleitua 
dutenez, gazteen sustapeneko eta partaidetzako jarduerak garatu dituzte. Foru-
jarduera honela antolatu da: Araban, Gazteriaren Foru Institutuaren Plan 
Estrategikoaren bidez; Bizkaian Gaztedi Biziaren bidez; eta Gipuzkoan Haur, Nerabe 
eta Gazteen Zerbitzuaren 2010-2012 Plan Estrategikoaren bidez. 

Udal mailan, udal nagusiek ere (nahiz eta gazteria-gaietan eskumen zuzenik ez izan) 
gazteei zuzendutako berezko planak garatu dituzte. Horrela, Bilbok II. Plan Gaztea du, 
Bilbao Aktiba; Gasteizek Udalaren II. Plan Gaztea onartu du; Barakaldok Gaztea 
Ekintza Gazteko Udal Plana; Portugaletek Plan Gaztea; Laudiok Plan Gaztea; eta 
Irunek Plan Gaztea. 

Ildo horretan, ekintza publikoak agerian uzten du administrazioko hiru mailen 
partaidetza gazteen sustapenean. Eusko Jaurlaritzak eta foru-aldundiek Autonomia 
Estatutuan eta Lurralde Historikoen Legean xedatutako eskumen-banaketaren 
arabera jardun dezaketen arren, udal-jarduera bikoi ztasuntzat jotzen da.  

Gazteentzako Informazio, Dokumentazio, Aholkularitz a eta Orientazioari  
dagokionez, nabarmentzekoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Gazteentzako 
Informazio eta Dokumentazio Sarea dela gazteentzako interesekoak diren gaiei 
buruzko (etxebizitza, enplegua, prestakuntza, beken eta diru-laguntzen deialdiak, 
oposaketak, aisia-agenda eta abar) informazio-, orientazio- eta aholkularitza-zerbitzuak 
ematearen arduraduna. Hori sarea osatzen duten bulegoetan zuzeneko jendaurreko 
arreta eskainiz eta Web Gazte Informazioa webgunearen bidez egiten du. Sare hori 
hauek osatzen dute: Eusko Jaurlaritzak kudeatzen duen Euskal Autonomia Erkidegoko 
Gazteentzako Informazio eta Dokumentazio Zentro Koordinatzaileak; Arabako, 
Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundien Lurralde Zentroek; eta Gazte Informazioko 50 
udal-bulego inguruk. 

Kontuan hartzen badugu udalek ez dutela eskumenik gazteria-arloan eta Gazte 
Informazioko 50 udal-bulego inguru daudela, ondoriozta daiteke bikoiztasuna dagoela 
udalen esku-hartzearekin, euskal udalek gazteentzako informazio-zerbitzuak 
eskaintzen baitituzte, arlo horretan eskumenik izan  gabe.  

Aterpetxeen eta Haur eta Gazteentzako Instalazioen azpiesparruan, ez da 
bikoiztasunik aurkitu, instituzio bakoitzak dagokio n eskumen-esparruan jarduten 
duelako . Horrela, Eusko Jaurlaritzari dagokio horien antolamendu eta erregulazioa, 
eta foru-aldundiak eta udalak arduratzen dira haien titulartasunekoak diren aterpetxeak 
kudeatzeaz, Euskal Administrazioak emandako jarraibideen arabera. 

Dena den, nabarmentzekoa da gazteentzako ekipamenduetarako hainbat jatorritako 
diru-laguntzak hauteman direla. Hartara, Gazteria Politika Integrala Sustatzeko 
Trantsizio Neurriak onartzen dituen Akordioan ezartzen denarekin bat, Eusko 
Jaurlaritzak, Kultura Sailaren bidez, toki-esparruko gazteentzako ekipamendu-sarea 
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sustatzeko diru-laguntzen agindu bat mantentzen du, Euskal Autonomia Erkidegoko 
udalerriei eta toki-izaera duten udalerriez gaindiko erakundeei zuzenduta. Bestalde, 
Gipuzkoako Foru Aldundiak gazteentzako ekipamenduetarako laguntza-deialdi bat ere 
badu, gazteentzako ekipamenduak eraikitzeko, birgaitzeko edo egokitzeko lanak 
egiteko proiektuak aurkezten dituzten Gipuzkoako udalerri edo toki-erakundeei 
zuzenduta. 

Azkenik, Dinamizazioari eta Aisiari  dagokionez, bikoiztasuna hauteman da gazteen 
elkarte-sareari eta haur eta gazteentzako aisialdi-eskolei zuzendutako finantzaketan, 
diru-laguntzen lerroak martxan jartzen dituzten lau instituzio baitaude (Eusko 
Jaurlaritza eta hiru foru-aldundiak). Bestalde, analisi hau egiteko garatu den 
partaidetza instituzionaleko prozesuan, ikusi da ez dagoela koordinaziorik foru-
aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren artean udalekuak antolatzeari/kudeatzeari 
dagokionez.  

Lehen adierazi dugun bezala, udalek ez dute eskumenik Gazteria esparruan, baina 
ikusi da udal ugarik antolatzen dituztela gazteentzako aisia-jarduerak eta, gainera, 
gazteen elkarte-sareari zuzendutako diru-laguntzak eskaintzen dituztela, Eusko 
Jaurlaritzak eta foru-aldundiek ematen dituzten laguntzez gainera. Hori dela eta, 
dinamizazioaren eta gazteen aisiaren inguruko udal- jarduera bikoiztasuntzat jo 
dira  azterketa honetan. 

Kirol Arloa  

Kirol Arloari dagokionez, eta orain indarrean dagoen arau- eta eskumen-esparrua 
oinarri hartuta, instituzio arteko jarduera islatzen da honako taula honetan: 

Eragileak
UNIBERTSITATEKO 

KIROLA ETA 
GUZTIENTZAKO KIROLA

ERRENDIMENDU-KIROLA
KIROL-EKIPAMENDU ETA -

INSTALAZIOAK
FEDERAZIOAK, KLUBAK 

ETA ELKARTEAK

EUSKO 
JAURLARITZA

FORU-ALDUNDIAK

UDALAK

Azpiesparruak

 

 Oinarrizko eta/edo sektoreko araudian emandako eskumenak babestutako egikaritzea 

 Oinarrizko eta/edo sektoreko araudiaren babesik gabeko egikaritzea 

Unibertsitate-kirolaren eta Guztiontzako kirolaren azpiesparruari dagokionez, 
jarduera publikoak agerian jartzen du administrazioaren hiru mailek esku hartzen 
dutela. Horrela, Eusko Jaurlaritzaren eskumena da unibertsitate arteko kirol-jarduerak 
ordenatzea eta koordinatzea eta Unibertsitate Kirolaren Euskal Batzordea 
erregulatzea. Bestalde, foru-aldundiek udalekin koordinatuta onartzen eta egikaritzen 
dute guztiontzako kirola sustatzera zuzendutako kirol-politika. Analisian ez da 
hauteman bikoiztasunik esparru horretako kirol-politika egikaritzean. 
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Errendimendu-kirolari  dagokionez, Eusko Jaurlaritzak du Euskal Autonomia 
Erkidegoan goi-mailako kirola ordenatzeko, sustatzeko eta kontrolatzeko eskumena, 
foru-aldundiek onartutako etorkizun oparoko kirolariak laguntzeko eskumena, Euskadi 
Kirola Fundazioaren eta Fadurako Hobekuntza Teknikoko Zentroaren bitartez. Beste 
alde batetik, foru-aldundiei dagokie goi-mailako kirolera iristeko aukerak dituzten 
kirolariei laguntza teknikoa eta ekonomikoa ematea eta horretarako arreta- eta 
laguntza-egiturak dituzte. Baina zenbait udalek ahaleginak egiten dituzte pertsona eta 
talde zehatzei laguntza ekonomikoa emateko, berariazko eskumenik izan gabe ere. 

Bestalde, Kirol-ekipamendu eta Instalazioei  dagokienez, ez da bikoiztasunik aurkitu, 
Eusko Jaurlaritzaren, foru-organoen eta udalen jarduerak, kasu guztietan, oinarrizko 
arauetan nahiz sektore-arauetan justifikatuta daudelako. 

Eusko Jaurlaritzari dagozkio kirol-instalazioen eraikuntza, erabilera eta mantentzea 
erregulatzea; kirol-zentroak erregulatzea; kirol-ekipamenduen erroldak administrazio 
publikoen arabera egiteko irizpide uniformeak onartzea; eta autonomia-erkidegoko 
kirol-ekipamenduen errolda bat onestea eta eguneratzea.  

Foru-aldundiek ere parte hartzen dute beren lurralde-esparruko kirol-ekipamenduak 
planifikatzen eta sustatzen. Hala, Arabako Foru Aldundiak diru-laguntzak ematen 
dizkie Arabako udalei, kirol-azpiegiturak eraikitzea eta handitzea finantzatzeko; 
Bizkaiko Foru Aldundiak diru-laguntzak ematen ditu 5.000 biztanle baino gutxiago 
dituzten Bizkaiko udalerrietako kirol-azpiegiturak erreformatzeko, berritzeko edo 
berrerabiltzeko inbertsioak finantzatzeko; eta Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoako 
Kirol Ekipamenduen 2008-2011 Plana garatu du zeinak, beste zenbait alderdiren 
artean, lurralde historikoko kirol-azpiegiturak finantzatzea, erreformatzea eta hobetzea 
barne hartzen baitu.  

Udalek atribuzioak dituzte honako esparru hauetan: kirol-ekipamenduen arloko 
hirigintza-planeamenduko tresnak onartzea eta gauzatzea; ekipamendu horiek 
eraikitzeko, handitzeko eta hobetzeko gaitasuna (orobat horien kudeaketa eta 
mantentzea); udalaren kirol-ekipamenduen erabilera erregulatzen duten ordenantzak 
onartzea; eta kirol-ekipamenduen udal-errolda onestea eta eguneratzea. 

Azkenik, Federazioen, Kluben eta Elkarteen  azpiesparruan, Eusko Jaurlaritzari 
dagokio kirol-federazioei laguntzea eta haiekin lankidetzan aritzea beren funtzioak 
betetzen dituztenean, kirol-elkartegintza sustatzea horren alderdi guztietan eta tokiko 
kirol-modalitateak sustatzea eta laguntzea. Era berean, Eusko Jaurlaritza da euskal 
kirol-federazioak onartzearen, laguntzearen, finantzatzearen, haiekin esku-hartzearen 
eta kontrolatzearen arduraduna (horien jarduera-esparrua EAE osoan hedatzen da); 
foru-aldundiek, berriz, funtzio berdinak betetzen dituzte lurralde-federazioekiko (horien 
jarduerak lurralde historiko jakin batera mugatzen dira). 

Bestalde, foru-organoen eskumena da laguntza teknikoa eta ekonomikoa ematea 
klubei eta gainerako kirol-elkarteei. Horretarako, dagozkien diru-laguntzak eskaini 
behar dituzte eta haien jarduera diruz laguntzen den helburura egokitzen den 
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kontrolatu behar dute (Kirolaren Euskal Autonomia Erkidegoko ekainaren 11ko 
14/1998 Legearen 5. artikulua). Orobat, diru-laguntzak ematen dizkiete kirol-
federazioei, funtzio publikoak bete ditzaten, besteak beste, lizentziak izapidetzea edo 
lurralde-txapelketak antolatzea. Dena den, udalek kirol federatua sustatzeko 
helburuarekin garatzen dituzten zenbait neurri hauteman dira (batez ere diru-
laguntzak). Kirol-instalazio eta -ekipamenduen erabilera erraztera zuzenduta dauden 
neurriak Kirolaren Euskal Autonomia Erkidegoko Legean jasota dauden arren (hor 
islatzen da arlo horretako udal-eskumena), zuzenean federazioei zuzenduta dauden 
neurriek bikoiztasuna eragingo lukete, eskumen hori foru-organoek baitute esleituta.
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2.11.  Turismo Politika 

2.11.1. Politikaren helmena 

Turismo-politikek garrantzi handia hartu dute azken urteotan. Eskaria etengabe handitu 
izanaren ondorioz, eta, halaber, sektore turistikoa herrialde, eskualde edo hiri baten 
BPGrako sektore ekonomiko sendo  gisa eta lurralde baten irudia eta maila 
hobetzeko funtsezko elementu  gisa hartzearen ondorioz, asko garatu eta indartu 
dira turismo-politikak, bai maila globalean bai EAE n. 

Testuinguru horretan, sektore turistikoko emaitza makroekonomikoek (2008an, EAEko 
BPGaren % 5,3 izan ziren, gutxi gorabehera92) agerian uzten dute sektoreak helmuga 
baten dinamizazio ekonomikorako elementu gisa duen ahalme n handia.  Era 
berean, sektorearen balio-kateak hainbat sektore barne hartzen dituenez, hala nola 
ostalaritza, kultura, merkataritza, garraioa eta abar, turismo-sektorearen inguruan 
sortutako jarduerak, eta, beraz, haren emaitzek, hainbat jarduera-adarretako eragile 
ugari ri eragiten diete. Hala, turismo-sektorearen osaerak berak politika turistikoa 
zeharka ulertu behar izatea dakar, eta, orobat, beste politika publiko batzuekin bat 
egiten duen ikuspuntua erabiltzea. 

Horretaz gainera, turismoa lurralde baten kanpo-sustapenerako bitarteko nagusietako 
bat ere bada; beraz, estrategia turistiko egoki batek irudia hobetzen eta ekonomia 
kanporantz irekitzen  laguntzen du. Horrek, era berean, inbertsioak erakartzen 
lagundu dezake, eta, oro har, lurralde horretan jarduera ekonomikoa sortzen. Horrek 
agerian uzten du politika turistikoaren eta sustapen ekonomikoaren a rteko lotura 
estua . 

Lan honen ondorioetarako, turismo-politika jardun-azpiesparrutan egituratu da, 
errazagoa izan dadin hura ulertzea, eta, orobat, ondorengo analisia egitea eta 
ondorioak ateratzea. Hala, turismo-gaietan jarduteko bi ardatz nagusiak  kontuan 
hartzeko beharrari erantzuteko osatu da aurkezten den egitura: batetik, eskari-
politikak , eskari turistikoa, kanpo-sustapena, harrerari loturiko bisitariarentzako arreta-
jarduerak, helmugako informazioa edo helmugan zerbitzuak emateari lotutako 
informazioa estimulatzera eta erakartzera bideratutako ekimenekin bat datozenak; eta, 
bestetik, eskaintza-politikak , sektorea antolatzera, produktua sortzera, aberastera, 
helmugako baliabideak hobetzera eta haien balioa agerian jartzera bideratutako 
ekimenak, edota sektorea profesionalizatzeko eta sektorearen kultura bat sortzeko 
helburua duten ekimenak barne hartzen dituztenak. 

Era berean, EAEko esparruko erreferentziako legeria sektorialak, Turismoa 
Antolatzeko 6/1994 Legeak, ez duenez arlo horretan gauzatu daitezkeen jardueren 
tipologiaren berariazko sailkapenik zehazten, analisi honen ondorioetarako erabiliko 

                                                 
92 Iturria: Eustat. Turismoaren kontu satelitea 
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den jardueren sailkapenak barne hartuko ditu eragileek eskaintzaren eta eskaera 
turistikoaren esparruetan egindako jarduera-ildoak.  

Jarraian, xehetasun handiagoarekin zehaztuko da turismo-politika aztertzeko erabili 
den egitura: 

• Sektore Turistikoaren Planifikazioa eta Antolamendu a: turismoaren 
esparruko araudiaren garapenari loturiko eta sektore horrekin zerikusia duten 
baliabideak eta eragileak planifikatzera eta antolatzera bideraturiko jarduerak; 
baliabide turistikoak antolatzeko eta sektore turistikoko establezimenduak 
baimentzeko, erregistratzeko, ikuskatzeko eta zigortzeko planifikazio sektoriala 
eta estrategikoa. 

• Produktu Turistikoa Sustatzea, Komertzializatzea et a Sortzea:  
komunikazio-jardueren, publizitatearen, atzerriko aurkezpenen, ferien eta 
abarren bitartez, eta, lurralde bateko baliabideen eskaintzatik abiatuta, 
“produktu” turistikoa eta marka sortzera bideratutako ekimenen bitartez, eskaria 
helmugara erakartzeko helburuarekin garatutako jarduerak.  

• Informazioa eta Arreta Helmugan:  helmugako Informazioak eta Arretak 
lurraldean bisitariak eta turistak jasotzeko martxan jarritako jarduerak eta 
zerbitzuak barne hartzen ditu, informazio-zerbitzuen, salmenta-jardueren, 
turistei zerbitzuak emateko baliabideen eta abarren bitartez. 

• Inguruko Sektore Turistikoaren Dinamizazioa:  enpresak eta baliabide 
turistikoak sortzen, dagoen sektorea sendotzen eta profesionalizatzen, eta arlo 
publikoaren eta pribatuaren arteko koordinazioa sustatzen laguntzeko 
jarduerak, egungo eskaintza eskariaren beharretara egokitzeko helburuarekin. 

Turismo-politikan jarduera publikoa arautzen duen esparru arauemaileari dagokionez, 
Euskadiko Autonomia Estatutuak adierazten du Euskal Autonomia Erkidegoarena ez 
beste inorena dela “turismo”-gaietako eskumena, termino orokorretan.  

Bestalde, Toki Araubidearen Oinarriei buruzko Legea k zehazten du, udalerriek, 
“turismo ”-gaietan, nolanahi ere, estatuko eta autonomia-erkidegoetako legerien 
terminoetan gauzatuko dituztela eskumenak, eta, era berean, turismo kontzeptua 
modu generiko edo zabalean aipatzen du.  

Modu espezifikoagoan, Turismoa Antolatzeko 6/1994 Legeak, erreferentziako 
sektoreko legeria bere gain harturik, Eusko Jaurlaritzak “bai barruan bai kanpoan, 
estatuarekin itundutako jarduna hargatik eragotzi gabe, turismoa sustatzeko” duen 
eskuduntza zehazten du, eta ezartzen du udalerriek dutela “beren eskaintza turistikoa 
sustatzeko eskumena, indarreko araudiari jarraiki”. 

Era berean, turismoa jarduera ekonomikoko sektore gisa ulerturik, Eusko 
Jaurlaritzarena ez beste inorena da, Autonomia Estatutuaren arabera, “Ekonomiaren 
bultzapen eta aurrerabidea eta Euskal Herriko ekint za ekonomikoaren plangintza, 
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ekonomiaren antolaketa orokorraren arauera ” egiteko eskumena (Euskadiko 
Autonomia Estatutuaren 10. art.).  

Maila foralari dagokionez, ez Lurralde Historikoen Legeak ez Turismoa Antolatzeko 
Legeak ez diete berariaz inolako eskumenik ematen foru-aldundiei turismo-gaietan. 
Foru-aldundiei loturiko turismo-gaietako eskuduntzen zehaztapena erakunde 
bakoitzaren antolamendu-araudian bakarrik oinarritzen da, zeina haien egiturazko 
dekretuen bitartez zehazten baita. 

Hala, aldundiek, turismo-gaiei dagokienez, beren jardueraren alde joka lezakete 
“probintziaren interes bereziak sustatzeko eta administratzeko ahalmenean” oinarrituz 
(Toki-Araubidearen Oinarriei buruzko Legearen 36. artikulua). 

Horri dagokionez, EHUk egindako “Hiru lurralde historikoen eta Eusko Jaurlaritzaren 
arteko eskumen-banaketaren ebaluazio- eta kuantifikazio-azterlanaren txosten 
juridikoa, Arabari aipamen berezia eginez" lanean aurkeztutako analisiaren arabera, 
doktrina finkatu bat dago gai horren inguruan, eta adierazten da sustatze- edo gastu-
ahalmena ez direla emandako eskumentzat hartu behar . Testuinguru horretan, 
ezartzen da erakunde batek gastuaren bidez esku hartuko badu, eskumen-titulu bat 
izan behar duela derrigorrez, ahalmen horren helmenari buruzko zenbait 
azterlanetan 93 izenpeturiko irizpide doktrinal ari jarraiki. Txosten honen 
ondorioetarako, interpretazio hori errespetatu da.  

Hala, turismo-politikan aritzen diren eragileak hiru mail a instituzionaletan 
kokatzen  dira .  Eusko Jaurlaritzak Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo 
Saileko Turismo Zuzendaritza ren bitartez (Merkataritza eta Turismo Sailburuordetza) 
gauzatzen ditu turismo-gaietako eskumenak. 

Bestalde, aldundiei dagokienez94, Arabako Foru Aldundi ak Berrikuntza eta Sustapen 
Ekonomikoaren Sailaren bitartez esku hartzen du (Berrikuntza eta Sustapen 
Ekonomikoaren Zuzendaritzako Sustapen Ekonomikoko Zerbitzua); Bizkaiko Foru 
Aldundi ak, Udal Harremanak eta Herri Administrazio Saileko Turismo Sustapeneko 
Zuzendaritza Nagusiaren bitartez; eta Gipuzkoako Foru Aldundi ak, berriz, Kirol eta 
Kanpo Ekintza Saileko Turismoaren Sustapenerako unitatearen bitartez (Harreman 
Instituzional eta Kanpo Harremanetako eta Turismoko Zuzendaritza Nagusia). 

Udalei dagokienez , Bilbok eta Donostiak Bilbao Turismo95 eta Donostia Turismo 
sozietate publikoen bitartez garatzen dituzte turismo-gaietako jarduerak, hurrenez 
hurren; Gasteizko Udalak, berriz, Biltzar eta Turismo Unitate bat du, Sustapen 
Ekonomiko eta Planifikazio Estrategikoko Saileko Berrikuntza eta Sustapen 
Ekonomikoko Zerbitzuan.  

                                                 
93 García, Crespo M., Esteban, M., Serrano, F., López Basaguren, A., Altuzarra, A., Gálvez, C. eta González A. (2005). 
Hiru lurralde historikoen eta Eusko Jaurlaritzaren arteko eskumen-banaketaren ebaluazioa eta kuantifikazioa, Arabari 
aipamen berezia eginez. UPV-EHU. Ekonomia Aplikatua V Saila. 
94Foru-aldundien eta udalen kasuan, aztertutako antolakuntza-araudia zegoen indarrean maila instituzionalotan lanak 
hastean, antolakuntzari eta egiturari dagokienez; hau da, 2011ko maiatzeko hauteskunde-prozesua baino lehen 
zegoena. 
95 Etorkizunean, Bilboko Udaleko Bilbao Ekintza erakundean integratua (Tokiko Erakunde Publiko Enpresariala). 
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2.11.2. Politikaren ondorioak 

Turismo-politikan, emandako eskumen modura eta eraginkortasunik gabeko arloen 
ebaluazio modura babesik ez duten jardueren identifikazioa egiteko garaian, txosten 
honetarako izandako bilera eta elkarrizketak eta, orobat, txostenean esku hartzen 
duten eragile bakoitzarentzat 2011rako aurreikusitako jardueren berraztertze orokorra 
izan dira oinarriak.  
 
Modu horretan, turismo-politikaren esparru arauemailea eta eskumen-esparrua eta 
turismo-politikan esku hartzen duten eragileen mapa zehaztu ostean, egindako 
analisian oinarritutako instituzioen arteko jarduera aurkezten da ondoko taulan. 

Eragileak
PLANIFIKAZIOA ETA 

ANTOLAMENDUA

PRODUKTU TURISTIKOA 
SUSTATZEA,  

KOMERTZIALIZATZEA ETA 
SORTZEA

INFORMAZIOA ETA ARRETA 
HELMUGAN

INGURUKO SEKTORE 
TURISTIKOAREN 

DINAMIZAZIOA

EUSKO JAURLARITZA

FORU-ALDUNDIAK

UDALAK

Azpiesparruak

 

 
Analisia zehaztutako azpiesparru bakoitzerako egin da, eta helmugako Informazio eta 
Arreta arloari dagokion kasuan izan ezik, gainerako azpiesparruetan egindako 
berraztertzeari esker, bai foru-aldundien eremuan bai udalen eremuan, ageriko babes 
arauemailerik gabe egindako zenbait jarduera identifikatu dira.    
 
Hala, Turismo Politika Planifikatzeko eta Antolatzeko  eremuan, nahiz eta Turismoa 
Antolatzeko Legeak Eusko Jaurlaritzari bakarrik ematen dion baliabide turistikoak 
antolatzeko lurralde-plan sektorialak eta eskualde-plan estrategikoak onartzeko 
eskumena, toki-eremuan, turismo-gaietarako hiri-mailako plani fikazio orokorrak 
egitera bideratutako jarduerak identifikatu dira . Planifikazio horiek hiriaren 
kudeaketa estrategiko bati lotzen zaizkio, eta turismoa edo turismo-gaietako jarduera 
guztia diseinatzea dute jardun-eremu garrantzizkoena. 

Baliabide turistikoen kokalekua  kokaleku zehatzetan dagoenez eta historia- eta 
kultura-ondarearekiko lotura estua dutenez —hura kontserbatzeko eta haren balioa 
agerian jartzeko ardura hiru maila instituzionalek dute—, eragile instituzionalek 
turismoari loturiko planifikazio-jarduerak beren ga in hartzen dituzte .  

Edonola ere, udalerriek turismo-gaietan egindako planifikazio-jarduera horiek 
eskumenik emanik gabe garatutako jarduerak dira , udalerriek oro har turismo-
gaietan egindako planifikazioari dagokionez; horrenbestez, instituzio eskudunarekin bat 
ez egitearen ondorioz, disfuntzioak sor daitezke planifikazioan.  

 
Oinarrizko eta/edo sektoreko araudian emandako eskumenak babestutako egikaritzea 

 Oinarrizko eta/edo sektoreko araudiaren babesik gabeko egikaritzea 
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Produktu Turistikoa Sustatzeko, Komertzializatzeko eta Sortzeko eremua, era berean, 
administrazio publikoko maila guztiek esku hartzen dute, nahiz eta eremu horretan, 
Turismoa Antolatzeko 6/1994 Legean oinarrituta, Eusko Jaurlaritzak eta udalerriek 
bakarrik duten eskumena.  

Zehazki, Turismoa Antolatzeko Legeak zehazten du Eusko Jaurlaritzari dagokiola 
turismoa sustatzea, bai barruan bai kanpoan, betiere estatuarekin itundutako jarduna 
betetzen dela; eta udalerriei dagokiela, indarreko araudiari jarraiki, beren eskaintza 
turistikoa sustatzea.  

Berariazko oinarri arauemailerik ez dagoen arren, foru-aldundiak ere ari dira 
helmugako sustapenari eta komertzializazioari lotur iko jarduerak garatzen , bai 
beren jardueren bitartez, bai elkarlanaren bitartez, beste entitate publiko edota pribatu 
batzuekin batera jarduerak finantzatuz. Espezifikoki, foru-aldundien eremuan 
garatutako babes arauemailerik gabeko jarduer ek barne hartzen dituzte bai 
turismoa sustatzeko eta komertzializatzeko jarduere tarako laguntza-programak , 
bai turismoa sustatzeko jarduer en garapena.  

Bisitariak Helmugan Jasotzeko eta Informazioa eta A rreta Eskaintzeko 
Prozesuari  loturiko jarduerei dagokienez, eskumen-mailan, Eusko Jaurlaritza eta 
Udalerriak dira eskudunak arlo horretan, 279/1003 Dekretuari jarraiki, zeinaren bitartez 
sortzen baita Turismo Bulegoen Euskal Sarea–ITOURBASK. Sarearen 
funtzionamenduari dagozkion betebeharrak Eusko Jaurlaritzak hartzen ditu bere gain, 
eta aurreikusten da toki-erakundeen eta haien erakunde edo organismo autonomoen 
mendeko turismo-bulegoen eta turismo-informazioa emateko guneen sarearekin bat 
egitea. 
 

Eusko Jaurlaritzak eta udalerriek Turismo Bulegoen Euskal Sarea–ITOURBASK 
sarearen esparruan garatzen dituzte jarduerak, eta eremu horretan ez da babes 
arauemailerik gabeko jarduerarik identifikatu . Foru-aldundiei dagokienez, foru-
aldundien zenbait egiturazko dekretuk turismo-bulegoekiko elkarlana sustatzea 
aipatzen dute, baina praktikan ez da berariazko jarduera adierazgarririk identifikatu ildo 
horretan, lurraldea sustatzeko materialaren bitartez egindako ekarpena alde batera 
utzirik.   

Inguruko Sektore Turistikoaren Dinamizazio ari dagokionez, txosten honen 
ondorioetarako, eskumena Eusko Jaurlaritzari ez beste inori eman za iola jotzen 
da, turismoaren arloan eskumen esklusiboa baitu, eta, Autonomia Estatutuaren 
arabera, Eusko Jaurlaritzak baitu eskumen esklusiboa honetan: “ekonomiaren 
bultzapen eta aurrerabidea eta Euskal Herriko ekintza ekonomikoaren plangintza 
ekonomiaren antolaketa orokorraren arauera" (turismoa jarduera ekonomikoko sektore 
gisa ulerturik).  
 
Hala ere, 2011rako aurrekontuen memorietan oinarrituz egindako analisiak erakusten 
du foru-aldundiek sektore turistikoa dinamizatzera bid eraturiko jarduera-ildoak 
dituztela , hala nola irabazi-asmorik gabeko enpresen/entitateen dinamizazio 
turistikoko programak edota enpresa turistikoen lehiakortasunerako eta berrikuntzarako 
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laguntzak, besteak beste. Horiek guztiak, oinarrizko araudiak edo sektoreko 
araudiak turismoaren arloan eskumenik eman gabe gar atutako jarduerak dira .  

Era berean, sektore turistikoaren zeharkako izaeraren eta haren balio-katera 
askotariko sektoreak gehitu izanaren ondorioz, azken urteotan lurralde- eta erakunde-
arloetan hainbat sektoreko organo eta mahai sortu dira, bai arlo publikoan bai 
pribatuan, sektorea dinamizatzera eta baliabide turistikoen balioa agerian jartzera 
bideratuak, guztiak ere: instituzioen arteko mahaia edo turismoan trebatzeko mahaia 
autonomia-erkidegoen eremuan; lurralde-esparruan, turismo-mahaiak Bizkaian, 
Gipuzkoan edo Arabar Errioxan; convention bureauak udalen esparruan, zeinek, beren 
sorreratik bertatik, arlo publiko eta pribatuaren presentzia, toki-garapeneko agentziei 
loturiko eskualdeko turismo-mahaiak edo merkataritza-ganberek bultzaturiko ekimenak 
biltzen baitituzte. Foru-aldundietan eta udaletan garatzen diren jarduera horiek ageriko 
babes arauemailerik gabe gauzatzen dira.  

Oro har, turismo-politikari buruz egindako analisiak erakusten duenez, bai eskumen-
funtzioei edo eskumen emateei  dagokienez oinarrizko legeriak eta erreferentziako 
sektoreko arauak duten indefinizio-maila handiaren ondorioz  96, bai politika 
turistikoaren lurralde-izaeraren ondorioz , politikako jarduera-eremu gehienetan 
maila instituzional guztiek parte hartzen dute gaur egun, udalerriek eta foru-
aldundiek babes arauemailerik gabeko jarduerak  egiten baitituzte. 
 
Sektoreko arauan zehaztutako eskumenen banaketak ez du zehazten udalerrien 
jarduera nola antolatu behar den jarduera-eremuetan. Hala, zenbait udalerriren 
jarduera , batik bat sektore turistikoari loturiko ibilbide luze eta garrantzitsua duten 
udalerrien kasuan, Turismoa Antolatzeko Legeak espresuki zehaztutako 
“eskaintza turistikoa sustatzea” baino haratago doa . Horrenbestez, arestian 
aipatutakoari jarraiki, turismo-gaietako planifikazioari eta sektorearen 
dinamizazioari dagokienez udalerrietan identifikatu  den jarduna, eskumen-
esleipenen babesik gabe garatu da .  

Era berean, turismo-gaietan, entitate foralentzako eskumen-esleipenei loturiko 
berariazko erreferentzia arauemailerik ez dagoen arren, foru-aldundiek zenbait 
jarduera egiten dituzte arlo horretan, batik bat produktu turistikoa sustatzeari, 
komertzializatzeari eta sortzeari loturik, eta, oro bat, sektorearen dinamizazioari 
loturik. Jotzen da jarduerok ez dutela eskumen-esle ipenen babesik . 

                                                 
96  Turismoa Antolatzeko 6/1994 Legea. 
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2.12. Sanitateko eta Osasun Publikoko Politika  

2.12.1. Politikaren helmena 

Osasun-politikak ongizate-estatuaren funtsezko oinarri bat dira, herritarren osasun-
eskubideari gobernuek ematen dioten erantzuna direlako; izan ere, osasun-eskubideak 
pertsona oro ahal bezain osasuntsu bizitzeko baldintzak sortzera behartzen ditu 
administrazio publikoak, barne hartuta osasun-zerbitzuak, lan-baldintza osasungarriak 
eta seguruak, etxebizitza egokia eta elikagai nutritiboak eskura izatea bermatzea97. 
«Osasun publikoaren» gaia gai konplexua da, askotariko jakintza-alorrak, jarduera-
programak eta eragileak barne hartzen dituelako, osasunaren eta antolamendu 
sanitarioaren alorreko legeek askorik argitzen ez duten eta osasun kontzeptuarekin 
batera biltzen diren eskumen-gai batzuei buruzko araudiak sektorializatutako eskumen-
esparruari jarraiki esku-hartzen dutenak98. 

Txosten honi dagokionez, «osasun publiko»ko kontuetan eragile eskudunek helburu 
hauekin garatutako jarduerak ditu ardatz azterlanak: batetik, osasuna berreskuratzea,  
«Sanitatearen»  kontzeptuarekin lotu ohi diren osasun-laguntzako zerbitzuak 
ematearen bidez. Bestetik, osasuna babestea eta zaintzea gehienbat osasun 
publikoaren kontzeptuarekin lotu ohi diren eta batez ere eskumenen alorreko beste gai 
batzuetan garatutako jarduerekin erlazionatzen diren jatorri sozial, fisiko edo 
biologikoko zenbait kausaren aurrean. Zehatz-zehatza izateko asmorik gabe, txosten 
honetan aintzat hartu diren gaiak lotuta daude elikagaien segurtasunaren, ur-
hornikuntzaren, airearen kalitatearen, hiri-hondakin eta hondakin industrialen, 
bizitegitarako eta elkarbizitzarako eraikin eta etxebizitzen osasun-kontrolarekin, 
hilerriekin eta hilotzen inguruko osasun-neurriekin, bai eta mendekotasunen 
prebentzioarekin, eskola-osasunarekin eta eremu soziosanitarioko koordinazioarekin 
ere99. 

Hori guztia kontuan hartuta, azterlan honetan aintzat hartu dira , batetik, osasun-
laguntzarako ekintza publikoaren ardatza den Euskadiko Sistema Sanitarioa , bi 
erakunde hauetan sartutako osasun-bitarteko publiko guztiak barne hartzen dituena: 
Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo Saila eta Osakidetza-Euskal Osasun 
Zerbitzua, Osasun eta Kontsumo Sailari atxikitako zuzenbide pribatuko erakunde 
publikoa. Eta bestetik, Osasun Plana, Euskadiko osasun publikoaren helburuak eta 
erronkak zehazteko eta garatzeko oinarrizko tresna, Eusko Jaurlaritzako Osasun eta 
Kontsumo Saileko Osasun Sailburuordetzako Osasun Publikoko Zuzendaritzak 
prestatzen duena. Han azpimarratzen da administrazio eta maila instituzional 
desberdinen arteko koordinazioaren (batez ere Eusko Jaurlaritzaren eta udalen 
artekoa) beharra, herritarren osasun- eta ekitate-mailak handitzea lortzeko.  

                                                 
97 Nazio Batuen Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Batzordearen ohar orokorra, osasun-eskubideari buruzkoa. 
98 Euskadiko osasun publikoaren arau-esparrua (2010). Eusko Jaurlaritzako Kalitate, Ikerketa eta Berrikuntzako 
Sailburuordetza. 
 
99 Jasotzen ez diren gaiak hauek dira: lan-osasuna, drogazaleen atentzioa, kutsadura akustikoa eta atmosferikoa, 
hondakin-uren saneamendua eta beste eskumen batzuetan ohitura osasungarrien kultura zeharka txertatzea. 
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Horregatik guztiagatik, azterlan honi ekiteko, zenbait administrazio-mailetatik osasun-
gaietan gaur egun proposatzen ari diren jarduera-esparruak  aintzat hartuta eta ohar 
hauetatik abiatuta egituratu da sanitateko eta osasun publikoko politika: 

• Esku-hartze sanitarioa prebentzioaren eta herritarr en osasun kapitalaren 
babesaren eta artatutako pertsonak suspertzeko beharrezko jarduera sanitario 
guztiak barne hartzen dituen atentzio sanitarioaren beraren arteko continuum  
gisa ikustea.  

• Osasunaren zaintza gainerako politikek eta sistemek  (esaterako, hezkuntza, 
gizarte, ingurumen, kontsumo edo kirolaren alorrekoek) eragindako zeharkako 
balio gisa ulertzea.  Horrela, osasunaren alorreko prebentzioa beste politika 
batzuetan txertatzen den neurrian herritarrei asistentzia emateko behar gutxiago 
izango dela uste da, herritarren osasun-kapitalak hobera egingo baitu. Uste 
horrek eragile eskudunen arteko koordinazioa areagotzera behartzen du ordea. 

• Era berean, azterlan honetan, sistema soziosanitariotik datozen inplikazioak 
aztertu dira , sistema espezifiko bat delako non jarduera sanitarioetako batzuek 
Gizarte Zerbitzuen Sistemarekin bat egiten eta dimentsio askotako arazo-
multzoei erantzuteko atentzio-esparruak sortzen baitituzte. Alde horretatik, 
txosten honen helburuak direla eta, koordinazio-mekanismoak aztertu dira batez 
ere, sistemaren bitarteko propioak gizarte-zerbitzuetako politikaren azterlanean 
aztertu baititugu. 

• Bestalde, ikerketa eta berrikuntza sanitarioa, berriz, , Osasun Sistemako 
eragileak gai hura norabidetzeko eta gauzatzeko fun tsezkoak badira ere , 
txosten honetatik at geratu da, Sustapen Ekonomikoko politikan berrikuntzaren 
eta ikerketaren alorra modu integratuan eta berariaz aztertzen delako. 

Hona hemen, xeheago, sanitateko eta osasun publikoko politika aztertzeko erabilitako 
egitura:  

• Osasunaren Sustapena eta Bizi Ohitura Osasungarriak : Populazioaren osasunaren 
prebentzioa eta babesa funtsezko kapitala suertatzen da gizarte-ongizaterako; jendearen 
bizitzako esparru eta momentu guztietara hedatzen da, eta ohitura osasungarrien garapena 
(jarduera fisikoa egitea, arrisku-jokaerak saihestea) zein osasunaren beste gizarte-
mugatzaile batzuk (etxebizitza egokirako helmena, elikadura, airearen kalitatea, uraren 
kalitatea eta abar) gehitzen ditu. Azpiesparru horretan, araudian jasotako eskumen-
xehetasunak orotariko izaera du; hala, haren helmena definitzeko, gai zehatzei, hala nola 
drogamenpekotasunei (prebentzioaren alorrean) eta eskola-osasunari, buruzko sektoreko 
legeriara jo da jarduera publikoaren ezaugarriak definitzeko100. 

• Osasun Laguntza: Pazienteei osasun-zerbitzuak ematearekin lotutako jarduera guztiak 
barne hartzen ditu; jarduera horien konplexutasuna askotarikoa izan daiteke, eta, beraz, 
laguntza-maila ere bai; horren egituraketatik sortzen da Euskadiko Sistema Sanitarioaren 
Asistentzia Eredua. 

                                                 
100 Euskadiko osasun publikoaren arau-esparrua (2010). Eusko Jaurlaritzako Kalitate, Ikerketa eta Berrikuntza 
Sanitarioko Sailburuordetza. 
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• Osasun Kontrola eta Osasun Publikoaren Zaintza: Agente biologikoek eragindako 
osasun-arriskuak gutxitzeko eta kontrolatzeko erakunde publikoek gauzatzen dituzten 
jarduera guztiak barne hartzen ditu, esate baterako, elikagaien segurtasuna, uren eta 
airearen osasungarritasuna, hiri-hondakinak, hilerriak eta hilotzen inguruko osasun-
neurriak. 

 

Eskumenen banaketari dagokionez, legeriak osasunare n alorreko erakunde-
maila desberdinen esku-hartzea aurreikusten du:  Kanpo-osasuna Estatuaren 
eskumena bada ere, barne-osasunaren alorrean Euskal Autonomia Erkidegoari 
dagokio Estatuko oinarrizko legeriaren lege-garapena eta egikaritzea. Foru-
erakundeek, bestalde, higiene, osasun-publiko eta sanitate-gaietan legeria egikaritzeko 
eskumenak dituzte, Lurralde Historikoen 7/1983 Lege ari jarraiki. Era berean, 
“bizitegi-lurzoru urbanoan ezar litezkeen Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri 
eta Arriskutsuak kalifikatzeko, horien onbideratze-neurriak agintzeko, haiek 
ikuskatzeko eta zigortzeko ahalmena” dute, baldin eta “lurralde historiko nahiz 
Erkidegoaz besteko Erakunde Publiko bakar bati baino gehiagori eragiten ez badiote; 
betiere eta legeak udal-erakundeei ematen dien eskumenik urratu gabe”.  

Udal mailan, eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzeko 1985eko apiri laren 2ko 
7/1985 Legearen arabera, udalek beren eskumenak gauzatu behar dituzte, Estatuko 
eta Autonomia Erkidegoetako legeriak ezarritako terminoetan, gai hauetan: 
Osasungarritasun publikoaren babesa; lehen mailako osasun-arretan eta kudeaketan 
parte-hartzea; hilerriak eta hileta-zerbitzuak; ur-hornidura eta argiteria publikoa; bide-
garbiketako zerbitzuak, hondakinak tratatzeko zerbitzuak, estolderia eta hondakin-uren 
tratamendua. Alde horretatik, Osasunari buruzko 14/1986 Lege Orokorrean ezartzen 
dira udalen gutxieneko erantzukizunak osasun-arauak eta -planak nahitaez betetzeari 
dagokionez. Hauek dira: ingurumenaren osasun-kontrola; industrien, jardueren eta 
zerbitzuen, garraioen, zaraten eta bibrazioen osasun-kontrola; bizitzeko eta 
elkarbizitzarako eraikin eta etxeen osasun-kontrola; elikagaien banaketaren eta 
horniduraren osasun-kontrola; hilerrien osasun kontrola eta hilotzen osasun-alderdien 
tratamendu egokia. 

Sektoreko araudiarekin jarraituta, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legeak  
zehazten du toki-korporazioek ikuskatze-eginkizuna beteko dutela edozein jarduera, 
zerbitzu edo instalaziori dagokienez, lehen aipatutako eskumenen esparruan. Halaber, 
lege-hauste jakin batzuk101 zigortzeko ahalmena aitortzen die udalei, osasunaren 
alorrean eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Sailari jakinarazi eta gero zigortzeko 
ahalmena baliatzeko erabakia zein udal-ordenantzan oinarrituta hartu den.  

                                                 
101 Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legean aurreikusitako lege-hausteak eta 2.500.000 pezeta (15.025 euro) 
arteko isunen mugarekin, betiere aipatutako zigor horiek osasun kontrolerako eskuduntzak dituzten gutxienezko 
erantzukizuneko barrutiak ukitzen badituzte. Barrutiok hain zuen ere: ingurumeneko osasun-egoerak, industrietako 
higienea eta osasungarritasuna, giza jarduerak, pertsonen bizilekuak eta bizikidetza, janarien, edarien eta gizakiaren 
kontsumorako gainerako produktuen higienea, eta hilerrietako egoerak eta hilotzen inguruko osasun-neurriak. 
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Puntu honetan, egoki iritzi diogu Droga-mendekotasunen arloko Aurrezaintza, 
Laguntza eta Gizarteratzeari buruzko Legea ri aipamen bat egitea. Izan ere, 
tabakoari buruzko arau berrien (2010eko abenduaren 30eko 42/2010 Legea) ondorioz 
lege horretan zenbait aldaketa egin dira; hain zuzen, 2011ko otsailaren 3ko 1/2011 
Legean, Droga-mendekotasunen arloko Aurrezaintza, Laguntza eta Gizarteratzeari 
buruzko hirugarren aldaketarenean, jasotzen direnak. Euskal legeriak Osasun, 
Hezkuntza, Segurtasun eta Gizarte Zerbitzuetako administrazioen artean lankidetza-
esparru bat ezarri behar dela onartzen du. Era berean, maila instituzional guztien 
arteko elkarlanaren beharra aitortzen du: Eusko Jaurlaritzaren eskumena da droga-
mendekotasunen alorreko plangintza eta koordinazioa, eta foru-aldundiek, berriz, 
eskumenak dituzte prebentzioari eta gizarteratzeari buruzko programak eta jarduerak 
prestatzeko eta garatzeko (Droga-mendekotasunen Planean jasotako preskripzioen 
arabera). Halaber, udalek, banaka edo elkarrekin, Droga-mendekotasunen Tokiko 
Plana prestatu eta garatu beharko dute. 

Sanitateko eta osasun publikoko politikan inplikatu tako eragileei 102 dagokienez, 
hiru maila instituzionaletan kokatzen dira . Horrela, Eusko Jaurlaritzak Osasun eta 
Kontsumo Sailaren, Osakidetzaren eta Osateken bidez gauzatzen ditu osasunaren eta 
kontsumoaren alorreko bere eskumenak. Bestalde, hiru foru-aldundien kasuan, Gizarte 
Ekintza (Bizkaia), Gizarte Politika (Gipuzkoa) eta Gizarte Zerbitzuetako (Araba) 
departamentuek garatzen dituzten esparru soziosanitarioko eta droga-
mendekotasunen prebentzioko jardueren bidez esku-hartzen dute; eta udalek, berriz, 
Ingurumeneko, Osasun eta Kontsumoko eta Gizarte Ongizateko atalen eta 
zuzendaritzen bidez. 

2.12.2. Politikaren ondorioak 

Sanitatearen eta osasun publikoaren arloko politikaren eskumenen esleipenek babestu 
gabeko jarduerak eta arlo ez-eraginkorrak hautemateko, txosten honen esparruan 
izandako bilerak eta elkarrizketak baliatu dira, baita arlo honetan parte hartzen duten 
eragileetako bakoitzak 2011rako aurreikusitako jardueren ikuspegi orokorra ere.  

Hala, sanitateko eta osasun publikoko politikaren arau- eta eskumen-esparrua eta 
politika horretan parte hartzen duten eragileen mapa aztertu ondoren, egindako 
azterketaren emaitza den erakunde arteko jarduera aurkezten da taula honetan. 

 

 

                                                 
102 Lan honi ekin genionean, hots, 2011ko maiatzeko hauteskunde-prozesuaren aurretik, maila instituzional bakoitzean 
indarrean zegoen antolaketa eta egiturari buruzko araudia aztertu dugu aldundiei eta udalei dagokienez. 
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Eragileak
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FORU-ALDUNDIAK ** **
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Oinarrizko eta/edo sektoreko araudian amandako eskumenak babestutako egikaritzea 

 
Oinarrizko eta/edo sektoreko araudiaren babesik gabeko egikaritzea 

 

Azterketa103 definitutako azpiesparru bakoitzean egin da, eta ez da aurkitu itxuraz 
legearen babesik gabe egindako erakunde-jarduerarik . Hala ere, eta azalpenak 
emate aldera, egoki ikusten da politika honen azpiesparruetako bakoitzean aztertutako 
alderdi nagusiak azpimarratzea. 

Zehazki, Osasunaren eta bizi-ohitura osasungarrien  arloan, gobernu-maila guztiek 
eta maila bereko eragile ugarik parte hartzen dute. Hori horrela da bizi-ohitura 
osasungarrien sustapena, kontzeptu moduan, esku hartzeko zeharkako eredutzat 
hartzen delako; izan ere, jarrera ez-osasungarriak sortzen dituzten elementuek 
askotariko jatorriak izan ditzakete, banakoari dagozkionak nahiz pertsona artekoak, 
baita banakoari ez dagozkionak ere: giro-elementuak, komunitarioak eta sozialak. 

Hori dela eta, bizi-ohitura osasungarriak sustatuz eta kanpainak eginez osasuna 
sustatzeko  jarduerak programatu ez ezik , osasuna zaintzeko eta bizi-ohitura 
osasungarriak izateko irizpideak ere txertatzen dir a beste arlo batzuetan; 
adibidez, kirolean, gizarte-zerbitzuetan, ingurumenean, lan-arloan, industrian 
(elikadura-industria) eta ostalaritza-zerbitzuetan, telekomunikazioetan eta hirigintzan. 

Legediak berak sustatzen du esparru hori, lurralde historikoei higienearen, osasun 
publikoaren eta sanitatearen arloan Eusko Jaurlaritzak duen legedia garatzeko 
eskumena esleituta. Eta Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legeak ez duenez arlo 
hori arautzen, arlo horren lege-garapena osasun publikoarekin erlazionatutako 
eskumen-gaiak arautzen dituzten arloko arau ugarietara mugatzen da; adibidez, 
Ingurumenari buruzko Legea, Eskola-osasunari buruzko Legea eta Droga-
mendekotasunei buruzko Legea.  

Alde horretatik, adibidez, Droga-mendekotasunen arloko  aurrezaintza, laguntza eta 
gizarteratzeari buruzko 1998ko ekainaren 25eko 18/1998 Legeak  bere zioen aurkezpenean eta 
gero, berriro, 36. artikuluan, dio Autonomia Estatutuak euskal erakundeei ematen dien 
eskumen-esparruan kokatzen dela,  sanitatearen, gizarte-laguntzaren, hezkuntzaren, 
poliziaren, tokiko erregimenaren, gazteriaren, barne-merkataritzaren, presondegiko erakundeen 

                                                 
103(*) Azpiesparru honetan jasotako foru-jarduerak droga-mendekotasunaren prebentzioarekin lotuta daude. 
(**) Foru-aldundiek azpiesparru honetan egiten dituzten jarduerak gizarte-zerbitzuen eta ingurumenaren arloan dituzten 
eskumenek babesten dituzte. Lotura estua dute osasun publikoarekin, baina modu espezifikoan aztertzen dira arlo 
bakoitzari dagokion txostenetan. 
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eta adingabeen zentroen, kontsumitzailearen eta erabiltzailearen defentsaren, justizia-
administrazioaren eta polizia judizialaren, publizitatearen, estatistikaren eta ikerketaren 
arloetan, besteak beste.  

• Zehazki, Lege horrek eskumen batzuk esleitzen dizkie udalei, eta udalen droga-
mendekotasunaren unitateek garatzen dituzte haiek. Finantzaketa, berriz, Eusko 
Jaurlaritzak udalentzat duen laguntza-ildoen bidez lortzen dute. Udalaren arabera, 
langile horiek, batzuetan, lanaldiaren erdia hertsiki droga-mendekotasunarekin 
erlazionatuta ez dauden lanak egiteko erabiltzen dute. 

• Era berean, Eskola-osasunari buruzko 7/1982 Legeak  ikasleen osasun-hezkuntzari 
erreferentzia egiten dio, eta udalak ere haren arduradun egiten ditu, eta, hala 
dagokionean, baita foru-organoak ere. Dagokien eskumenari eta lurralde-eremuari 
jarraiki, lankidetzan aritu behar dute lege horretan araututako jarduerak egikaritzen eta 
kontrolatzen. Esparru horretan, udalerri batzuek osasuna sustatzeko jarduerak egiten 
dituzte gurasoentzat, ikasleentzat eta irakasleentzat; adibidez, norberaren higieneari, 
dieta orekatuari, lehen laguntzei, haurren arriskuen prebentzioari (txertoak) eta 
askotariko gaixotasunei (diabetesa, epilepsia, etab.) buruzko jarduerak sustatzen 
dituzte. 

Horiek horrela, askotariko eragileek egiten dituzten jarduerak lege diak arlo 
horietako bakoitzean esleitzen dizkien eskumenetan babestuta daude , eta bizi-
ohitura osasungarriak osoko ikuspegitik sustatzeko, erakunde desberdinen ahaleginak 
eta jarduerak behar dira, baita erakunde horietako bakoitzeko arloenak ere. Horrek 
plangintza egitea, koordinatzea eta kontrolatzea eskatzen du, eta hala egiten den 
arren, indartu egin beharko litzateke. 

Alde horretatik, etorkizunean egitekoa den Osasun publikoari buruzko euskal Legea  
tresna arauemailea izan daiteke jarduera antolatzeko eta koordinatzeko; izan ere, 
Osasun Publikoaren Euskal Agentzia bat sortzea aurr eikusten du, eta EAEko 
osasun publikoaren arloko jarduerak, prestazioak et a zerbitzuak berrantolatuko 
ditu . Horrez gainera, ingurumen-osasunari, elikadura-segurtasunari, osasun 
publikoaren zainketari, gaixotasunen prebentzioari eta osasunaren sustapenari  
dagozkionak gehituko zaizkio osasunaren babesari. 

Osasun-arretaren  arloko antolamendua Osasunaren 14/1986 Lege Orokorrean 
oinarritzen da, baita Euskadiko antolamendu sanitarioaren 1997ko ekainaren 26ko 
8/1997 Legean ere. Horiek horrela, Eusko Jaurlaritzak du osasun-prestazio 
indibidualak garatzeko eskumena,  osasunaren sistema nazionalaren oinarrizko 
antolamenduari jarriki. Hari dagokio, halaber, prestazio horiek emateko bitarteko 
egokiak bermatzea , eta izaera publikoa izan behar dute. Bereziki, izaera publikoko 
bitartekoen zuzkidura, mantentze eta antolamenduaren hobekuntzaren bidez 
gauzatzen da hori. 

Autonomia-erkidegoaren erantzukizuna den eskumen-esparru honetan, tokiko 
erakundeek  eskumen batzuk esleituak dituzte arlo jakinetan: 



 
 
 
 

 169 

• Lehenik eta behin, euskal osasun-sistema osatzen du ten hiru osasun-arloetako 
zuzendaritza-organoetan parte hartzen dute . Sistema hori Eusko Jaurlaritzak garatu du, 
bere eskumena baita. 

• Bigarrenez, sistema osatu eta erabat garatu aurreti k, euskal udalerriek osasun-
zerbitzuak abian jarri zituzten, tokiko osasun-zent ro deritzenak. Zerbitzu horiek 
normalizatzeko, eta esparru berrira egokitzeko, tokiko osasun-zentroei buruzko hitzarmen 
bat sinatu zen 1993an Osasun Sailaren eta Osakidetzaren eta EUDELen artean, eta 
2008ko gehigarri baten bidez eguneratu zen. Hitzarmen hartan, Osakidetzak zentro horiek 
pixkanaka-pixkanaka bere sisteman sartzeko asmoa jasotzen da. Osasun-zerbitzu horren 
lagapena egingo da, eta 30 urteko indarraldia izango du. Horrez gain, oraindik hala egin ez 
den kasuan, zentro horiek mantentzeko udalek dituzten gastuetan Osakidetzak izango duen 
parte-hartzearen oinarriak zehazten dira. Lagapenaren eta parte-hartzearen prozesu hau 
jarduera-planaren bidez zehazten da. Plan horrek ordainketa-sistema bat ezartzen du, eta 
berrikuntza-obrak, berriztatzeak, mantentze-lanak, altzarien hornidura eta abar ordaintzeko 
diru-laguntzak ematen dira urtero. 

• Hirugarren lekuan , Eskola-osasunari buruzko 1982ko ekainaren 30eko 7/1982 Legearen 
arabera, udalek , eta, hala dagokienean, foru-organoek, lankidetzan aritu beharko dute, 
dagozkien eskumenei eta lurralde-eremuari jarraiki,  Legean zehaztutako eskola-
osasuneko jarduerak egiten eta kontrolatzen . Horiek horrela, legeak ezartzen du 
Osasun Sailak erabakiko dituela eskola-osasuna eraginkortasunez bermatzeko 
beharrezkoak diren giza baliabideak eta materialak, eta helburu horretarako, medikuen, 
psikopedagogoen eta laguntzaileen beharrei erantzungo diela. 

Horri dagokionez, txostenaren helmenaren baitan, hiru hiriburuak aztertu dira, eta Bilbo eta 
Donostiaren kasuak nabarmentzen dira: bi hiriburuen  eskola-osasuneko unitate edo 
atalek aldian-aldian egiten diete azterketa ikaslee i, txertoak ematen dituzte, osasun-
kontsultei erantzuten diete, etab.  Horretarako, medikuntza eta erizaintzako langile 
propioak dituzte, eta dagokien lurraldeko osasun-zuzendaritzarekin koordinatzen dira, eta 
haiekin lan egiten dute, beren jarduerak gauzatzeko. Jarduera hori legez Eskola-osasunari 
buruzko Legearen 18. artikuluak babesten duela ulertzen da. Hau ezartzen du artikulu 
horrek: «Dagokion herriko osasun-tituludunek (…) aldian-aldiko osasun-azterketak egin 
beharko dituzte». 

Hala, osasun-laguntzaren arloaren eskumen-banaketa ongi d efinituta dago 
arautegian, eta eragile publiko guztiek errespetatz en dute praktikan.   

Osasun-kontrolaren eta osasun publikoaren zainketar en arloko funtzioen kasuan, 
aztertutako arau-esparrua zabala da beste arlo batzuekin dituen eskumen-loturei 
dagokienez, eta eragileen ardurak osasunaren sustapenaren kasuan baino argiago 
zehazten ditu. 

• Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legeak 15. artikuluan zehazten du 
ordenamendu juridikoak (Osasunaren 14/1986 Lege Orokorrari egiten dio erreferentzia) 
osasun-kontrolaren eta osasungarritasunaren arloan esleitzen dizkien eskumenak 
beteko dituztela tokiko administrazioek. Osasun-kontrolari dagokionez, udalek arlo 
hauetan erantzukizun minimoak izango dituztela ezartzen du: ingurumena , 
industriak, jarduerak eta zerbitzuak, garraioak, zaratak eta bibrazioak, eraikinak eta 
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bizitokiak eta giza bizikidetza; elikagaien, edarien eta gainerako produktuen banaketa 
eta hornidura; eta hilerriak eta hilaren polizia sanitarioa. 

• Bestalde, foru-aldundiei  dagokienez, Autonomia-erkidegoko erakunde komunen eta 
bertako Kondaira-lurraldeetako foruzko ihardutze-erakundeen arteko harremanei 
buruzko 1983ko azaroaren 25eko 27/1983 Legeak osasunaren ikuskerarekin hertsiki 
lotuta dauden ingurumen-arloko eskumenak esleitzen ditu; esaterako, landare-
osasuna, nekazaritza-erreforma eta -garapena, animalia-produkzioa eta -osasuna edo 
ur publikoen polizia. 

Bestalde, osasun-kontrolaren funtzioak garatzeko azpiegiturei dagokienez, hau 
nabarmendu behar da: 

• Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legeak udalerriei osasun publikoko jarduerak 
egiteko eskumenak esleitzen dizkien arren, esleipen horrek ez du izan Osasunaren 
Lege Orokorra onartu ondoren itxaroten zen garapena. Horiek horrela, hiru 
hiriburuetan izan ezik, udalek osasun publikoaren a rloan egindako jardueren 
garapena ez da maila berekoa izan . Hala, hiriburuek beren laborategiak dituzte udal-
ikuskaritzen unitateek eta partikularrek formulatutako analitikak egiteko elikagaien, 
uraren eta ingurumenaren osasun-kontrolaren arloan; Eusko Jaurlaritzak, berriz, bere 
laborategiak ditu bere eskumenekoak diren analitikak egiteko eta udalerri txikienei 
zerbitzua emateko, hitzarmen bidez. 

• Bestalde, 2011ko uztailetik, Osakidetzak Laborategi klinikoen plan zuzendari bat du 
egungo eskaintza optimizatzeko eta arrazionalizatzeko, eta horrela, lurralde-banaketa 
nahiz zentroen osagarritasuna eta lankidetza hobetzen dira. Laborategi horiek osasun-

sistemaren laborategi espezifikoak dira, eta ez dira lehenago aipatuen modukoak. 

Amaitzeko, beste puntu garrantzitsu bat da adikzioen arloko zainketa-lanen aplikazio 
eraginkorra:  

• Droga-mendekotasunei buruzko Legearen aldaketak tabakoaren arloari dagokionez 
zehazten du salbuespen moduan ikuskaritza- eta kontrol-funtzioa k Eusko 
Jaurlaritzaren mendeko diren Osasun Publikoaren Lur ralde Ordezkaritzen 
ikuskaritza-unitateei dagozkiela . Eta tabakoaren arloko zehatzeko eskumena 
autonomia-erkidegoko eragile batzuei dagokiela, arau-haustearen larritasunaren 
arabera. 

• Doktrina juridiko hori ikusita, errealitateak erakusten du udaltzainak lan horiek 
egiten ari direla modu osagarrian, eta ikuskapenetako salaketak Eusko Jaurlaritzara 
igortzen dituztela, ez baitute eskumenik zigorrak jartzeko. 

Hala, azpiesparru honetako eskumenak arauen xehetasunak osasunaren 
sustapenaren kasuan baino hobeto zehazten dituen arren, uste da osasun publikoaren 
eskumena zehaztuko duen lege-garapen handiagoa behar dela, jarduera-eremu hau 
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ordenatzeko eta lankidetza-mugak eta -eremuak ezartzeko loturak dituzten arloei 
dagokienez104. 

Oro har, sanitatearen eta osasun publikoaren arloan egindako azterketak erakusten du 
hau dagoela: 

• Eskumen-banaketa argia, eta haren araberako gobernu -jarduera. Hori dela eta, 
politika honetan, ez da, oro har, bikoiztasun-arriskurik duen arlorik aurkitu. 

• Hala ere, osasunaren eta bizi-ohitura osasungarrien sustapena ren izaera generiko 
eta zeharkakoarekin lotura duten  itxurazko arlo konkurrenteak aurkitu dira 
administrazioaren maila batzuetan, edozein kasutan osagarriak izan litezkeen jarduera-
ildo nagusietan. Alde horretatik, hainbat erakunde-mailak parte hartzen duten heinean, 
esku hartzen duten eragile guztien arteko lankidetza eta koordinazioa funtsezkoa da 
eraginkortasunik ezak ekiditeko. 

Laburbilduz, EAEko osasun-politikak eskumenen garapen argia eta dudagabea 
du, eta, praktikan, erakundeetako eragile guztiek e rrespetatzen dute.  Hala, arlo 
honetan ez da bikoiztasun-arriskurik hauteman jarduerei eta arloei dagokienez. 

 

 

                                                 
104 Osasun publikoaren arautegi-esparrua EAEn. Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Sailburuordetza, Eusko 
Jaurlaritza. 
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2.13. Polizia Politika 

2.13.1. Politikaren helmena 

Polizia-politikaren arloko jardueraren helburu nagusia dagoen ordena juridikoa 
mantentzea izan da, hura mehatxatzen duten arriskuak ekiditeko; horretarako, 
borondate indibiduala modu egokian mugatu da. 

Azken urteotan, biztanleriaren segurtasuna ri loturiko alderdiak lehen mailako 
lehentasun bihurtu dira mendebaldeko demokrazientza t. Hala, ziurgabetasun 
sozial ugari daudenez, segurtasunarekiko kezkak eta babes-eskakizunak  garrantzi 
behinena hartu dute botere publikoen eguneroko jardunean. 

Europako Batasunak barne-segurtasunerako estrategia bat garatu du: “Segurtasun-
eredu baterantz”. Estrategia horren helburua baterako ekintza bat diseinatzea da, 
delitua prebenitzeko eta, orobat, naturak nahiz gizakiak eragindako hondamendiei 
erantzun egokia emateko ahalmena areagotzeko, baliabide egokiak garatuz eta 
kudeatuz (informazio-trukea eta ekintzen koordinazioa, prebentzioa eta aurrea hartzea, 
lankidetza judiziala, mugen kudeaketa integratua eta abar). 

Segurtasun publikoa da herritarrek beren eskubideak eta askatasunak eduki  ahal 
izateko baldintzak bultzatzeko  eta haien segurtasuna, ondasunak eta ondare 
kolektiboa kaltetu litzaketen arriskuak, ahal den neurrian, murrizteko administrazio 
publikoek bideratutako xedapen, prozedura, bitartek o eta baliabideen multzoa . 
Ikuspuntu horretatik, segurtasun publikoko sistemak poliziari eta herritarren 
segurtasunari, larrialdiei eta babes zibilari, eta zirkulazioari eta bide-segurtasunari 
lotutako azpiesparruak biltzen ditu.  

Analisi honen esparruan, jarduera-azpiesparru hauen inguruan eratzen da polizia-
politika: 

• Babes Zibila:  Edozein motatako ezbehar edo istripuen aurrean herritarrei babesa eta 
laguntza emateko jarduera guztiak barne hartzen ditu. Zehazki, gerta daitekeen edozein 
motatako larrialdiren aurrean ematen den erantzun integralari deritzo, bai katastrofe-
izaerako larrialdiei dagokienez, bai nahasmendu sozialik edo funtsezko zerbitzuen 
gainezkatzerik eragin gabe, arreta koordinatua eta eraginkorra eskatzen duten larritasun 
txikiagoko larrialdiei dagokienez. 

• Herritarren Segurtasuna:  Ordena publikoaren prebentzio-, mantentze- eta, hala 
dagokionean, berrezarpen-lanei deritze. Hor sartzen dira, orobat, babesa eta laguntza 
ematera bideratutako jarduerak, eta, oro har, herritarrentzat egon daitezkeen mehatxuak 
ezereztera edo indargabetzera bideratutako jarduerak. 

• Bide Segurtasuna:  Ibilgailuen zirkulazioa zaintzeko eta kontrolatzeko ekimenak, eta joan-
etorrietako istripuak prebenitzeko edo haien ondorioak, batik bat pertsonen bizitzari eta 
osasunari eragiten dietenak, minimizatzeko ekimenak biltzen ditu. 
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Arauen ikuspuntutik, EAEk berezitasun espezifikoak ditu, Estatutuan eta foru-
berrezartzearen prozesuan jasoak daudenak. Horien bitartez, autonomia-erkidegoko 
polizia lurralde osoan hedatutako polizia integral gisa eratu da. 

Hala, Autonomia Estatutuaren 17. artikuluak arlo horretako eskumenak jasotzen ditu, 
eta hau ezartzen du: “Euskadiko Erakundeei, Estatutu honetan zehazten den moduan, 
zera dagokie, pertsonak eta ondasunak babesteko eta lurralde autonomoaren barruan 
Ordenu Publikoa gordetzeko Polizia Autonomoaren erregimena,”; eta, laugarren 
xedapen iragankorrean, organo misto bati, Segurtasun Batzordeari, zenbait ahalmen 
uzten dizkio. 

Bestalde, Lurralde Historikoen Legeak hau adierazten du 7.a.11. artikuluan: “Lurralde 
Historikoetako Foru Organoek eskumen esklusiboa dut e honako arlo hauetan: (...) 
Ospea eta tradizioa direla eta Foru-Diputazio bakoi tzaren menpeko diren Foral, 
Miñoi eta Mikelete-indar edo Sailen jaurpideak, Eus ko Jaurlaritzari Autonomiazko 
Ertzaintzaren goren-agintari denez dagozkion eskubi deen kaltetan gabe ”. 

Estatutua argitaratu ostean, Euskadiko Poliziaren eratze-prozesua finkatzera 
bideratutako zenbait arau sortu ziren, hala nola 290/1980 Errege _Dekretua, 
Mikeleteak, Foralak eta Miñoiak berrezartzeko eta eguneratzekoa; Eusko Jaurlaritzako 
Erakunde eta Herrizaingo Batzordearen ebazpena, 1990eko apirilaren 5ekoa, 
autonomia-erkidegoko poliziari dagokionez, eta estatuko segurtasun-indar eta 
kidegoen eta Euskadiko autonomia-erkidegoko poliziaren artean Zerbitzuak 
Mugarriztatzeko Akordioari dagokionez, Estatutua garatzeko irizpideei buruzkoa. 
Horiez gainera, autonomia-erkidegoko poliziaren, Ertzaintzaren, finkatze-prozesua ere 
garatu zen. 

Prozesu hura Euskadiko Poliziari buruzko 4/1992 Legea, uztailaren 17koa, 
argitaratzearekin bat amaitu zen. Lege horrek Euskadiko polizia guztien erregimena 
arautzen du, eta Miñoiak, Foralak eta Mikeleteak Ertzaintzan integratzen ditu. Foru-
organoek adskripzio funtzional horri dagozkion eskumenak eta ahalmenak izaten 
jarraitzen dute foru-kidego horiekiko. 

Udalen kasuan, Toki Araubidearen Oinarriei buruzko 1985eko apirilaren 2ko 
7/1985 Legeak, 25.2. artikuluan, toki publikoetako segurtasunaren eskumena 
udalei ematen die , Estatuak eta autonomia-erkidegoek ezarritako terminoetan. Horrez 
gainera, Euskal Herriko Poliziari buruzko Legeak, 116. artikuluan, 5.000 biztanle 
edo gehiago dituzten udalerriei beren polizia-kideg oa sortzea ahalbidetzen die . 
Era berean, hau ezartzen du 5.3. artikuluak: “Herrizaingo Sailari dagokio Ertzaintzaren 
eta honen lagungarritarako zerbitzuen Udaltzaingoen arteko koordinazioa sustatzea, 
beti ere, azken hauen egitura eta aribide aldetikako burujabetasunari begirune izanez”. 

Polizia Politikan sartutako eragileei dagokienez, hiru maila instituzionaletan daude. 
Hala, Eusko Jaurlaritzak Herrizaingo Sailaren bitartez gauzatzen ditu bere eskumenak. 
Herrizaingo Sailak Segurtasun Sailburuordetzaren bitartez garatzen du bere jarduera, 
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eta haren barnean integratuak daude, era berean, Ertzaintzaren Zuzendaritza eta 
Udaltzaingoak eta Segurtasun Pribatua Koordinatzeko Zuzendaritza.  

Bestalde, Arabako Foru Aldundiak, gai horri dagokionez, Diputatu Nagusiaren Saila, 
eta Toki Administrazio eta Lurralde Oreka Saila ditu; Bizkaiko Foru Aldundiak Udal 
Harremanen eta Administrazio Publikoaren Sailaren bitartez esku hartzen du; eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiak, berriz, Lehendakaritza eta Foru Administrazioko sailaren 
bitartez.  

Azkenik, aztertutako Udalek ere (Bilbo, Donostia, Gasteiz, Barakaldo, Getxo, Irun, 
Laudio, Portugalete eta Errenteria) parte hartzen dute, beren Herritarren 
Segurtasunerako/Babeserako Atal/Zerbitzu/Sailen, Udaltzaingoen eta abarren bitartez. 

2.13.2. Politikaren ondorioak 

Polizia Politikan, emandako eskumen modura eta eraginkortasunik gabeko arloen 
ebaluazio modura babesik ez duten jardueren identifikazioa, txosten honetarako 
izandako bileretan eta elkarrizketetan, eta, orobat, txostenean esku hartzen duten 
eragile bakoitzarentzat 2011rako aurreikusitako jardueren berraztertze orokorrean 
oinarrituz egin da.  

Arestian aurkeztutako esparru arauemailetik eta eskumen-esparrutik, ondoko taula 
ondorioztatzen da. Taulan, Polizia Politikari dagokion instituzioen arteko jarduera 
erakusten da: 

Eragileak BABES ZIBILA HERRITARREN SEGURTASUNA BIDE-SEGURTASUNA

EUSKO 
JAURLARITZA

FORU-ALDUNDIAK

UDALAK

Azpiesparruak

 

 Oinarrizko eta/edo sektoreko araudian emandako eskumenak babestutako egikaritzea 

 Oinarrizko eta/edo sektoreko araudiaren babesik gabeko egikaritzea 

Ikus daitekeen moduan, bai Eusko Jaurlaritzak bai Foru Aldundiek eta Udalek babes 
arauemailea dute. Horrenbestez, egoera horretatik ondorioztatzen da Polizia Politikan 
ez dagoela bikoiztasunik, hurrengo orrialdeetan aurkezten den bezala. 

Babes Zibila ri dagokionez, Larrialdiak Kudeatzeko 1/1996 Legeak, apirilaren 3koak, 
arautzen du. Arrisku larriko egoeretan, hondamendietan edo zorigaitz publikoetan, 
pertsonei, haien ondasunei eta ondare kolektiboari prebentzioa, babesa eta laguntza 
emateko gaiak arautzen ditu lege horrek.  
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Hala, Lege horren 4. artikuluak ezartzen du Eusko Jaurlaritza dela, bere eskumenen 
eremuan, Euskadiko Autonomia Erkidegoko babes zibila zuzentzeko eta koordinatzeko 
organo gorena, eta jarduera hauek dagozkiola: 

• Euskadiko Babes Zibilaren Plana eta plan bereziak onartzea. 

• Babes zibilaren arloan egiten diren izaera orokorreko xedapenak onartzea. 

• Prebentzio- eta autobabes-politikaren funtsezko ildoak finkatzea. 

Zentzu horretan, Eusko Jaurlaritzak du babes zibila zuzentzeko eta koordinatzeko 
ardura, prebentzioari eta autobabesari dagokienez, politikaren funtsezko ildoak 
finkatuz. Egindako jarduera nagusien artean, Euskadiko Babes Zibilerako Plana eta 
Larrialdi eta Babes Zibilerako 2010-2014 Plan Estrategikoa nabarmentzen dira. 

Bestalde, Aldundiei dagokie, 6. artikuluak ezartzen duen bezala, bakoitzak bere 
lurralde historikoan, babes zibilerako planak egitea eta onartzea, eta, orobat, 
salbamenduko eta suteak prebenitzeko eta itzaltzeko zerbitzuak sortzea, antolatzea 
eta mantentzea.  

Hala, hiru Foru Aldundien jarduera suhiltzaile-etxeak kudeatzera, larrialdietarako foru-
planak onartzera eta garatzera, eta Babes Zibilari loturiko aholkularitza- eta hezkuntza-
ekimenak martxan jartzera mugatzen da. 

Horrez gainera, Toki-Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legeak, apirilaren 
2koak, 20.000 biztanletik beherako udalerrietan suteak prebenitzeko eta itzaltzeko 
zerbitzua emateko Foru Aldundien jarduera ordezkatzailea ezartzen du. 

Azkenik, Udalei dagokienez, suteak prebenitzeko eta itzaltzeko zerbitzua sortzeko, 
antolatzeko eta mantentzeko ahalmena dute (20.000 biztanletik gorako udalerriek 
derrigorrez egin behar dute). Hala ere, ikusi den bezala, horretarako obligaziorik ez 
duten Udaletan, Aldundiek zerbitzu hori bermatu behar dute, eta, orobat, lurralde 
osoan haren prestazio integrala ziurtatu behar dute. 

Bestalde, 4/1992 Legeak, Euskadiko Poliziari buruzkoak, 27. artikuluan ezartzen du 
tokiko poliziaren eginkizuna dela “istripuak, hondamendiak edo ezbehar publikoak 
gertatzen direnean laguntza ematea, legeetan ohartematen den moduan 
herribabeseko planak burutzerakoan esku hartuz”. 

Zentzu horretan, Babes Zibileko Udal-Zerbitzuak arlo horri loturiko aurreikuspenari eta 
prebentzioari buruzko udal-programak egiten eta gauzatzen ere aritzen dira (herritarrak 
kontzientziatzeko eta sentsibilizatzeko kanpainen bitartez, autobabeserako neurriei 
buruzko ikastaroen bitartez, eta babes zibileko praktikak eta simulakroak eginez). 

Horrekin guztiarekin, egindako analisiak erakusten du jarduera instituzionala 
oinarrizko legeriak edo sektoreko legeriak emandako  eskumenekin bat datorrela , 
arestian garatu den bezala. Hala, ondorioztatzen da ez dela bikoiztasunik detektatu 
Babes Zibilaren azpiesparruan . 



 
 
 
 

 176 

Herritarren Segurtasunari  dagokionez, arestian zehaztu den bezala, hau adierazten 
du Autonomia Estatutuaren 17. artikuluak: “Euskal Herriko erakundeei egokituko zaie, 
Estatutu honetan zehazten den eran, autonomia-lurraldean gizakien eta ondasunen 
babeserako eta herri-bakea zaintzeko Autonomia Erkidegoko poliziaren araubidea”, eta 
zera gaineratzen du: “Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren aginte gorena Euskal 
Herriko Jaurlaritzari dagokio, foru-aldundiek eta udalek izan ditzaketen eskumenei 
kalterik egin gabe”. 

Artikulu horrek gaineratzen du honako hauek osatuko dituztela Euskal Autonomia 
Erkidegoko poliziak: 

 

• Arabako Foru Aldundiaren gaur egungo Miñoi-kidegoa. 

• Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundien mende “arau honen bidez sortzen” diren Miñoi- eta 
Mikelete-kidegoak, . 

Aurrerago zera adierazten du: “Aurrerantzean, Euskal Herriko erakundeek aurreko 
paragrafoetan aipatutako kidegoak bakar batean biltzea erabaki dezakete edota 
bereganatutako eskumenak betetzeko beharrezko izan dadin berrantolaketari 
ekitea”.  

Hori guztia “Miñoi- eta Mikelete-kidegoak ordezkaritzako eta tradiziozko 
zereginetarako badiraute ere”.  

Zentzu horretan, Euskadiko Poliziaren 4/1992 Legearen 26. artikuluak honako hau 
jasotzen du: “Euskal Autonomi Elkarteak dituen aginpideen esparruaren baitan, 
Ertzaintzaren funtsezko zereginak dira pertsonak eta ondasunak babestea haiek beren 
eskubide eta askatasunez baliatu ahal izan daitezen bermatzea eta Euskal Autonomi 
Elkarteko lurralde-eremu osoan herritarren segurtasunaren alde lan egitea”. 

Horrez gainera, Lege horrek, 109. artikuluan, foru-kidegoen zereginak xehatzen ditu: 

• Foru-erakundeak ordezkatzea. 

• Foru-agintariak babestea. 

• Foru-ondarearen ondasunak babestea eta zaintzea, haren instalakuntza eta zerbitzuen 
erabiltzaileen segurtasuna bermatuz. 

• Legez indarra erabiltzea, Lurralde Historikoaren aginpide diren zereginak nahitaez burutu 
daitezen, zeregin horiek Ertzaintzaren beste zerbitzu bati ez badagozkio. 

• Kidegoko gainerako unitate edo zerbitzuei laguntzea, Herrizaingo Sailak emandako 
arauekin bat etorriaz. 

Udalerriei dagokienez, 4/1992 Legearen 27. artikuluak, herritarren segurtasunari 
loturik, besteak beste, zeregin hauek ematen dizkie tokiko poliziei: 
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• Udalerrietako agintariak babestea eta haien eraikuntza eta instalakuntzak jagon edo 
zaintzea. 

• Aurrea hartzeko eginbideak eta Iege-hauste diren egintzak eragoztera zuzendutako 
jarduera oro burutzea. 

• Leku publikoak zaintzea eta manifestazioak babesten eta jende-bilera handietako ordena 
mantentzen laguntzea, hori egiteko eskatzen zaienean. 

Azpiesparru honetan hiru maila instituzionalek diharduten arren, ondorioztatzen da, 
Herritarren Segurtasunaren arloan, jarduera publiko a bat datorrela oinarrizko 
araudiak eta sektoreko araudiak emandako eskumeneki n; horrenbestez, ez da 
bikoiztasunik identifikatu  zentzu horretan. 

Bide-Segurtasun ari dagokionez, 1982ko urriaren 15eko 3.256/82 Errege Dekretuak, 
trafikoari eta ibilgailuen zirkulazioari buruz estatuak dituen legeak gauzatzeko, 
Estatuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen dizkion zerbitzuei buruzkoak, 
Eusko Jaurlaritzari trafikoaren eta ibilgailuen zirkulazioaren arloan transferitzen 
zaizkion zereginak eta zerbitzuak jasotzen ditu. Horien guztien artetik, hauek 
nabarmentzen dira: 

• Zirkulazioko Kodean ezarritako zigortzeko ahalmena garatzea. 

• Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean bide-hezkuntzarako eta bide-prestakuntzarako 
dibulgaziozko kanpainen plangintza egitea, baita Trafikoko Buruzagitza Nagusiak erkidegoa 
baino lurralde-eremu zabalagorako programatutakoak gauzatzea ere. 

• Udaltzaingoen jarduerak zer jarraibide bete behar dituen agintzea, Trafikoko Buruzagitza 
Nagusiarekin koordinaturik, Erkidegoko lurraldean zirkulazio-arauak betetzeko eta 
interpretatzeko helburuarekin. 

• Ibilgailuak bide publikoetan zirkulatzeko beharrezkoak diren zaintza-neurriak eta 
murrizketak ezartzea, indarreko legeriari jarraiki, beti ere. 

• Zirkulazioko Kodeari jarraiki, ibilbide osoa autonomia-erkidegoan barrena duten kirol-probak 
baimentzea, eta, orobat, proba horiek eta ibilbidearen zati bat autonomia-erkidegoan 
barrena duten probak zaintzea eta babestea. 

• Arestiko eskumenak gauzatzeak dakartzan eskubideak edo tasak jasotzea. 

Horrenbestez, azpiesparru horretan, Eusko Jaurlaritzak bere gain hartzen du Bide-
Segurtasunerako 2010-2014 Plan Estrategikoa egiteko, onartzeko eta garatzeko 
ardura. Plan Estrategikoak, besteak beste, neurri hauek jasotzen ditu: bide-segurtasun 
ezaren kausa nagusiei buruzko informazioa jasotzeko, tratatzeko eta aztertzeko 
sistema eraginkorrak garatzea; jarduteko eta artatzeko prozesuen eta protokoloen 
hobekuntza orokorra; zaintza-, kontrol- eta kontzientziazio-kanpainen eraginkortasuna 
sustatzea; eta askotariko kolektiboei zuzendutako hezkuntza- eta prestakuntza-
ekimenak abiaraztea. 
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Lurralde Historikoen Legeak ez die eskumenik ematen Foru Aldundiei gai horretan; 
aldiz, Udalerriei dagokienez, Euskadiko Poliziaren 4/1992 Legeak, 27. artikuluan, 
zeregin hauek ezartzen dizkie tokiko poliziei: 

• Hiriguneko zirkulazioa antolatzea, seinalizatzea eta zuzentzea, zirkulazio-arauetan 
ezarritakoaren arabera. 

• Hirigunean gertatzen diren zirkulazio-istripuen ondoko argiketak izapidetzea. 

Bide-Segurtasunari loturiko jardueren esparruan, ezinbestekoa da nabarmentzea 
EAEko hiru hiriburuek bide-hezkuntzako ikastaroak ematen egiten duten lana. Zentzu 
horretan, prestakuntza teoriko-praktikoko zenbait ekimen identifikatu dira, batik bat 
ikastetxeei eta adinduei zuzendutakoak, bide-araudiarekiko portaera seguruagoak eta 
eratsuagoak lortzeko jarraibideak eta gomendioak ematera bideraturik daudenak. 

Laburpen gisa, ondoriozta daiteke ez dela bikoiztasunik ikusi Bide-Segurtasunaren 
azpiesparruan , bai Eusko Jaurlaritzak bai Udalek oinarrizko araudiaren edota 
sektoreko araudiaren babesarekin baitihardute. 
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3. ERANSKINAK 

3.1. Identifikatutako bikoiztasunei buruzko ondorioak 

Txosten honetan aurkezten diren ondorioek (sarrerako kapituluan aipatu den bezala, 
txosten hau aitzindaria da Estatuan) analisian zehar arau-babesik gabeko jardueratzat 
jo diren eta, beraz, kuantifikatuak izan diren jardueren jatorrian dauden arazoak 
identifikatzeko aukera ematen dute. Hala, diagnostiko orokor gisara, honako hau 
ondoriozta dezakegu:  

• Sarritan, arauaren kalitateagatik, eta/edo  jarduera publikoaren gauzatzeari 
dagokionez arauaren eta errealitatearen artean dagoen tarteaga tik , edo araudi-
gabeziagatik,  erakunde-maila guztiek, era batera edo bestera, politika batean baino 
gehiagotan parte hartzen dute, baita arau-babesik gabe ere; ondorioz, desadostasunak 
sortzen dira eskumen-eredu, ekintza publiko eta finantzaketa-ereduen artean. 
Araudiaren ez-egokitze egoera horiek  areagotu egiten dira, araudia eguneratzeko 
mekanismo sistematikoak falta baitira. Ondorioz, araudi hori zaharkitua gelditzen da 
helburu duen politikaren aldean, eta arau-babesik gabeko jarduerak eta ez-
eraginkortasunak agertzen dira (hurrengo atalean xehatzen den bezala). 

• Zenbait kasutan, erakunde-maila bakoitzari dagokion eskumen-esleipena edozein 
delarik ere, herrialdeko proiektu estrategikoei  erakunde-maila baten baino 
gehiagoren partaidetzarekin ekiten zaie, eta emaitzari eskumenen banaketa zorrotzari 
baino lehentasun handiagoa ematen zaio. 

• Sustapen-ahalmenak , gaur egun arauan jasotzen den moduan, eragileek gauzatutako 
jardueretan aukera-irizpidea nagusitzea faboratzen du ; eragileek irizpide horretan 
hartzen dute babesa beren eskumenetik kanpo gelditzen diren jarduerak gauzatzeko. 

• Erakundeen esku-hartzeei dagokienez, ikuspegi inkrementalista  nagusitzen da, 
“gehiago eta gehiagoren eskutik hobe”  leloa oinarritzat hartzen duena; ondorioz, 
geroz eta ohikoagoa da laguntzak eta zerbitzuak gainjartzea, eskumenik ez duten 
hirugarrenek gauzatzen baitituzte. 

Aztertu diren A taldeko politiketan erakunde-maila bakoitzari egotz dakizkiokeen 
bikoiztasunen balioa aurkezten da jarraian. Hala, egindako azterketaren arabera, 
oinarrizko edo sektoreko araudiaren babesik gabe eg indako jardueren 
aurrekontu-inpaktua 403.081.418 €-koa da . 

Aurrekontu-inpaktu globalaren % 93  A taldean aztertutako politiketako lautan  
identifikatutako jarduerei dagokie. Sustapen ekonomikoko politiken  esparruan 
(Industria, I+G+B+N eta Merkataritza) araudi-babesik gabe gauzatutako jarduerek 
aurrekontu-inpaktuaren % 31 osatzen dute; gizarte-zerbitzuetako politiketan  
identifikatutako jarduerak kopuru osoaren % 28 dira. Enplegu- eta prestakuntza-
politikaren  eta garraio-politikaren  esparruan araudi-babesik gabe egindako 
jarduerek, berriz, zenbateko osoaren % 17 osatzen dute. 

Aurrekontu-inpaktuak erakunde-mailen arabera duen banaketari dagokionez, foru-
aldundien jarduera publikoan identifikatu da arau-b abesik gabeko baliabide-
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bolumenaren % 50 ; Eusko Jaurlaritzak arau-babesik gabe gauzatutako ja rduerak 
% 30era iritsi dira, eta udalek egindakoak % 20ra .  
Xehetasun metodologikoan aipatzen den bezala, zenbateko hori eta zenbateko horrek 
politikaren eta erakunde-mailaren arabera duen banaketa lortzeko, 2011. urterako 
politikaren garapenean esku hartu duten eragileen a urrekontuetan jasotako 
jarduerak identifikatu eta aztertu dira .  

Txosten honen ikuspegiaren arabera, erakundeetako eragileek, 2011ko 
aurrekontuari jarraiki, oinarrizko edo sektoreko ar au-babesik gabe egindako 
jardueren bolumen ekonomiko maximoa adierazten du z enbateko horrek . Zifra 
hori lortzeko, alor honetan erakundeetako eragileek aurrekontu-partidei esleitutako 
aurrekontu-informazioa aztertu da. Hori dela eta, taulan jasotako emaitzak behar 
bezala irakurri eta interpretatzeko, aintzat hartu behar dira honako alderdi hauek: 

• Politika bakoitzaren kontzeptualizazioa eta ulermen a berezkoak eta berariazkoak  
dira, eta, beraz, baita politika horren antolaketa- eta garapen-eredua ere. Beraz, datu 
globalak ongi ulertzeko, beharrezkoa da politika bakoitzaren espezifikotasunak kontuan 
hartzea. 

• Eragileen aurrekontuen xehetasun-maila aldakorra da ; eragile jakin batzuen 
aurrekontu-xehetasunak argiagoak eta definituagoak dira; horien bidez, arau-babesik 
gabeko jarduerak hobeto identifikatu dira. Beraz, erakunde-maila bereko eragileen 
jardueren konparaketa egiteko, kontuan hartu behar da testuingurua. Izan ere, arau-
babesik gabe gauzatutako jardueren kopurua txikiagoa izateak ez du esan nahi 
jarduera horiek arauaren araberakoak izan direnik. Sarritan, arau-babesik gabeko 
jarduerak ezin izan dira kuantifikatu eskura dugun aurrekontu-xehetasuna ez delako 
nahikoa. 

• Parentesi artean, Hitzarmen, Partzuergo edo Beraria zko Akordioei buruzko 
informazioa aurkezten da; horiek 2011ko ekitaldiari dagozkion aurrekontuen 
analisiaren bidez, eta txosten hau egiteko abian jarri diren partaidetza-prozesuen bidez, 
identifikatu dira (ikus xehetasuna eranskinean). Informazio honen bidez, agerian utzi 
nahi da ekintza publikoaren errealitatetik urrun dagoen eskumen-banaketaren aurrean 
erakundeek antolakuntza-mekanismo osagarriak garatu dituztela, eta mekanismo 
horiek eskumenen banaketa aldatzen dutela, erakundeen arteko partaidetza 
antolatzeko modu bat izan daitezkeen arren. 



 
 

 
 
 

 

BIKOIZTASUNEN KUANTIFIKAZIOKO TAULA OROKORRA 

 

POLÍTICA EUSKO JAURLARITZA
ARABAKO FORU 

ALDUNDIA
BIZKAIKO FORU 

ALDUNDIA
GIPUZKOAKO FORU 

ALDUNDIA
BILBOKO UDALA DONOSTIAKO UDALA GASTEIZKO UDALA GAINERA KO UDALAK

BIKOIZTASUNEN BALIOA, 
GUZTIRA

bikoiztasunaren balio 
osoaren %, politikaren 

arabera

Gizarte Zerbitzuak 8.723.165 € 26.556.561 € 21.858.976 € 35.599.540 € 891.000 € 1.114.131 € 5.417.208 € 13.397.453 € 113.558.034 €

(Hitzarmena) 8.198.165 € 3.907.667 € 16.975.791 € 19.555.029 € - 74.131 € 498.479 € 50.000 49.259.262 €

Enplegua eta Prestakuntza 1.979.519 € 1.523.846 € 15.635.248 € 19.166.734 € 17.027.454 € 2.373.270 € 5.024.190 € 4.223.123 € 66.953.384 €

(Hitzarmena) - - - - - - - - 0 €

Sustapen Ekonomikoa: Industria, 
I+G+B+N eta Merkataritza

57.567.516 € 4.259.830 € 25.915.191 € 20.961.728 € 7.731.845 € 5.512.597 € 410.000 € 2.204.882 € 124.563.589 €

(Hitzarmena) - 1.006.800 € 3.013.200 € 1.980.000 € - - - - 6.000.000 €

Garraioak 44.661.588 € 250.000 € 75.000 € 14.489.114 € 1.922.421 € 2.003.461 € 3.600.000 € 1.158.697 € 68.160.281 €

(Hitzarmena) 43.331.288 € 225.000 € - 4.224.199 € 1.807.421 € - 3.300.000 € - 52.887.908 €

Etxebizitza 10.324.668 € 10.324.668 €

(Hitzarmena) - 0 €

Ingurumena 0 €

(Hitzarmena) 0 €

Nekazaritza eta Arrantza 5.936.498 € 26.988 € 5.963.486 €

(Hitzarmena) - - 0 €

Kultura 0 €

(Hitzarmena) 0 €

Hezkuntza, Unibertsitate eta 
Prestakuntza

2.941.240 € 554.363 € 1.487.820 € 1.357.000 € 127.000 € 5.079.561 € 2.010.984 € 13.557.968 €

(Hitzarmena) - 320.363 € 338.644 € - - 386.000 € - 1.045.007 €

BIKOIZTASUNEN BALIOA, 
GUZTIRA

118.868.286 € 35.531.477 € 64.038.778 € 102.056.592 € 28.929.720 € 11.130.459 € 19.530.959 € 22.995.139 € 403.081.410 €

(Hitzarmena, guztira) 51.529.453 € 5.139.467 € 20.309.354 € 26.097.872 € 1.807.421 € 74.131 € 4.184.479 € 50.000 € 109.192.177 €

Bikoiztasunen balioa, guztira, 
agentearen arabera 29,5% 8,8% 15,9% 25,3% 7,2% 2,8% 4,8% 5,7% 100,0%

1,5%

0,0%

3,4%

100,0%

30,9%

16,9%

2,6%

0,0%

E RAG IL E AK

28,2%

16,6%



 
 

 
 
 

 

3.2. Ez-eraginkortasunen ebaluazio globala 

EAEk erakunde-sare konplexua  du. Hala, 2,2 milioi biztanle baino gutxiagoko 
populaziorako lau administrazio-maila daude, Estatua barne.  

Administrazio-ugaritasun horren barruan, Euskal Erakunde Sistemaren erronka da 
esku-hartze publikoa optimizatzea finantza-jasangarritasun konplexuari aurre egiteko. 
Finantza-jasangarritasun hori gastu publikoa arrazionalizatzeko egungo 
konpromisoaren eta etorkizuneko gastuaren zenbatespenaren arteko orekan 
oinarritzen da, eta hainbat aldagai soziodemografikoren baitan dago. Aldagai horiek, 
epe ertainera, gastuaren hazkundea ekarriko dute105.  

Jarduera publikoaren eraginkortasuna gai erabakigar ria bihurtu da.  Hala, txosten 
honen harira egindako dimentsio anitzeko (mailak eta eragileak) analisiari eta Euskal 
Administrazio Publikoaren ekintzarako hurbilketa integralari esker, ez-eraginkortasunak 
identifikatu ahal izan dira. Haiek konpontzeak eraginkortasun-maila handiagoa ekarriko 
du. 

Kontuan izanda sistemaren funtzionamendurako erakunde publikoen arteko erlazioa 
ezinbestekoa dela , egiaztatu da politika guztietan eragile guztiek ald i berean 
esku hartzen dutela . Egindako analisian azaldu den bezala, arau-babesik gabeko 
hainbat esku-hartze detektatu dira. Egoera horiek bikoiztasun gisara karakterizatu  
dira aurreko atalean. 

Bestalde, araudiari dagokio “jokoaren arauak” ezartzea, ardur ak eragile eta 
jarduera-eremuen arabera esleituz , ikuspegi funtzionala eta lurralde-ikuspegia 
kontuan hartuta. Hala, egiaztatu da araua errealitatearekin bat ez etortzea  dela 
hainbat administraziok politika berean esku hartzearen arrazoia.  

Arlo jakin batzuetan, ez dago araurik  erakunde-jarduera mugatzeko; adibidez, arlo 
hauetan: ekintzailetasuna, enpresen gizarte-erantzukizuna, etengabeko ikaskuntza, 
mugikortasuna eta bide gorriak. Beste kasu batzuetan, araua oso orokorra da  gaiaren 
definizioari dagokionez, edo eskumen zehatzen esleipenari dagokionez; hori gertatzen 
da, adibidez, ingurumen-politikan edo kultura-sustapenean. Beste zenbait kasutan, 
araudiak ez du eguneratze-mekanismo sistematikorik ; hori dela eta, araua 
zaharkitua gelditzen da helburu duen politikaren aldean, eta, horrenbestez, hainbat 
eragilek aldi berean esku hartzen dute politika horretan. Azkenik, aipagarria da 
sustapen-ahalmenak , aurreko atalean esan den bezala, aukera-irizpidearen 
nagusitasuna eragiten duela eragileek gauzatutako j ardueretan , eta eragileek 
irizpide horretan hartzen dutela babesa beren eskumenetik kanpo gelditzen diren 
jarduerak gauzatzeko. 

                                                 
105 Hori gertatuko da, adibidez, gizarte- eta osasun-zerbitzuetan, euskal gizartearen pixkanakako zahartzea dela eta; 
hala adierazi du Sozioekonomia Gaietarako Lehendakariaren Aholkularitza Batzordeak Demografia, Hazkuntza 
Ekonomikoa eta Kontu Publikoen Jasangarritasuna (2010) txostenean. 
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Egiturak  taxutzen ditu herritarrei zerbitzuak emateko administrazio p ublikoak 
dituen baliabideak  (aktiboak eta dinamikoak). Egindako analisiaren arabera, egitura 
administratibo gehiegi daude zerbitzuak planifikatz eko  (planifikazio-funtzioarekin 
bateraezina), emateko  (espezializazio teknikoari, funtzionalari, operatiboari eta abarri 
loturiko irizpideei jarraitu gabe) eta haien jarraipena egiteko  (trazabilitate-irizpideei 
jarraitu gabe). Hori gertatzen da, adibidez, enplegu-politikaren eta sustapen 
ekonomikoko politikaren (Industria, I+G+B+N eta Merkataritza) kasuan.  

Hainbat eragileren aldi bereko esku-hartzearen ondorioz, hainbat koordinazio-
mekanismo sortu dira, eraginkortasun-gabezia handia  dutenak .  

Zerbitzuak jarduera publikoaren ondorioz herritarre k jasotzen duten produktua 
dira . Esku-hartze publikoak beti izan behar du kontuan herritarrak direla jarduera 
publikoaren elementu zentrala , gobernuaren ekintza biltzen duena. Horrek izan 
beharko luke sistema osoari koherentzia ematen dion elementua; hau da, gobernuaren 
ekintzari, arau-esparruari eta harreman- eta produkzio-ereduei koherentzia ematen 
diena. Alabaina, detektatu da zerbitzuen diseinua eta prestazioa era gilearen 
ahalmenen arabera egiten dela, zerbitzuaren beraren  ikuspegia alde batera utzita . 
Araudiaren gehiegizko zatikatzeak eragindako beste egoera bat da hori, oinordetutako 
eskumen-banaketarekin bat datorrena, eta herritarrei eman behar zaien zerbitzuaren 
konfigurazioari erantzuten ez diona. Hori gertatzen da, adibidez, gizarte-zerbitzuetako 
politikaren eta nekazaritza- eta arrantza-politikaren kasuan.  

Hala, gastu publikoak  (administrazio publikoak zerbitzuak emateko duen 
baliabide-multzoa)  egoera bera erreproduzitzen du. Aurrekontuak egitea zerbitzu 
bakoitza kudeatzen duen eragilearen kontabilitate-formalizazioaren araberakoa da. 
Tarte handia detektatu da erakunde finantziatzailea ren eta zerbitzua ematen duen 
erakundearen artean ; tarte horren ondorioz, azken prestazioa finantzatzeko 
transferentzia-fluxu konplexuak sortzen dira. Bestalde, zerbitzuen eta jardueren 
finantzaketan askotariko eragileek esku hartzen dute diru-laguntzen bidez. Hori dela 
eta, ezin da jakin zenbatekoa den zerbitzuaren benetako kostua, ez eta egindako 
inbertsio publikoak euskal gizartean eta ekonomian duen itzulkina ere . 

Aztertutako politika bakoitzean identifikatutako ez-eraginkortasun nagusien balantzea 
aurkezten da jarraian. 

Gizarte-zerbitzuei  dagokienez, egungo egoera behin-behinekoa da; izan ere, 12/2008 
Legeak eta haren etorkizuneko garapenak ezarritako eskumen-esparru berrira 
egokitzeko trantsizio-aldian gaude. Egoera horrek ez-eraginkortasunen  iturri izan 
daitezkeen guneak baldintzatzen ditu; gune horiek honako gai hauekin lotuta daude: 

• Gizarte-zerbitzuak ematea continuum  bat da: norbanakoa autonomiatik 
mendekotasunera igarotzen da , integraziotik bazterketara, arrisku-egoeratik benetako 
egoerara. Administrazioaren erantzunak intentsitate handikoa izan behar du. Continuum  
hori zenbait eskumen-mailatan zatituta dago ; hala, erakunde-maila batzuen eta besteen 
parte-hartzea zatikatua da. Ondorioz, ez dira argi eta garbi definitu arreta-maila bateti k 
besterako trantsizio-prozesuak . Horrek zaildu eta eragotzi egiten du onuradunari 
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eman beharreko zerbitzua ; onuraduna bere beharretara egokitutako mailara bideratu 
beharrean, hasierako baliabidean mantentzen da. 

• Hainbat administraziok esku hartzen duten zerbitzua k diseinatzeak zaildu egiten du 
zerbitzu horiek ematea , Administrazioak herritarrei erantzuna emateko duen denbora 
luzatzen du, eragileen arteko koordinazio-beharra handitzen du, zerbitzuen benetako 
kostuen ezagutza zailtzen du, eta zerbitzuen planifikazioak eta aurrekontuak herritarren 
beharretatik aldentzen ditu. Horrek guztiak ondorioak ditu baliabideen esleipen egokian. 
Hori da, adibidez, Gizarte Larrialdiko Laguntzen kasua ; haiek izapidetzeko, 
administrazio-prozedura konplexu bat igaro behar da , edozein delarik ere laguntzaren 
zenbatekoa. 

• Eskumenak erakunde-maila guztiei esleitzearen eragi nez, gizarte-zerbitzuen arloak 
parte hartzeko eta lankidetzako egiturak sortzeko j oera du . Egitura sektorialak 
(heldutasun, haurtzaro, ezgaitasun eta abarren arlokoak) eta horien erkidego, aldundi eta 
udal mailako erreplikak sortzeak baliabideen esleipen gaindimentsionatua  dakar, batez 
ere, izaera integratzailea duten egiturak (Gizarte Zerbitzuen Erakunde Arteko Organoa, 
adibidez) sortzean. 

• Erakunde-maila bati baino gehiagori oso antzekoak d iren zerbitzuen eskumena 
esleitzeak  ezberdintasunak eragiten ditu zerbitzuen kudeaketa-ereduan, eta antzeko 
zerbitzuak emateko egitura gehiegi sortzen dira. Hori gertatzen da, adibidez, gizarte-
zerbitzuetatik eratorritako Familia Topaguneetan (foru-aldundien eskumenekoak) eta 
epaietatik eratorritakoetan (autonomia-erkidegoaren eskumenekoak).  

• Hirugarren sektorea  sustatzeko, bultzatzeko eta finantzatzeko jarduera ez da oso 
ordenatua , eta sektore horretako erakundeek egiten dituzten jardueren eta haien 
benetako finantzaketa-beharren ikuspegi zatikatua e maten du . 

• Zerbitzu, prestazio ekonomiko, baliabide fiskal eta onuradunei buruzko informazioa 
trukatzeko eragileen artean dagoen koordinazio ezak  iruzurra ahalbidetzen du. Hori 
dela eta, administrazio batzuk akordioak formalizatzen hasi dira jada, baina oraindik ez da 
garatu planteamendu instituzional komunik. 

 

Enplegu- eta prestakuntza -politikari dagokionez, arau-babesik gabeko esku-hartze 
garbi bat detektatu da foru-aldundietan eta udaletan. Esku-hartze hori bikoiztasuntzat 
jo da, eta aurreko atalean kuantifikatu da.  

Gaur egun, hainbat eragilek hartzen dute parte enpl egu-politikan. Hala, 
enplegurako prestakuntzarekin, laneratzearekin, enplegu-sustapenarekin eta lan-
bitartekotzarekin lotutako zerbitzuak gainjarri egiten dira, politika horretan eskumenik 
ez duten eragileen jardueraren ondorioz. Hala eta guztiz, Europako Enplegurako 
Estrategiak erantzukidetasun-esparru bat definitzen du erkidegoko eta tokiko 
erakundeen artean. 

Arautu gabeko prestakuntza-ikastaroen egoera nabarmentzekoa da: hainbat eragilek 
ematen dituzte, eduki eta iraupen ezberdina dute, eta sektore pribatuaren parte-
hartzea eskasa da. 
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Bestalde, eragile horien parte-hartzeak enpleguaren eta prestakuntzaren arloko 
zerbitzuen planifikazio, prestazio eta segimendurak o egitura administratibo 
gehiegi egotea dakar , eta horrek eskura dituzten baliabideei buruzko ulermena eta 
ezagutza eragozten dizkie herritarrei. Azpimarratzekoa da hamahiru erakunde 
instrumentalek dihardutela politika horretan . Bereziki aipagarriak dira tokiko 
garapen-agentziak. Horiek ez diete erantzuten zerbitzuen espezializazio-irizpideari, 
enpleguarekin nahiz sustapen ekonomikoarekin lotutako jarduerak barne hartzen 
baitituzte. 

Ikasgaiei, ikasleei edo asebetetzeari buruzko betetze-kontrol formal batetik haratago 
doan ebaluazio-sistema baten gabezia gehitu behar zaio aurreko guztiari. Hori dela 
eta, agerian jarri behar da, beste politika publiko batzuetan gertatzen den bezala, 
enpleguan eta prestakuntzan urriak direla segimendu- eta ebaluazio-prozesuak . 

Gastuari dagokionez, tarte handia aurkitu da erakunde finantziatzaile na gusienen 
eta zerbitzuen zati handi bat ematen duten erakunde en (udalerriak, udal-
elkarteak, tokiko garapen-agentziak) artean , eta transferentzia-fluxu konplexuak  
hauteman dira. Zerbitzu batzuk, batez ere udal mailakoak, egitura-finantzaketarik ez 
dutenez, egoeraren araberako diru-laguntzen mende daude.  

Ekintzailetasunari  dagokionez, enplegu-politiketan kontuan izan beharreko elementu 
gisara definitzen ditu ekintzailetasuna eta kultura ekintzailearen zabalkuntza aipatutako 
Europako Enplegurako Estrategiak. Gaur egun, EAEk ez du gai horren esleipena 
zehazten duen araurik; ondorioz, hainbat eragilek aldi berean dihardute arlo 
horretan . 

 

Aurreko atalean aipatu den bezala, sustapen ekonomikoko  politikan (Industria, 
I+G+B+N eta Merkataritza) oinarrizko edo sektoreko araudiaren babesik gabeko 
jarduerak detektatu dira foru-aldundien eta udalen eskutik, industria eta I+G+B+N 
eremuekin lotutako zerbitzuetan. Hala, eragileak gainjarri egiten dira azken zerbitzuak 
ematean. 

Aipagarriak dira foru-aldundiek Berrikuntza Funtsari egiten dizkioten ekarpenak. Funts 
hori 2007an onartu zen, eta 200 milioi euroko zenbatekoa ezarri zen 2008-2012ko 
bosturtekorako. Funts horren % 85 Eusko Jaurlaritzak finantzatzen du, eta gainerako 
% 15a foru-aldundiek. Ekarpen horiek berrikuntzaren arloko eskumenen aldaketa 
eragiten dute; izan ere, Eusko Jaurlaritzak du arlo horretako eskumen esklusiboa. 

Egoera horren eraginez, zerbitzuak planifikatzeko, emateko eta haien jarrai pena 
egiteko egitura administratibo gehiegi dago . Hala, politika horretan hamazazpi 
erakunde instrumentalen jarduera identifikatu da. E rakunde horietatik hamaika 
foru-aldundien eta udalen mendekoak dira; hau da, e z dute eskumenik industria 
eta I+G+B+N arloan .  
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Bestalde, arau-babesik gabe jarduteaz gain, foru-aldundiek i+ g+b arloan 
gauzatzen dituzten jarduerak ez daude bat eginda Eu sko Jaurlaritzak egindako 
planifikazioarekin , eta Eusko Jaurlaritza da, hain zuzen ere, gai horretan eskumena 
duen eragilea.  

Azkenik, enpresa- eta teknologia-ekintzailetasunaren arloan ez dago politikaren 
osoko ikuskerarik , ez dago berariazko araudirik, eta hiru erakunde-mailek jarduten 
dute. Antzeko egoera detektatu da talentuari dagokionez; arlo horretan eragile 
askok hartzen dute parte, talentua sustatzeko eta erakartzeko zerbitzuak emanez.  

 

Garraio -politikari dagokionez, hiru erakunde-mailetan bana tua dago, garraio-
baliabide edo -azpiegitura espezifikoen arabera, indarrean dagoen legediari jarraiki. 
Banaketa horrek EAEko garraioaren ikuspegi eta planifikazio globala eragozten du; 
ondorioz, zerbitzua ematearekin eta gastuaren optimizazio-gabeziarekin lotutako ez-
eraginkortasunak sortzen dira. 

• Garraio-zerbitzuen  planifikazio, diseinu eta prestazioa bere aldetik egiten du eskumena 
duen erakunde-maila bakoitzak. Garraioari buruzko ikuskera murriztua  abiapuntutzat 
hartuta, bakoitzak dagozkion garraioak soilik hartzen ditu kontuan, gainerako erakunde-
mailen titularitatepeko garraioekiko osagarritasuna  baloratu gabe (ordutegiak, helmuga 
berera iristeko ibilbideak eta/edo haien arteko koordinazioa). Horrek herritarrei 
eskainitako zerbitzuen kalitatearekin lotutako ez-e raginkortasunak eta garraiobideen 
arloko baliabide publikoen optimizazio eza ekar dit zake.  

• Bestalde, ez dago lege-esparrurik EAEko garraio-azpiegituren planifikazioa eta 
eraikuntza arautzeko , ez eta erakunde-mailak garraio-azpiegituren eskaera-
aurreikuspenak egitera edo ingurumen-inpaktuaren eta inpaktu sozioekonomikoaren 
ebaluazioa egitera behartzeko. Horrek ez-eraginkortasun egoerak sortzen ditu gaur 
egun  baliabideak bideratzean; izan ere, erakundeek , gastu-ahalmenaren arabera, 
jasangarritasunaren ikuspegitik lurralde osorako egokienak ez diren azpiegituren 
eraikuntza bultza dezakete. 

• Indarrean dagoen eskumen-esparrua politikaren errealitatera egokitzen ez denez, hainbat 
erakunde-maila arlo horri buruzko jarduerak gauzatzen ari dira, finantzaketa eta zerbitzua 
ematea bereizita. Ondorioz, azpiegituren mantentze-lanetatik eratorri tako ez-
eraginkortasunak sortzen dira kudeaketa administrat iboan eta erakundeen arteko 
jardueren segimenduan . Hori gertatzen da kable bidezko garraioan edo trenbide-
pasaguneen lurperatzean/eraikuntzan. Jarduera horiek udal-eremuetan gauzatzen dira, eta 
dagokien udal-eremuari soilik erasaten diete; hori dela eta, udalek parte-hartze aktiboa 
dute haien kudeaketan edo finantzaketa partekatuan, eskumen hori Eusko Jaurlaritzari 
dagokion arren.  

• Autonomia-erkidegoak eta foru-aldundiek kudeatutako zenbait garraio-azpiegiturak udal-
eremuetan dituzten eraginek eta koordinazio sistema tiko baten gabeziak ez-
eraginkortasun operatiboak sortzen dituzte, interes -gatazkengatik edo aurreikuspen-
gabeziagatik. Horrek gastu osagarriak eta zailtasun ak eragiten ditu zerbitzua 
ematean.   
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Hori da Errepideen kasua, non gatazkak sortzen baitira foru-titulartasuneko errepideak 
udal-titulartasuneko hiri-errepideekin elkartzen di renean , orobat jasan dezaketen 
trafiko kopuruko diferentziengatik. Ildo berean, Portuei dagokienez, erkidego eta udal 
mailan baterako koordinazio eta planeamendu sistematikorik ez egoteak eraginkortasun-
falta sortzen du aurreikusi gabeko hirigintza-aldaketengatik; hala, baliabide gehigarriak 
erabili behar izaten dira. 

• Zenbait arlotan, hala nola bidegorrietan edo mugikortasunean, erregulazio espezifikorik 
ez dagoenez , gai horiei loturiko zenbait jarduera sortu dira  maila instituzional guztietan, 
bereziki bidegorriak eraikitzeko. Hori dela eta, eraginkortasun-falta hautematen da 
gastu publikoa ez delako optimizatzen, baterako eta /edo koordinatutako 
planifikaziorik gabe emandako baliabide publiko uga ri daudelako.   

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Etxebizitza Politikako egungo eskumen-banaketan 
ardurakidetzen sare konplexua dago  politika gauzatzean; horretan, instituzio ugariek 
parte hartu behar dute etxebizitza-arloan onartutako helburuak lortuko badira. 
Horrenbestez, politika analizatu ondoren eta gauzatutako partaidetza-prozesua dela 
eta, identifikatutako eraginkortasun-falta nagusiak aurkeztuko ditugu: 

• Nabarmentzekoa da Eusko Jaurlaritzak eta Udalak dituztela, gaur egun, etxebizitza-arloko 
eskumenak. Beraz, babes publikoko etxebizitzak sustatzean  eta hiru Foru Organoek 
horretarako lursailak erostean bikoiztasun bat sort zen da, sektoreko edo oinarrizko 
arau-babesik ez dagoelako.  

• Ikusi da lurra erosteko eta etxebizitzak sustatzeko/kudeatze ko egiturak ugaritu  egin 
direla. Zehazki, Txosten honetarako hautatu den lagin instituzionala ri lotuta dauden 
17 erakunde instrumentalek esku hartzen dute etxebi zitza-politikan (Birgaitzeko 
Hirigintza Sozietateak, Etxebizitza eta Lur Sozietateak eta abar). 

• Esku-hartze hori alde batera utzita, ikusi da etxebizitza-alorreko planifikazioa bateratu 
egin behar dela zerga-neurrien bidez , alokairua eta birgaitzea (eraikinak birgai daitezen 
sustatzea, berriak eraiki ordez) sustatzeko garrantzi handiko neurriak baitira. 

• Urritasunak  hauteman dira instituzio arteko erlazio- eta koordinazio-ereduan.  
Beharrezkoa da maila instituzional guztien estrategia eta jarduera  bateratzea , dauden 
programa eta ekintzak egituratuz eta koherente eginez, bai etxebizitzak eta ostatu 
babestuak sustatzeari dagokionez eta bai birgaitzeari dagokionez.  

• Eraginkortasun-falta hauteman da etxebizitza-eskatzaileen eta etxebizitza babestuen 
esleipenen izapidetze, instrukzio eta kudeaketan, eskatzaileen datu-baseak eta 
etxebizitza-zozketa desberdinak daudelako aldi bere an (Udalen berezko zerrendak eta 
Etxebide). Nahiz eta zenbait Udalek lankidetza-hitzarmenak dituzten Etxebiderekin 
(Etxebizitzen Eskatzaileen Zerrenda Bakarra), halakoak ez daude erabat zabalduta.  
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Ingurumen  Politikaren kontzeptualizazioan bertan adierazi den moduan, politika hori 
ingurumen-kalitatean eragiten duten arlo ugariek ba ldintzatzen dute (atmosfera, 
zorua, ura, fauna eta flora), orobat giza jarduerak ingurunearen gainean dituen 
efektuen ugaritasunak (ingurumen-kutsadura, biodibertsitate-galera, aldaketa 
klimatikoa, zarata eta abar). Ildo horretan, partaidetza-prozesuak agerian utzi du 
politika horren konplexutasuna, zuzenean edo zeharka ingurumena babesten eta 
kontserbatzen (nekazaritza eta arrantza, fauna eta flora, mendiak, hondakinak, ura, 
lurralde antolamendua, espazio babestuak eta abar) parte hartzen duten instituzio 
eta eragileen dibertsitatea  dela eta. 

• Ingurumen-alorreko arautegiek, hein handi batean, mugatu egiten dute eragile ugarik esku-
hartzea. Hala, Ingurumena Babesteko Lege Orokorra nolabait anbiguoa da eta ez ditu 
argi mugatzen maila instituzional bakoitzaren eskumenak eta atribuzioak. Horren harira, 
ingurumen-politika Estatuko eta autonomia-erkidegoko arau, orobat udal mailako 
ordenantza, ugaritan oinarritzen da. Arau-iturri ugari egoteak eraginkortasun-ez ugari 
sortzen ditu, eta horiek proiektu ekonomiko eta enpresa-proiektuetan ere era gin 
dezakete.   

• Kasu batzuetan, Europako Zuzentarauen eta maila altuagoko arauen es kakizunak ez 
dira berehala helarazten eta, horrela, ziurtasun-gabezia juridikoa gertatzen da, zeinak 
eragin negatiboa baitu herritarren, enpresen jardueraren eta Administrazioen gainean. 

• Politikari lotuta jarduera administratibo handia (lizentziak, ikuskaritza, kontrola eta zaintza 
eta abar) dago esparru guztietan (hondakinak, zoruak, ura, atmosfera eta abar). Hori dela 
eta, eta maila instituzional guztiak jarduteko gaitzen dituen egungo arau-banaketa ere 
kontuan hartuta, atzerapen handiak (edo bertan behera uzteak) gertatzen dira jarduera 
ekonomikoa sortzen duten ekimenak martxan jartzeko orduan. 

•  Ildo horretan, posible da izapidetze beraren fase desberdinetan ze nbait Administrazio 
Publiko egotea tartean  eta jarduera instituzionala , kasu batzuetan, ez da arina eta 
izapidetze administratiboa ez da eraginkorra , adibidez, Ingurumen Inpaktua 
ebaluatzearen esparruan, Jarduera Sailkatuen kasuan eta abarretan. 

• Gastuaren ikuspegitik, azken urteotan ingurumen-alorreko jarduera instituzionala programa 
ugari sustatzean eta garatzean  (Tokiko Agenda 21, Alkateen Ituna, Erosketa Publiko 
Berdea eta abar) oinarritu da, eta horietan hiru maila instituzionalek esku hartzen dute. 
Programa horiek ez dute helburu argirik instituzio bakoitzerako  eta ez da kostuaren 
eta horietan egindako inbertsioaren itzulkinaren ebaluazio errealik egin.  

• Azkenik, ingurumen-politikaren eskura jarritako egiturei dagokienez, txosten honetan 
analizatutako Administrazioaren hiru mailen esku-hartzea dela eta, politikan 21 
Zuzendaritza Organok eta 20 Kudeaketa Organok  parte hartu dute. 

 

Nekazaritza eta Arrantza  Politikan, gaur egun, eragile ugarik parte hartzen dute eta 
horien partaidetzak arau-babesa du politikaren funtzio anitzeko eta zeharkako 
izaeran; horiek esku-hartze publikoan eraginkortasu n-falta eragiten dute . Jarraian 
egoera horren adibideak ageri diren zenbait kasu praktiko aurkezten dira: 

• Landa Garapenaren alorreko jardueraren zeharkako izaerak baldintzatu egiten du 
jarduera bera. Lurralde beraren gaineko jarduerak dira, nahiz eta jakineko arloetan 
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eskumenak dituzten eragile desberdinek gauzatzen di tuzten.  Horiek zuzenean edo 
zeharka eragiten dute landa-eremuetan bizi diren pertsonen bizi-kalitatea hobetzen (politika 
ugaritako jarduerek egiten dute bat: Nekazaritza eta Arrantza, Sustapen Ekonomikoa, 
Ingurumena, Etxebizitza eta abar). 

Partaidetza-prozesuan esku hartu duten eragileek adierazi dute lehendik dauden 
Koordinazio Organoek nolabaiteko urritasunak dituztela. Landaberriren eta horren foru-
baliokideen (Landaraba, Landabizkaia eta Landagipuzkoa) kasua da hori, Landa 
Garapenaren Legearen babesean sortu baitziren. Legean, horien osaketa, funtzioak eta 
helburuak ezartzen ziren, baina urteetan zehar nahiko jarduera urria izan dute eta, gaur 
egun, ibilbide eskaseko eta nahiko erabilgarritasun baxuko egituratzat hartzen dira. 

• Nekazaritza-politikaren ezaugarri nagusia da neurri z kanpo zatikatuta dagoela , EAEko 
Autonomia Estatutuak eta Lurralde Historikoen Legeak ematen dituzten eskumenei jarraiki. 
Ildo horretan, gaur egun ez da politika bat modu integralean jorra tzen , ekoizpena foru 
mailan jorratzen baita eta merkaturatzea, berriz, e rkidego mailan.   

• Mendiei dagokienez, egoera antzekoa da;  izan ere, baso-masen kontzepzioaren 
arabera, zenbait Administraziok aurkitzen dute esku -hartzeko arau-babesa.  Adibidez, 
Foru Aldundiek baso-arloan dituzten eskumenetan oinarrituta esku har dezakete eta Eusko 
Jaurlaritzak, berriz, ingurumen-politikan jardutean. Modu horretan, egoera eztabaidagarriak 
sortzen dira, hala nola Aldaketa Klimatikoaren Legearen inguruan sortutakoa; hori, gaur 
egun, Batzorde Arbitralak geldiarazita dago, agian Eusko Jaurlaritza Lurralde Historikoen 
berezko ahalmenak inbaditzen aritu litekeelako.  

 

Hezkuntza  Politikari dagokionez, eraginkortasunik gabekotzat identifikatutako foku edo 
esparru nagusiak bi arlotan kontzentratzen dira, nagusiki: 

Batetik, politikarekin erlazionatutako organo eta/edo koordinazio-figuren 
ugaritasunari  loturikoa (bai sail arteko eta bai instituzio arteko foroak, batzordeak eta 
abar), non gehienetan politikaren arduradun nagusien presentzia eskatzen baita. 
Praktikan, horrek bilera gehiegi antolatzea eragin dezake, horien behar bezalako 
jarraipena egiteko marjina gutxirekin.  

Egoera horren jatorria Hezkuntza Politikaren egungo ulermenean bilatu behar da, 
zeina jarduera onen eta beste politika batzuetatik sustatutako ohituren (adibidez, 
ohitura osasuntsuak, errepide-segurtasuneko hezkuntza, berdintasuna eta abar) 
“edukiontzi” gisa ikusten baita. Hori dela eta, beste sistema publikoen beharren 
aurrean erabat iragazkorra da eta, nolabait, hezkuntza-politikako zerbitzu, programa 
eta curriculumak politika publikoen zeharkako ikuspegiarekin eraikitzera behartzen du, 
betiere, politikaren beraren helburuak zer diren ahaztu gabe. 

Bestalde, zerbitzua emateari berari  eta horri loturiko azpiegiturei  dagokienez, 
desadostasun-puntu nagusiak honako hauek dira: 

Hezkuntza Administrazioak eta Tokiko Erakundeek batzuetan berdin ez ulertzea Lehen 
Hezkuntzako, Bigarren Hezkuntzako eta Hezkuntza Bereziko ikastegi izatera 
bideratutako eraikinen “kontserbazioa, mantentzea eta zaintzea”. Horrek, praktikan, 
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eragin dezake ikastegiak baldintza hobeetan edo txa rragoetan egotea, instituzio 
eskudunen finantza-baliabideen arabera.  Hori gertatzen da arauak ez direlako 
argiak, baldintza horiek ez daudelako behar bezala zehaztuta, eta hori larriagoa izan 
daiteke, halako esku-hartzeak finantzatzeko mekanismoek ez dutelako ziurtasunik 
eskaintzen epe ertainean / luzean duten jarraitasunari buruz. 

Udal-baliabideen dedikazioa , batez ere udal-eskumenekoak ez diren ikastegien 
jarduera mantentzeari eta / edo kudeatzeari loturikoa (Lanbide Heziketako ikastegi 
batzuen, HHE batzuen eta Hasierako Lanbide Heziketako Ikastegi batzuen kasua da).  

Tokiko Erregimenaren Oinarrien apirilaren 2ko 7/1985 Legeak udalei esleitzen dien 
“irakaskuntza-programako partaidetza” kontzeptuarekin erabiltzen duten zabaltasunak 
eragiten ditu Udalek “programazioko partaidetza” terminoan babestuta egiten dituzten 
zenbait jarduera (hala nola eskolaz kanpoko jarduerak eta osagarriak edo hezkuntzako 
laguntza). Ildo horretan, nahiz eta Ikastegiek antolatzen dituzten jarduera horiek, haien 
autonomia pedagogikoan eta Hezkuntza Administrazioak emandako baimenean 
oinarrituta, udalak betekizun gakoa betetzen ari dira jarduera horien finantzatzen. Hala 
ere, desorekak sortu litezke hezkuntzaren zerbitzu publikoa emateko orduan, 
Ikastegi Publikoa kokatuta dagoen udalerriaren arab era. 

Helduen Irakaskuntzaren esparruan erregulazio espezifikorik ez dagoenez, bai foru 
mailan eta bai udal mailan dagozkien ardura-esparruetatik ari dira prestakuntza 
gauzatzen edo finantzatzen. Hori dela eta, prestakuntza-eskaintza oso zabala da  (ez 
arautua) eta hori hezkuntza-administrazioak eskaintzen duen prestakuntza 
planifikatuari gehitzen zaio. Eskaintza hori ez dago integratuta planifikazio global 
batean eta, hori dela eta, praktikan posible da ikastaroak, saioak eta abar 
bikoiztuta izatea.  Dena den, egoera trantsiziozkoa da, jotzen baita Bizitzan zeharreko 
Irakaskuntzaren Euskal Legeak egungo egoera konponduko duela. 

 
Politika Kulturalaren  esparruan, eraginkortasun-falta duten eremuak, ia kasu 
guztietan, hiru maila instituzionalek esku hartzeari lotuta daude. Presentzia hori 
legeetan bertan aurreikusita dago, Ondare Kulturaleko azpiegituren titulartasuna 
berariaz aipatzen duenean (horietan funtzioko hiru mailak aldi berean egotea 
ahalbidetuz) eta arauak, sektore-mailan garatuta ez egoteagatik, aldiberekotasun hori 
errazten eta/edo laguntzen duenean (Sustapen Kulturala). 

Zehazki, Ondare Kulturalari dagokionez, eraginkortasun-faltak honako gai hauetan 
kontzentratzen dira: 

• Ondare Kulturalaren Legean aurreikusten diren liburutegi, museo eta artxiboen Euskal 
Sistemetan foru-zerbitzuak atxikitzeko borondatezko tasuna dela eta , orain arte foru-
zerbitzuak eta Bilboko eta Donostiako udal-liburutegiak (Euskal Autonomia Erkidegoko 
Irakurketa Sare Publikoaren kasuan) ez dira oraindik sistemetara atxiki. Gainera, sistema 
horiei loturiko arauen garapen-falta dela eta , zaildu egin da horien funtzionamendua. 
Hala, ez daude ekipamendu edo azpiegitura publiko g uztiak sare edo sistema berean 
integratuta.  



 
 
 
 

 191 

Zehazki, ekainean Euskal Autonomia Erkidegoko Museo eta Bildumen Erregistroaren 
antolamendu- eta funtzionamendu-arautegia argitaratu zen arte eta “Euskal Autonomia 
Erkidegoko Museo” edo “Euskal Autonomia Erkidegoko Bilduma” onarpena egin zen arte, 
ez zen aurrera egin Museoen Euskal Sistema garatzen . Azken horren helburua Euskal 
Autonomia Erkidegoko museoak antolatzea da eta Euskal Autonomia Erkidegoko Museoen 
7/2006 Legea onartu zenetik dago aurreikusita. 

Halaber, Liburutegien 11/2007 Legean aurreikusitako antolamendu-alderdiak orain arte ez 
direnez garatu, Irakurketa Publikoaren Sareak eta Liburutegien Euskal Sistemak ezin 
izan dute globalki funtzionatu . Sistema horren ezaugarri nagusia Euskal Autonomia 
Erkidegoko Liburutegia izango da, baina oraindik ez  da abian jarri.   

• Sare edo sistema berean azpiegitura publikoak integratuta ez egoteak eraginkortasun-
eza eragin dezake herritarrentzako zerbitzuak emateko orduan, eta zer bitzu-
eskaintzan desberdintasunak egon daitezke  udalerrien / lurraldeen arabera. Horrek 
zaildu egiten du baliabide guztiak herritar guztientzat eskuragarri jartzea  eta alferrik 
galtzen du Euskal Autonomia Erkidegoko funtsen eta ondarearen aberastasuna.  

• Aldi berean, arlo horretako gastu publikoan optimizazio-falta  eragin dezake eta 
administrazioko eta ondarearen kudeaketako egiturak neurriz kanpo dimentsiona 
ditzake maila instituzional guztietan, baldin eta ez badira garatzen baterako politikak 
finantzaketa publikoa lehenesteko, prozesu komunak onartzeko eta kudeaketa-irizpideak 
bateratzeko (erosketa-prozesuak, liburutegi arteko maileguak kudeatzea, zerbitzu 
komunak eta abar).  

Horrela, Euskal Sistemek funtzionamendu operatiborik ez izatea dela eta, lurralde-
mailako baterako sare edo estrategiak garatzen ari dira , museoen esparruan bezala, 
horiek ez diote erantzuten antolamendu-politika bateratu eta koordinatuari, eta 
kudeaketarako egitura eta kostu gehigarriak sortzen dituzte. 

Sustapen kulturalaren arloan, sektore-arautegirik ez egoteak eta organismo 
kulturalei loturiko eskumen-atribuzio generikoak  eragiten du eraginkortasun-falta 
agertzea, maila instituzional guztiak jarduerak laguntzen edo  garatzen ari direlako 
diziplina guztietan edo xede-kolektibo berei zuzend uta  (industria kulturalak, elkarte 
soziokulturalak edo herritarrak, orokorrean), jarduera-arloka edo eragin-esparruka 
espezializatu gabe eta/edo instituzio arteko koordinaziorik gabe.  

Antolamendu-falta hori dela eta, jarduera kulturalaren programazio edo eskaintzan 
gainjartzea gertatzen da hurbil dauden inguruneetan eta aldiberekotasuna dago 
baliabideak hornitzean , instituzio desberdinek eragile berei laguntzen dietelako 
laguntza-lerroen edo diru-laguntzen bidez, jarduerak lehenesteko irizpide 
homogeneorik gabe. Halaber, eragile kulturalentzako administrazio-kostua handitu 
egiten da  eta, oro har, gastu publikoaren optimizazio-falta dago laguntza-
lerroetan  edo azpiegitura kulturalak sortzeko edo mantentzeko orduan.  

 

Analisia eta egindako partaidetza-prozesua kontuan hartuta, Gazteria eta Kirol  
Politikan ere eraginkortasunik eza hauteman da. 
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• Maila instituzional guztiek esku hartzen dute.  Udal-jarduera bikoiztasun gisa ulertzen da, 
udalek foru-esparruari eta/edo erkidego-esparruari dagozkion gaitasunak beren gain 
hartzen badituzte definitutako zenbait azpiesparrutan (Dinamizazioa eta Aisia, 
Errendimendu Kirola eta abar). 

• Bestalde, arautegiak maila instituzional bakoitzari esleitutako eskumen eta funtzioak 
definitzeko orduan dituen anbiguotasuna dela eta, orobat planifikazio integralik ez 
egoteak  (oraindik ez ditugu III. Gazteria Plana eta Kirolaren Euskal Plan berria) eta, 
gazteriaren kasuan, sektore-legerik ez egoteak (Gazteriaren Euskal Legearen zirriborrorako 
entzunaldi-fasea bukatu berri da), tartean diren eragileek jarduera desorekatua izatea  
indartzen da , ahaleginak (diru-laguntza eta laguntza-programa gisa) sakabanatu egiten 
ditu, eta hori eraginkortasun-falta nabarmena da. 

• Ildo horretan, aldi bereko esku-hartze hori agerikoa da zenbait maila instituzionalek 
jarduerak eta azpiegiturak finantzatzen dituztenean . 

o Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek diru-laguntzak eta laguntza-programak 
eskaintzen dituzte gazteen elkarteentzako, aisialdi-eskolentzako eta gazteentzako 
ekipamendu-sarearentzako. 

o Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiek eta Udalek laguntza-lerroak eta laguntza-programak 
dituzte, kirol-azpiegiturei eta -ekipamenduei zuzenduta, orobat federazio eta kirol-
elkarteei zuzenduta; eta horiek, printzipioz, ez dira batera planifikatu. 

• Era berean, antzeko funtzioak dituzten egiturak ageri  dira, hala nola: 

o Gazteria-gaian ikerketa-, prestakuntza-, informazio - eta dokumentazio-lana 
gauzatzen duten egiturak , Eusko Jaurlaritzari (Gazteriaren Euskal Behatokia) eta 
Bizkaiko Foru Aldundiari (Gaztedi Bizia) lotuta. 

o Errendimendu-kirolari laguntzeko egiturak , hala nola Eusko Jaurlaritzaren mende 
dagoen Euskadi Kirola Fundazioa eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren mende dagoen 
Kirolgi Fundazioa. 

 

Turismoaren  esparruan, eraginkortasun-eza ageri duten arlo nagusiak hiru maila 
instituzionalek estrategiaren ikuspegi bateratu eta lerrokatua izan gabe jarduten 
dutenean sortzen dira; foru mailako jarduerak ez du babesik berariazko eskumen-
atribuzioan: 

Hiriaren, eskualdearen edo lurraldearen estrategiari loturik plan turistikoak 
desberdinak batera egoteak , maila instituzional desberdinetatik gauzatutakoak eta 
turismo-arloko estrategia komun baten araberakoak izan gabe, eraginkortasun-falta 
eragin dezake zerbitzua emateko orduan, norakoaren promozioan komunikazio- 
eta informazio-jarduerak sakabanatu egiten direlako , zenbait norako-marka 
daudelako estrategia komunik gabe eta hedabide desberdinak erabiltzen direlako 
maila instituzionalen artean koordinaziorik gabe; hala irudi lausoa proiektatzen da.  
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Egoera hori norakoa sustatzeko jarduerak duen izaera geografikoak eta lurralde-
esparru desberdinetako aktibo turistikoen kokapenak eragiten dute, horien promozioa 
zenbait maila administratiboren mende baitago.  

Norakoa sustatzeko jarduerek kostu handia dutela kontuan hartzen badugu, estrategia 
komun baten araberako koordinazio eta planifikaziorik ez egoteak eraginkortasun-
falta eragiten du, turismo politikarako emandako baliabide ekonomiko ak ez 
direlako optimizatzen.  

Gaur egun Turismo Politikei loturiko sektore-informazioa eta aldagai gakoak tratatzeko 
eta ulertzeko irizpide komunik eta informazioa jasotzeko mekanismorik ez izateak 
eragiten ditu eraginkortasun-faltak, proiektu partz ial eta heterogeneoak 
gauzatzen baitira, sektorearen egoerari eta etorkiz uneko potentzialari buruzko 
baterako ikuspegia izatea zailtzen dutenak.   

Maila instituzionalek sektoreko eragileei ematen dizkieten eta antzeko helburuak 
dituzten laguntza-lerroak (agian modu bateratuan planifikatu ez direnak) bikoizteak  
eraginkortasun-falta eragin dezake Turismo Politika ko baliabide publikoetarako 
hornidura arrazionalizatzean eta karga eta kostu ad ministratiboak eragin ditzake 
sektore turistikoko erakundeetan , horien lehiakortasuna kaltetuz. 

Turismo-esparruan maila instituzional desberdinek zuzendutako lankidetza-organo 
publiko-pribatu ugari  egoteak (oro har haien artean koordinatu gabe eta posizio 
estrategiko argirik gabe funtzioen, lidergoaren edo kudeaketa-dinamiken inguruan) 
eraginkortasun-falta eragin dezake, emaitzekiko ori entaziorik ez izateagatik eta 
eragileen ahalegin, kostu eta/edo denbora sakabanat zen delako.   

 
Osasungintzaren eta Osasun Publikoa ren esparruan, honako esparru hauetan 
hauteman da eraginkortasun-falta: 
 
Osasun Publikoari dagokionez, eraginkortasun-falta sortzen da hiru maila 
instituzionalek osasun publikoaren arlo desberdinetan jarduteko eskumenak 
dituztenean esleituta (osasun-kontrola eta osasunaren promozioa). Zehazki: 

o Azpiegiturei dagokienez:  Ikusi da laborategi ugari daudela (maila instituzional 
desberdinetan), osasungarritasun-kontrol eta -analisiak egiteko, antzeko ezaugarriak 
dituzten langile eta teknologiaz osatuta daudenak. Aurrekoa kontuan hartuta, eta jakinik 
proba asko egin behar direla azpiegitura horietako inbertsioa errentagarri bihurtzeko, 
agerian geratzen da laborategi-sarean antolamendu eta planifikazio inte graturik ez 
egoteak baliabide publikoen erabilera ez-optimoa er agiten duela.  

o Osasuna sustatzeko jarduerei dagokienez:  Osasuna sustatzen maila instituzional 
ugarik eta eragile ugarik parte hartzeak osasunaren esparru zehatzak sustatzeko 
jarduera asko egotea eragiten du  (errepide-segurtasuna, higienean, elikadura-
ohiturak eta abar), baina modu zatikatuan eta koordinaziorik gabe. Planifikazio globalik 
ez egoteagatik, ahalegin handiagoa egin behar da arlo jakin batzuk sustatzeko edo 
kolektibo jakin batzuei (beste batzuen ordez) erantzuteko baliabide publikoak 
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hornitzean, edota gerta liteke osasuna sustatzeari buruzko jarduera publikoaren 
lehenespen desberdinei erantzutea. 

o Eraginkortasun-falta horiek arindu egingo dira “Osasun Publikoaren Euskal 
Legearekin ”, etorkizunean; izan ere, Osasun Publikoaren Euskal Agentzia sortzea 
aurreikusten da, EAEko osasun publikoari loturiko j arduera, prestazio eta 
zerbitzuak berrordenatzeko, osasuna babesteko helbu ruari beste gai batzuk 
gehituz, hala nola ingurumen-osasuna, elikadura-seg urtasuna, osasun 
publikoaren zaintza, gaixotasunen prebentzioa, osas unaren sustapena eta abar.  

Osasun Arretari dagokionez, identifikatutako eraginkortasun-falta osasun-
administrazioaren eta gainerako administrazio-mailen arteko beharrezko koordinazioari 
lotuta dago: 

o Udalen Osasun Zentro txikiagoak ez dira ari udal-titulartasunetik erkidego-
titulartasunerako trantsizio-prozesua egiten, gainerakoak bezala. Horien finantzaketa 
atxikitako Osasun Txartel kopuruaren araberako ordainketaz gauzatzen da eta horrek 
esan nahi du Udalek kostu gehigarriak ordaindu behar dituztela h oriek 
mantentzeko eta kontserbatzeko. Hori dela eta, beste helburu batzuetarako erabil 
litezkeen udal-baliabideak desbideratu egiten dira. 

o Mendetasuna duten pertsona eriondoen arretari dagok ionez, nabarmentzekoa da 
desadostasun-puntuak daudela Osasun Administrazioaren eta Gizarte Zerbitzuetako 
administrazio eskudunen artean. Sistema bakoitzak ematen duen prestazioaren 
helmena, intentsitatea eta estaldura-mailak ez daudenez argi zehaztuta, batetik, 
pertsona onuradunen zerbitzuaren kalitatea murriztu egiten da eta, nolanahi ere, udal 
eta Foru Aldundiek beren eskumenetik kanpo geratzen diren gastuak hartu behar 
dituzte beren gain. 

Ildo horretan, 2011ko otsailean Osasun- eta gizarte-gaietako Lankidetzarako Esparru 
Dokumentua onartu zen arte (gaur egun hiru lurraldeak ari dira horretan parte hartzen), 
ez da aurrerapen nabarmenik egin lankidetza-formula zehatzak ezartzeko orduan. 
 

Aurreko atalean adierazi dugun bezala, Polizia Politikan ez da bikoiztasunik 
identifikatu Babes Zibilari, Herritarren Segurtasunari eta Errepide Segurtasunari lotuta. 
Dena den, partaidetza-prozesuan honako gai hauei loturiko eraginkortasun-faltak 
hauteman dira: 

Tokiko poliziaren kidego desberdinak aldi berean eg otea;  horrek esan nahi du 
zerbitzuak emateko administrazio-egitura gehiegi dagoela. 

Polizia-kidego desberdinak egoteak agerian utzi du jarduera-prozedura , ekipo 
informatiko, komunikazio-sare eta langileria hautatzeko eta prestatzeko irizpide 
desberdinak daudela, besteak beste. 
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4. ERANSKINAK 

4.1. ESPARRU ARAUEMAILEA 

Esparru arauemailearen analisia jarraian aurkezten den legerian oinarrituz egin da. 
Legeria hori hiru epigrafe nagusitan banatu da. 

4.1.1. Oinarrizko araudia 

Oinarrizko araudiak politika gidatzen eta antolatzen duten printzipioak barne hartzen 
ditu, edota parte hartzen duten eragileen arteko eskumen-banaketa ezartzen du. 
Terminoa ez da adiera juridikoan erabiltzen, oinarrizkotzat hartzen da, bai ikuspuntu 
materialetik (izendatzaile komun gisa ulertua, zeinak, arautze uniforme, funtsezko eta 
zuzenean aplikagarri bat eskainiz, interes orokorra babesten baitu), bai ikuspuntu 
formaletik (non legegileak zehazten baitu zer den oinarrizkoa). 

Zentzu horretan ulertu behar da Toki-Araubidearen Oinarriei buruzko 7/1985 Legeari 
buruz oinarrizko arau gisa ari garenean. Toki-Araubidearen Oinarriei buruzko Legea 
estatuko oinarrizko araudi da (149.1.18 CE); sektoreko araudiak kontuan hartu beharko 
du, baina ez die euskal erakundeei eskumenik ematen. Dena den, kategoria honetan 
hura aipatzen da, Euskal Udal Legerik ez dagoenez (Lege-Proiektua da, izapidean da 
gaur egun), Toki-Araubidearen Oinarriei buruzko Legeak zehazten baitu zer udal-
eremu babesarazten dituen oinarrizko araudiak. Zentzu berean ulertu behar da 
estatuko zenbait oinarrizko araudi eta araudi organiko sartu izana. Estatuaren esku 
uzten da estatu osoan berdin aplikatu behar diren, eta euskal eredu instituzionalean 
ahalmen faltagatik ezin sartu eta bete beharreko eremuak ezartzen dituzten alderdi 
jakin batzuei buruzko materiala arautzea. 

Hala, politika guztien analisia egiteko, oinarrizko araudi hau hartu da kontuan: 

• 3/1979 Lege Organikoa, abenduaren 18koa, Euskadiko Autonomia Estatutua. 

• 7/1981 Legea, ekainaren 30ekoa, Jaurlaritzari buruzkoa. 

• 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen 
eta beren Lurralde Historikoetako Foru Organoen arteko Harremanei buruzkoa. 

• 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-Araubidearen Oinarriei buruzkoa. 

• 1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun 
Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena. 

• 1463/2007 Errege Dekretua, azaroaren 2koa, Aurrekontuen Egonkortasunari 
buruzko abenduaren 12ko 18/2001 Legea garatzeko arautegia onesten duena, 
tokiko erakundeetan aplikatzeko. 
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4.1.2. Sektoreko araudia 

Halaber, sektoreko araudiari buruzko analisi bat egin da. Araudi sektorialaz ari 
garenean, aztertutako politikaren —haren osotasunaren nahiz alderdi zehatzen— 
berariazko erregimena arautzen duen araudiari buruz ari gara. Epigrafe honetan, 
besteak beste, eskumenen eskualdatzeei buruzko Dekretuak eta haiek antolatzen eta 
garatzen dituzten lege- edo arau-mailako arauak gehitu dira. 

Jarraian, proiektu honen baitan aztertutako politika publiko bakoitzerako aztertu den 
sektoreko araudia xehatzen da. 

Gizarte Zerbitzuak 

• 2788/1980 Errege Dekretua, 1980ko irailaren 26koa, Estatuak osasunaren, 
gizarte-zerbitzuen eta gizarte-laguntzaren arloan dituen zerbitzuak Euskal 
Autonomia Erkidegoari eskualdatzekoa. 

• 13/1982 Legea, 1982ko apirilaren 7koa, minusbaliatuak gizartean integratzeari 
buruzkoa. 

• 33/1985 Dekretua, 1985eko martxoaren 5ekoa, gizarte-laguntzaren arloan 
Euskal Autonomia Erkidego osorako erakundeek dituzten zerbitzuak Arabako 
lurralde historikora eskualdatzekoa. 

• 41/1985 Dekretua, 1985eko martxoaren 5ekoa, gizarte-laguntzaren arloan 
Euskal Autonomia Erkidego osorako erakundeek dituzten zerbitzuak 
Gipuzkoako lurralde historikora eskualdatzekoa. 

• 52/1985 Dekretua, 1985eko martxoaren 5ekoa, Gizarte Laguntzaren arloan 
Euskal Autonomia Erkidego osorako erakundeek dituzten zerbitzuak Bizkaiko 
lurralde historikora eskualdatzekoa. 

• 257/1986 Dekretua, minusbaliatuentzako Gizarte Zerbitzuei buruzkoa. (Jasoak 
daude 1994ko otsailaren 8ko 85/1994 Dekretuak egindako aldaketak). 

• 129/1986 Dekretua, 1986ko maiatzaren 26koa, zeinaren bidez arautzen baitira 
Gizarte Ongizaterako Funtsak Euskal Autonomia Erkidegoan adinduei eta 
lanerako ezinduei emango dizkien pentsioak. 

• 1/1996 Lege Organikoa, 1996ko urtarrilaren 15ekoa, adingabearen babes 
juridikoari buruzkoa, Zigor Kodea eta Prozedura Zibilaren Legea partez 
aldatzen dituena. 

• 204/1997 Dekretua, Ongizatearen Euskal Kontseilua eratzekoa eta haren 
araubidea ezartzekoa. 

• 20/1997 Legea, irisgarritasuna sustatzekoa. 



 
 
 
 

 197 

• 91/1997 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoan gizarte-laguntzen arloan 
jarduerak egiteko diru-laguntzak arautzen dituena. 

• 40/1998 Dekretua, 1998ko martxoaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko 
gizarte-zerbitzuen baimentzea, erregistratzea, homologatzea eta ikuskatzea 
arautzen duena. 

• 17/1998 Legea, boluntariotzarena. 

• 41/1998 Dekretua, hirugarren adinekoentzako egoitzetako gizarte-zerbitzuei 
buruzkoa. 

• 1999ko uztailaren 15eko Agindua, Ongizatearen Euskal Kontseiluaren 
funtzionamendu-erregelamendua onesten duena. 

• 302/1999 Dekretua, 1999ko uztailaren 27koa, zeinaren bitartez garatzen baita 
18/1988 Legean jasotako baliabide instituzionala —droga-mendekotasunen 
arloko laguntzari eta gizarteratzeari buruzkoa da 18/1988 Legea, 1988ko 
ekainaren 25ekoa—. 

• 10/2000 Legea, 2000ko abenduaren 27koa, Gizarte Eskubideen Gutuna. 

• 201/2000 Dekretua, mendetasun-egoeran diren adinduentzako eguneko 
zentroei buruzkoa. 

• 169/2000 Dekretua, boluntariotzako erakundeen errolda orokorraren 
funtzionamenduari buruzko erregelamendua ezartzen eta boluntariotzari 
dagozkion alderdi batzuk arautzen dituena. 

• 18/2000 Foru Dekretua, 2000ko martxoaren 14koa, pentsioak eta subsidioak 
jasotzen dituztenentzako banakako laguntzak ezartzen dituena. 

• 64/2000 Foru Dekretua, 2000ko maiatzaren 23koa, gizarteratzeko laguntza 
bereziak arautzen dituena. 

• 145/2001 Foru Dekretua, zeinak arautzen baititu: Bizkaiko Foru Aldundiaren 
titulartasunpean diren mendeko pertsona adinduak eguneko zentroetara 
sartzeko aukera; mendeko pertsona adinduentzako eguneko zentroetan plaza 
hitzartu edo itunduak izateko aukera; eta mendeko pertsona adinduentzako 
eguneko zentroetako plaza hitzartu gabe edo itundu gabeetan sartzeko 
banakako diru-laguntzak. 

• Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundien eta 
Eudelen arteko akordioa, gizarte-zerbitzuen arloko eskumen-banaketari 
buruzkoa (2001). 
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• 13/2002 Foru Dekretua, 2002ko otsailaren 12koa, gutxieneko bermeko 
laguntza-prestazioa arautzen duena Bizkaiko lurralde historikoaren eremurako. 
166/2005 Foru Dekretua eta 106/2006 Foru Dekretua. 

• 212/2003 Dekretua, 2003ko irailaren 16koa, EAEko Zeinu Hizkuntzaren 
Interpreteen Zerbitzua antolatzea eta koordinatzea zuzeneko ekintzatzat jotzen 
duena. 

• 201/2003 Foru Dekretua, 2003ko urriaren 28koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena, 
zeinaren bidez erabakitzen baita zer eskumen-muga dauden, kopuruari 
dagokionez, Bizkaiko lurralde historikoko organoen artean, Bizkaiko lurralde 
historikoaren diru-araubidea ezartzen duen 1999ko urriaren 14ko 10/97 Foru 
Arauaren babesean (98. artikulua, 3. eta 4. zenbakiak) diru-laguntzak emateko. 

• 1/2004 Lege Organikoa, 2004ko abenduaren 28koa, genero-indarkeriaren 
aurkako oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa. 

• 3/2005 Legea, 2005eko otsailaren 18koa, haurrak eta nerabeak zaintzeari eta 
babesteari buruzkoa. 

• 4/2005 Legea, 2005eko otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunerakoa. 

• 8/2005 Foru Araua, 2005eko urriaren 24koa, zeinak aldatzen baitu 2001eko 
maiatzaren 30eko 4/2001 Foru Araua, Bizkaiko Gizarte Laguntzako Foru 
Institutuaren estatutuak aldatzekoa. 

• 39/2006 Legea, 2006ko abenduaren 14koa, autonomia pertsonala sustatzeari 
eta mendetasun-egoeran diren pertsonei laguntzeari buruzkoa. 

• 727/2007 Errege Dekretua, 2007ko ekainaren 8koa, zeinak irizpideak ezartzen 
baititu 39/2006 Legearen araberako zerbitzu-prestazioaren eta diru-prestazioen 
zenbatekoa erabakitzeko —autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-
egoeran diren pertsonei laguntzeari buruzkoa da 39/2006 Legea, 2006ko 
abenduaren 14koa—. 

• 44/2007 Foru Dekretua, 2007ko ekainaren 12koa, zeinaren bidez aldatzen baita 
45/2004 Foru Dekretua, elkarbizitzaren arloko tratu txarren biktima edo sexu-
askatasunaren kontrako delituen biktima direnei laguntzeko Arreta 
Psikologikoko Programaren laguntzak arautzen dituena. 

• 148/2007 Dekretua, 2007ko irailaren 11koa, etxean tratu txarrak pairatu 
dituzten emakumeak hartzeko baliabideak arautzen dituena. 

• 12/2008 Legea, 2008ko abenduaren 5ekoa, gizarte-zerbitzuena. 

• 13/2008 Legea, 2008ko abenduaren 12koa, familiei laguntzeari buruzkoa. 
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• 1/2008 Legea, 2008ko otsailaren 8koa, familia-bitartekaritzarena. 

• 131/2008 Dekretua, 2008ko uztailaren 8koa, gizarte-babesik gabe dauden haur 
eta nerabeen egoitza-harrerarako baliabideak arautzen dituena. 

• 124/2008 Dekretua, 2008ko uztailaren 1ekoa, Euskal Autonomoa Erkidegoan 
epaileak agindutako familia-elkarguneak arautzen dituena. 

• 89/2008 Foru Dekretua, 2008ko abenduaren 23koa, mendetasun-egoeran diren 
pertsonentzako Familia Harrerako Programa eta hura aurrera eramateko behar 
diren diru-laguntzak arautzen dituena. 

• Bizkaiko Foru Aldundiaren 12/2008 Foru Dekretua, 2008ko otsailaren 12koa, 
zeinaren bidez aldatzen baita 145/2001 Foru Dekretuaren 12. artikulua —foru-
dekretu horrek arautzen ditu: Bizkaiko Foru Aldundiaren titulartasunpean diren 
mendeko pertsona adinduak eguneko zentroetara sartzeko aukera; mendeko 
pertsona adinduentzako eguneko zentroetan plaza hitzartu edo itunduak 
izateko aukera; eta mendeko pertsona adinduentzako eguneko zentroetako 
plaza hitzartu gabe edo itundu gabeetan sartzeko banakako diru-laguntzak—. 

• 3/2009 Legea, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko legea aldatzen 
duena. 

• Bizkaiko Foru Aldundiaren 162/2009 Foru dekretua, 2009ko abenduaren 1ekoa, 
mendetasun-egoera aitortzeko prozedura arautzen duena. 

• 25/2009 Foru Dekretua, 2009ko uztailaren 21ekoa, zeinaren bidez arautzen 
baitira autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran diren 
pertsonei laguntzeko 2006ko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen prestazioak. 

• 29/2009 Foru Dekretua, 2009ko uztailaren 28koa, gizartean barneratzeko diru-
laguntza arautzen duena. 

• 101/2010 Dekretua, 2010eko martxoaren 30ekoa, Gizarte Zerbitzuetako 
Erakunde Arteko Organoarena. 

• Bizkaiko Foru Aldundiaren 93/2010 Foru Dekretua, 2010eko uztailaren 20koa, 
zeinaren bidez aldatzen baita Bizkaiko Foru Aldundiaren 162/2009 Foru 
Dekretua, 2009ko abenduaren 1ekoa, mendetasun-egoera aitortzeko 
prozedura arautzen duena. 

• 238/2010 Dekretua, 2010eko irailaren 14koa, gizarte-zerbitzuen arloko goi-
ikuskaritzari buruzkoa. 

• 2/2010 Dekretua, 2010eko urtarrilaren 12koa, etxebizitza-prestazio 
osagarriarena. 
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• Bizkaiko Foru Aldundiaren 153/2010 Foru Dekretua, 2010eko abenduaren 
15ekoa, zeinaren bidez eguneratzen baita 2011. urterako, kreditu-mugari 
dagokionez eta aurrekontu-atala esleitzeari dagokionez, 2000ko maiatzaren 
23ko 64/2000 Foru Dekretua, gizarteratzeko laguntza bereziak arautzen 
dituena. 

• 4/2011 Dekretua, 2011ko urtarrilaren 18koa, Gizarte Larrialdirako Laguntzei 
buruzkoa. 

• 2011ko urtarrilaren 19ko Agindua, Lan eta Gizarte Segurantzako 
kontseilariarena, zeinaren bidez ezartzen baita, 2011rako, gehienez 
zenbatekoa izango den Gizarte Larrialdirako Laguntzetan aintzat harturiko 
gastu espezifikoetariko bakoitza, adierazten baita zer irizpideren arabera 
banatuko diren gastuoi aurre egiteko esleitutako kredituak, eta finkatzen baita 
zer aurrekontu-muga dagokien 2011rako Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde 
historiko bakoitzari eta udal bakoitzari. 

Enplegua 

• 56/2003 Legea, 2003ko abenduaren 16koa, enpleguari buruzkoa. 

• 1441/2010 Errege Dekretua, 2010eko azaroaren 5ekoa, Estatuko Enplegu 
Zerbitzu Publikoak lanaren, enpleguaren eta lanbide-heziketaren esparruan lan-
arloko legeria aplikatzeari dagokionez dituen funtzioak eta zerbitzuak Euskal 
Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa. 

• 1442/2010 Errege Dekretua, 2010eko azaroaren 5ekoa, Itsasoko Gizarte 
Institutuak heziketaren, enpleguaren eta lanbide-heziketaren arloan dituen 
funtzioak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari 
buruzkoa. 

• 3/2011 Errege Dekretu Legea, 2011ko otsailaren 18koa, enplegagarritasuna 
hobetzeari eta enplegu-politika aktiboen erreformari buruzko presazko 
neurriena. 

Ekonomia bultzatzea 

• 1981/1978 Errege Dekretua, 1978ko uztailaren 15ekoa, Estatuaren 
Administrazio Orokorrak nekazaritzaren, industriaren, merkataritzaren eta 
hirigintzaren arloan dituen eskumenak Eusko Kontseilu Nagusiari 
eskualdatzeari buruzkoa. 

• 2756/1980 Errege Dekretua, 1980ko irailaren 26koa, Estatuak nekazaritza-
ikerketaren arloan dituen zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari 
eskualdatzeari buruzkoa. 



 
 
 
 

 201 

• 2867/1980 Errege Dekretua, 1980ko irailaren 26koa, azoken, merkataritza-
egituren eta merkatu-diziplinaren arloan Estatuak dituen zerbitzuak Euskal 
Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa. 

• 1255/1981 Errege Dekretua, 1981eko maiatzaren 8koa, Estatuak industriaren, 
energiaren eta meatzeen arloan dituen zerbitzuak Euskal Autonomia 
Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa. 

• 1998/1981 Errege Dekretua, 1981eko uztailaren 24koa, Estatuak 
kontsumitzaileen eta merkataritza-, industria- eta itsasketa-ganberen arloan 
dituen zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa. 

• 2038/1981 Errege Dekretua, 1981eko uztailaren 24koa, Estatuak nekazaritza-
salerosketaren arloan dituen zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari 
eskualdatzeari buruzkoa. 

• 3300/1981 Errege Dekretua, 1981eko abenduaren 18koa,  gai hauetan 
Estatuak dituen zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzekoa: 
barne-merkataritza (ogi arruntaren formatuak, prezioak eta gehienezko pisuak 
eta okela xeheka saltzen deneko gehienezko merkataritza-marjinak), 
merkataritza-agenteen elkargo ofizialak eta erakustazokak. 

• 3502/1981 Errege Dekretua, 1981eko abenduaren 29koa, Estatuak industria-
birmoldaketarako planak garatzearen eta gauzatzearen arloan dituen 
eskumenak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa. 

• 788/1985 Errege Dekretua, 1985eko apirilaren 19koa, Estatuak nekazaritza-
industriaren arloan dituen zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari 
eskualdatzeari buruzkoa. 

• 213/1987 Errege Dekretua, 1987ko otsailaren 6koa, 1981eko maiatzaren 8ko 
1255/1981 Errege Dekretuak industriaren, energiaren eta meatzeen arloan 
Euskal Autonomia Erkidegora eskualdatutako funtzio eta bitartekoak zabaltzeari 
buruzkoa. 

• 4/1990 Legea, 1990eko maiatzaren 31koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 
lurralde-antolamenduari buruzkoa. 

• 21/1992 Legea, 1992ko uztailaren 16koa, industriari buruzkoa. 

• 7/1994 Legea, 1994ko maiatzaren 27koa, merkataritza-jarduerari buruzkoa. 

• 1/2002 Legea, 2002ko otsailaren 21ekoa, lehiaren defentsari dagokionez 
Estatuak eta autonomia-erkidegoek dituzten eskumenak koordinatzekoa. 

• 6/2003 Legea, 2003ko abenduaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 
kontsumitzaile eta erabiltzaileen estatutuarena. 
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• 8/2004 Legea, 2004ko azaroaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 
industriari buruzkoa. 

• 15/2007 Legea, 2007ko uztailaren 3koa, lehiaren defentsarakoa. 

• 3/2009 Errege Dekretua, 2009ko urtarrilaren 9koa, Estatuak zientzia- eta 
teknika-ikerketan eta -garapenean eta berrikuntzan dituen funtzioak Euskal 
Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa. 

• Merkataritza Ekipamenduen Lurralde Plan Sektoriala. 

Garraioa  

• 2858/1981 Errege Dekretua, 1981eko azaroaren 27koa, aireportu zibilen 
kalifikazioari buruzkoa. 

• 900/2011 Errege Dekretua, 2011ko ekainaren 24koa, itsas garraioaren arloan 
Estatuaren Administrazio Orokorrak dituen funtzio eta zerbitzuak Euskal 
Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa. 

• 27/1992 Legea, 1992ko azaroaren 24koa, Estatuaren portuei eta merkataritza-
nabigazioari buruzkoa. 

• 62/1997 Legea, 1997ko abenduaren 26koa, Estatuaren portuei eta 
merkataritza-nabigazioari buruzko 1992ko azaroaren 24ko 27/1992 Legea 
aldatzen duena. 

• 22/1988 Legea, 1988ko uztailaren 28koa, kostei buruzkoa. 

• 1471/1989 Errege Dekretua, 1989ko abenduaren 1ekoa, zeinaren bidez 
onesten baita kostei buruzko 1988ko uztailaren 28ko 22/1988 Legea garatzeko 
eta gauzatzeko erregelamendu orokorra. 

• 48/2003 Legea, 2003ko azaroaren 26koa, interes orokorreko portuen araubide 
ekonomikoari eta zerbitzuak emateari buruzkoa. 

• 33/2010 Legea, 2010eko abuztuaren 5ekoa, zeinaren bidez aldatzen baita 
2003ko azaroaren 26ko 48/2003 Legea, interes orokorreko portuen araubide 
ekonomikoari eta zerbitzuak emateari buruzkoa. 

• 16/1987 Legea, 1987ko uztailaren 30ekoa, lurreko garraioa antolatzeari 
buruzkoa. 

• 5/1987 Lege Organikoa, 1987ko uztailaren 30ekoa, zeinaren bidez Estatuak 
autonomia-erkidegoei eskuordetzen baitizkie errepidezko eta kable bidezko 
garraioari dagozkion ahalmenak. 

• 1211/1990 Errege Dekretua, 1990eko irailaren 29koa, Lurreko Garraioa 
Antolatzeko Legearen erregelamendua onesten duena.  



 
 
 
 

 203 

• 2488/78 Errege Dekretua, 1978ko abuztuaren 25ekoa, Estatuaren 
Administrazio Orokorraren zenbait eskumen Eusko Kontseilu Nagusiari 
eskualdatzeari buruzkoa. 

• 1446/81 Errege Dekretua, 1981eko ekainaren 19koa, Estatuak lurreko 
garraioen arloan dituen zerbitzuak eskualdatzekoa. 

• 236/1986 Dekretua, 1986ko urriaren 21ekoa, Portuetako Jardueren 
Erregelamendua onesten duena. 

• 1/2007 Legegintza Dekretua, 2007ko irailaren 11koa, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoen Legearen testu 
bategina onesten duena. 

• 2004ko apirilaren 20ko Agindua, Garraio eta Herrilanetako sailburuarena, 
zeinaren bidez arautzen baita zer prozeduraren bitartez eman EAEren 
titulartasunpeko portuetan eta portu-instalazioetan amarralekuak erabiltzeko 
aldi baterako baimena laketontzien titular ez-profesionalei. 

• 2006ko irailaren 6ko Agindua, Garraio eta Herrilanetako sailburuarena, 
zeinaren bidez arautzen baita portu autonomikoetako zerbitzu-eremuetan 
ibilgailuak aparkatzeko portu-zerbitzua. 

• 2/2000 Legea, 2000ko ekainaren 29koa, automobilez egiten den hiriko eta hiri 
arteko bidaiari-garraio publikoarena. 

• 243/2003 Dekretua, 2003ko urriaren 15ekoa, zeinaren bidez onesten baita 
automobilez egiten den hiriko eta hiri arteko bidaiari-garraio publikoari buruzko 
legearen erregelamendua. 

• 5/2003 Legea, 2003ko abenduaren 15ekoa, Euskadiko Garraio Agintaritzarena. 

• 4/2004 Legea, 2004ko martxoaren 18koa, errepideko bidaiari-garraioarena. 

 
• 6/2004 Legea, 2004ko maiatzaren 21ekoa, Euskal Trenbide Sarearena. 

• 126/2001 Dekretua, 2001eko uztailaren 10ekoa, garraioko irisgarritasun-
kondizioei buruzko arau teknikoak onesten dituena. 

• 2005eko otsailaren 11ko Agindua, Garraio eta Herrilanetako sailburuarena, 
zeinaren bidez ezartzen baita zenbat baimen emango diren gehienez, Euskal 
Autonomia Erkidegorako, automobilez egiten den hiri arteko bidaiari-garraio 
publikorako. 

• 12/2007 Dekretua, 2007ko urtarrilaren 30ekoa, zeinaren bidez aldatzen baita 
automobilez egiten den hiriko eta hiri arteko bidaiari-garraio publikoari buruzko 
legearen erregelamendua. 



 
 
 
 

 204 

• 36/1985 Dekretua, 1985eko martxoaren 5ekoa, errepideko garraioari 
dagokionez Euskal Autonomia Erkidego osorako erakundeek dituzten 
eskumenak eta Arabako lurralde historikokoenak zedarritzen dituena. 

• 45/1985 Dekretua, 1985eko martxoaren 5ekoa, errepide eta bideen arloan 
Euskadiko Autonomia Erkidego osorako erakundeek dituzten zerbitzuak 
Gipuzkoako lurralde historikoari eskualdatzekoa. 

• 46/1985 Dekretua, 1985eko martxoaren 5ekoa, garraioen arloan Euskal 
Autonomia Erkidego osorako erakundeek dituzten zerbitzuak Gipuzkoako 
lurralde historikoari eskualdatzekoa. 

• 47/1985 Dekretua, 1985eko martxoaren 5ekoa, garraioen arloan Gipuzkoako 
lurralde historikoak dituen zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidego osorako 
erakundeei eskualdatzekoa. 

• 55/1985 Dekretua, 1985eko martxoaren 5ekoa, errepide eta bideen arloan 
Euskal Autonomia Erkidego osorako erakundeek dituzten zerbitzuak Bizkaiko 
lurralde historikoari eskualdatzekoa. 

• 56/1985 Dekretua, 1985eko martxoaren 5ekoa, garraioen arloan Euskal 
Autonomia Erkidego osorako erakundeek dituzten zerbitzuak Bizkaiko lurralde 
historikoari eskualdatzekoa. 

• 2/1989 Legea, 1989ko martxoaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Errepideen Plan Orokorra arautzen duena. 

• 20/1997 Legea, irisgarritasuna sustatzekoa. 

• 2380/1982 Errege Dekretua, 1982ko maiatzaren 14koa, Estatuak portuen 
arloan dituen zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari 
buruzkoa. 

• 20/1990 Foru Araua, Arabako lurralde historikoko errepideei buruzkoa. 

• 2/2011 Foru Araua, 2011ko martxoaren 24koa, Bizkaiko errepideei buruzkoa. 

• 17/1994 Foru Araua, Gipuzkoako errepideei buruzkoa, eta 2000ko abenduaren 
28ko 7/2000 Foru Arauak egindako aldaketak. 

• 1/2007 Foru Araua, 2007ko urtarrilaren 24koa, Gipuzkoako lurralde historikoko 
bizikleta-bideei buruzkoa. 

• Bizkaiko Foru Aldundiaren 109/97 Foru Dekretua, 1997ko azaroaren 11koa, 
errepideen foru-arauaren 16. artikulua garatzekoa. 

• 72/1996 Foru Dekretua, Bizkaiko lurralde historikoko errepideetako 
babesguneetan itxiturak jartzea eta eraikitzea arautzen duena. 
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• 7/1995 Foru Dekretua, Bizkaiko lurralde historikoko errepideetan 
zerbitzuguneak kokatzea eta jartzea arautzen duena. 

Etxebizitza 

• 3006/1981 Errege Dekretua, 1981eko azaroaren 27koa, arkitektura-
ondarearen, eraikuntzaren eta etxebizitzaren arloko zerbitzuak Euskal 
Autonomia Erkidegora eskualdatzeari buruzkoa. 

• 874/1985 Errege Dekretua, 1985eko maiatzaren 8koa, Estatuaren 
Administrazioak landa-etxebizitzaren arloan dituen zerbitzuak Euskal 
Autonomia Erkidegora eskualdatzeari buruzkoa. 

• 325/1987 Errege Dekretua, 1987ko otsailaren 6koa, zeinaren bidez zabaltzen 
baitira arkitektura-ondarearen, eraikuntzaren eta etxebizitzaren arloan Euskal 
Autonomia Erkidegoari eskualdatutako ondasun, eskubide eta betebeharrak. 

• Etxebizitza eta Gizarte Gaietako kontseilariaren 2002ko ekainaren 14ko 
Agindua, babes ofizialeko etxebizitzak esleitzeko prozedurari buruzkoa. 

• 316/2002 Dekretua, 2002ko abenduaren 30ekoa, zeinaren bidez sustatzen 
baita Etxebizitza Hutsa Programa, ezartzen baita haren araubide juridikoa, eta 
haren kudeaketa esleitzen baitzaio Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, SA 
(Visesa) sozietate publikoari. 

• 317/2002 Dekretua, 2002ko abenduaren 30ekoa, ondare urbanizatu eta eraikia 
birgaitzeko jarduera babestuei buruzkoa. 

• 2003ko apirilaren 22ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako 
sailburuarena, Etxebizitza Hutsa Programari dagozkion lagapen-baldintzei eta 
esleipen-prozedurari buruzkoa. 

• Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2003ko abenduaren 16ko 
Agindua, zeinaren bidez aldatzen baita  2002ko ekainaren 14ko Agindua, 
babes ofizialeko etxebizitzak esleitzeko prozedurari buruzkoa. 

• 2004ko ekainaren 30eko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako 
sailburuarena, kooperatibek, ondasun-erkidegoek edo norberaren erabilerarako 
sustapenek babes ofizialeko etxebizitzen sustapen pribatuak esleitzeko 
prozedurari buruzkoa. 

• Etxebizitzako eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2004ko abuztuaren 21eko 
Agindua, udalek esku hartzen dutenean babes ofizialeko etxebizitzak esleitzeko 
prozedurari buruzkoa. 

• Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2004ko azaroaren 26ko Agindua, 
zeinaren bidez aldatzen baita, bigarrenez, babes ofizialeko etxebizitzak 
esleitzeko prozedura. 
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• 2004ko azaroaren 26ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako 
sailburuarena, Etxebizitza Hutsa Programari dagozkion baldintzei eta esleipen-
prozedurari buruzko Agindua aldatzekoa. 

• 2/2006 Legea, 2006ko ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa. 

• Etxebizitzako eta Gizarte Gaietako kontseilariaren 2006ko urriaren 4ko 
Agindua, zeinak aldatzen baitu 2004ko abuztuaren 21eko Agindua, udalek esku 
hartzen dutenean babes ofizialeko etxebizitzak esleitzeko prozedurari 
buruzkoa. 

• Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2006ko abenduaren 29ko 
Agindua, etxebizitzak birgaitzeko finantza-neurriei buruzkoa. 

• 39/2008 Dekretua, 2008ko martxoaren 4koa, babes ofizialeko etxebizitzen 
araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-neurriei 
buruzkoa. 

• Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2008ko azaroaren 7ko Agindua, 
babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko laguntzei eta alokairua sustatzeko 
neurriei buruzkoa. 

• 2009ko otsailaren 12ko Agindua, zeinaren bidez onesten baitira Babes 
Ofizialeko Etxebizitzak Diseinatzeko Ordenantzak. 

• 61/2009 Dekretua, 2009ko martxoaren 10ekoa, zeinak hirugarrenez aldatzen 
baitu 316/2002 Dekretua, 2002ko abenduaren 30ekoa, Etxebizitza Hutsa 
Programa sustatzen eta bultzatzen, haren araubide juridikoa ezartzen eta haren 
kudeaketa Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate Publikoa SAri esleitzen diona. 

• 2009ko martxoaren 11ko Agindua, zeinaren bidez akatsak zuzentzen baitira 
Babes Ofizialeko Etxebizitzak Diseinatzeko Ordenantzak onetsi zituen 2009ko 
otsailaren 12ko Aginduan. 

Ingurumena 

• 16/1994 Legea, 1994ko ekainaren 30ekoa, Euskal Herriko natura babesteari 
buruzkoa. 2/1997 Legeak aldatua. 

• 11/1997 Legea, 1997ko apirilaren 24koa, ontziei eta ontzi-hondakinei buruzkoa. 

• 3/1998 Legea, 1998ko otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurumena babesteari 
buruzkoa. 

• 1/2001 Legegintzako Errege Dekretua, 2001eko uztailaren 20koa, Uraren 
Legearen testu bategina onesten duena. 
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• 16/2002 Legea, 2002ko uztailaren 1ekoa, kutsaduraren prebentzio eta kontrol 
integraturakoa. 

• 37/2003 Legea, 2003ko azaroaren 17koa, zaratari buruzkoa. 

• 9/2005 Errege Dekretua, 2005eko urtarrilaren 14koa, lurzorua kutsa dezaketen 
jardueren zerrenda eta lurzoruak kutsatutzat deklaratzeko irizpide eta 
estandarrak ezartzen dituena. 

• 1/2005 Legea, 2005eko otsailaren 4koa, lurzoruaren kutsadurari aurre 
hartzekoa eta hura zuzentzekoa. 

• 9/2006 Legea, 2006ko apirilaren 28koa, zenbait plan eta programak 
ingurumenean zer ondorio duten ebaluatzeari buruzkoa. 

• 1/2006 Legea, 2006ko ekainaren 23koa, urarena. 

• 199/2006 Dekretua, 2006ko urriaren 10ekoa, lurzoruaren kalitatea ikertzeko eta 
berreskuratzeko erakundeen akreditatze-sistema bat ezartzen duena eta 
erakunde horiek lurzoruaren kalitateari dagokionez egin beharreko ikerketen 
edukia eta norainokoa zehazten duena. 

• 26/2007 Legea, 2007ko urriaren 23koa, ingurumen-arloko erantzukizunarena. 

• 34/2007 Legea, 2007ko azaroaren 15ekoa, airearen kalitateari eta 
atmosferaren babesari buruzkoa. 

• 6/2010 Legea, 2010eko martxoaren 24koa, zeinaren bidez aldatzen baita 
Proiektuen Ingurumen-inpaktua Ebaluatzeko Legearen testu bategina, 2008ko 
urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuak onetsia. 

• 22/2011ko Legea, 2011ko uztailaren 28koa, hondakinei eta lurzoru kutsatuei 
buruzkoa. 

Nekazaritza eta arrantza 

• 1981/1978 Errege Dekretua, 1978ko uztailaren 15ekoa, Estatuaren 
Administrazio Orokorrak nekazaritzaren, industriaren, merkataritzaren eta 
hirigintzaren arloan dituen eskumenak Eusko Kontseilu Nagusiari 
eskualdatzeari buruzkoa. 

• 2209/1979 Errege Dekretua, 1979ko irailaren 7koa, Estatuaren Administrazio 
Orokorrak nekazaritzaren, osasunaren eta lanaren arloan dituen eskumenak 
Eusko Kontseilu Nagusiari eskualdatzeari buruzkoa. 

• 2709/1980 Errege Dekretua, 1980ko irailaren 26koa, Estatuak nekazaritza-
gaikuntzaren eta -zabalkuntzaren arloan dituen zerbitzuak Euskal Autonomia 
Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa.  
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• 2751/1980 Errege Dekretua, 1980ko irailaren 26koa, Estatuak jatorri-izenen 
arloan dituen zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari 
buruzkoa. 

• 2752/1980 Errege Dekretua, 1980ko irailaren 26koa, Estatuak landare-
osasunaren arloan dituen zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari 
eskualdatzekoa. 

• 2756/1980 Errege Dekretua, 1980ko irailaren 26koa, Estatuak nekazaritza-
ikerketaren arloan dituen zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari 
eskualdatzeari buruzkoa. 

• 3196/1980 Errege Dekretua, 1980ko irailaren 26koa, Estatuak nekazaritza-
ganberen arloan dituen zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari 
eskualdatzeari buruzkoa. 

• 1254/1981 Errege Dekretua, 1981eko maiatzaren 8koa, Estatuak nekazaritza-
erreformaren eta -garapenaren arloan dituen zerbitzuak Euskal Autonomia 
Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa.  

• 1261/1981 Errege Dekretua, 1981eko maiatzaren 8koa, Estatuak abeltzaintza 
garatzearen eta -garapenaren arloan dituen zerbitzuak Euskal Autonomia 
Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa.  

• 1412/1981 Errege Dekretua, 1981eko ekainaren 19koa, Estatuak barruko 
uretako arrantzaren, itsaskigintzaren eta akuikulturaren arloan dituen zerbitzuak 
Euskal Autonomoa Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa.  

• 1423/1981 Errege Dekretua, 1981eko uztailaren 3koa, Estatuak 
mahastizaintzaren eta enologiaren arloan dituen zerbitzuak Euskal Autonomia 
Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa.  

• 2022/1981 Errege Dekretua, 1981eko uztailaren 24koa, Estatuak landare-
ekoizpenaren arloan dituen zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari 
eskualdatzekoa.  

• 2030/1981 Errege Dekretua, 1981eko uztailaren 24koa, Estatuak animalia-
ekoizpenaren eta animalia-osasunaren arloan dituen zerbitzuak Euskal 
Autonomia Erkidegoari eskualdatzekoa. 

• 2038/1981 Errege Dekretua, 1981eko uztailaren 24koa, Estatuak nekazaritza-
salerosketaren arloan dituen zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari 
eskualdatzeari buruzkoa.  

• 2241/1981 Errege Dekretua, 1981eko abuztuaren 3koa, Estatuak ozeanografia-
ikerketaren arloan dituen zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari 
eskualdatzeari buruzkoa.  
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• 2177/1981 Errege Dekretua, 1981eko abuztuaren 20koa, Estatuak arrantza-
kofradien arloan dituen zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari 
eskualdatzeari buruzkoa.  

• 3391/1981 Errege Dekretua, 1981eko abenduaren 29koa, Estatuak itsasoko eta 
arrantzako ikasketen arloan dituen zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari 
eskualdatzekoa.  

• 2413/1982 Errege Dekretua, 1982ko abuztuaren 27koa, Estatuak arrantza-
sektorearen antolamenduaren arloan dituen zerbitzuak Euskal Autonomia 
Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa. 

• 3177/1982 Errege Dekretua, 1982ko urriaren 15ekoa, Estatuak nekazaritzako 
eraldatze-sozietateen arloan dituen funtzioak eta zerbitzuak Euskal Autonomia 
Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa.  

• 788/1985 Errege Dekretua, 1985eko apirilaren 19koa, Estatuak nekazaritza-
industriaren arloan dituen zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari 
eskualdatzeari buruzkoa. 

• 839/1985 Errege Dekretua, 1985eko maiatzaren 8koa, Estatuaren 
Administrazioak hazien eta mintegi-landareen arloan dituen zerbitzuak Euskal 
Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa.  

• 2231/1994 Errege Dekretua, 1994ko azaroaren 18koa, Estatuaren 
Administrazioak iruzurren aurka eta nekazaritzako elikagaien kalitatearen 
defentsan dituen funtzioak eta zerbitzuak Euskadiri eskualdatzeari buruzkoa.  

• 512/1996 Errege Dekretua, 1996ko martxoaren 15ekoa, nekazaritzaren arloan 
(FEGA, Espainiako Nekazaritzaren Bermerako Funtsak) Euskal Autonomia 
Erkidegoari eskualdatutako zerbitzuei atxikitako baliabideak zabaltzeari 
buruzkoa. 

• 367/1998 Dekretua, 1998ko abenduaren 15ekoa, Feoga Bermearen kontura 
finantzatzen diren zuzeneko laguntzak kudeatzeari dagokionez Euskal 
Autonomia Erkidego osoko erakundeetatik Arabako lurralde historikoari 
eskualdatzen zaizkion funtzioak zabaltzekoa.  

• 368/1998 Dekretua, 1998ko abenduaren 15ekoa, Feoga Bermearen kontura 
finantzatzen diren zuzeneko laguntzak kudeatzeari dagokionez Euskal 
Autonomia Erkidego osoko erakundeetatik Bizkaiko lurralde historikoari 
eskualdatzen zaizkion funtzioak zabaltzekoa.  

• 368/1998 Dekretua, 1998ko abenduaren 15ekoa, Feoga Bermearen kontura 
finantzatzen diren zuzeneko laguntzak kudeatzeari dagokionez Euskal 
Autonomia Erkidego osoko erakundeetatik Gipuzkoako lurralde historikoari 
eskualdatzen zaizkion funtzioak zabaltzekoa. 
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• 43/1985 Dekretua, 1985eko martxoaren 5ekoa, nekazaritzako prestakuntzaren 
eta ikerketaren arloan Gipuzkoako lurralde historikoak dituen zerbitzuak Euskal 
Autonomia Erkidego osorako erakundeei eskualdatzekoa. 

• 6/1993 Legea, 1993ko urriaren 29koa, animaliak babestekoa. 

• 6/1994 Legea, 1994ko martxoaren 16koa, turismoa antolatzekoa. 

• 2/1996 Legea, 1996ko maiatzaren 10ekoa, nekazaritzako elikagaien 
erakundeei buruzkoa.  

• 6/1998 Legea, 1998ko martxoaren 13koa, itsasoko arrantzari buruzkoa. 

• 10/1998 Legea, 1998ko apirilaren 8koa, landa-ingurunearen garapenerakoa. 

• 16/1998 Legea, 1998ko ekainaren 25ekoa, arrantzaleen kofradiei buruzkoa. 

• 5/2004 Legea, 2004ko maiatzaren 7koa, mahastizaintza eta ardogintza 
antolatzekoa. 

• 7/2006 Foru Araua, 2006ko urriaren 20koa, Gipuzkoako mendiena.  

• 10/2006 Legea, 2006ko abenduaren 29koa, Euskadiko nekazaritza eta 
elikadura ekologikoari buruzkoa. 

• 3/2007 Foru Araua, 2007ko martxoaren 20koa, zeinaren bidez aldatzen baita 
3/1994 Foru Araua, 1994ko ekainaren 2koa, Bizkaiko mendiei eta naturgune 
babestuen administrazioari buruzkoa. 

• 11/2007 Foru Araua, 2007ko martxoaren 26koa, Arabako mendiei buruzkoa. 

• 17/2008 Legea, 2008ko abenduaren 23koa, nekazaritza- eta elikagaigintza-
politikakoa. 

• 2/2011 Legea, 2011ko martxoaren 17koa, ehizarena. 

Hezkuntza 

• 8/1985 Lege Organikoa, 1985eko uztailaren 3koa, hezkuntzarako eskubidea 
arautzen duena. 

• 2/2006 Lege Organikoa, 2006ko maiatzaren 3koa, hezkuntzarena. 

• 1/1993 Legea, 1993ko otsailaren 19koa, euskal eskola publikoari buruzkoa. 

• 2008ko ekainaren 10eko Agindua, Euskal Autonomia Erkidegoko hasierako 
lanbide-prestakuntzako programak arautzen dituena. 

• 2377/1985 Errege Dekretua, 1985eko abenduaren 18koa, hezkuntza-
hitzarmenei buruzko oinarrizko arauen erregelamendua onesten duena. 



 
 
 
 

 211 

• 121/2010 Dekretua, 2010eko apirilaren 20koa, Haur Hezkuntzako curriculuma 
sortzen eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzeko dekretua aldatzen duena. 

• Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 2008ko apirilaren 10eko 
Agindua, zeinaren bidez garatzen baita 2004ko azaroaren 16ko 215/2004 
Dekretuaren amaierako lehen xedapena —0 eta 3 urte bitarteko neska-
mutikoentzako haur-eskolen gutxieneko betekizunak ezartzen ditu— eta 
indarrean iraunarazten baitzaie 2002-2003 eta 2003-2004 ikasturteetan Euskal 
Autonomia Erkidegoko hiru urte bitarteko neska-mutikoentzako haur-eskolak 
arautzen dituen dekretuaren zenbait artikuluri. 

• Hezkuntzako sailburuordearen 1998ko uztailaren 28ko ebazpena, zeinaren 
bidez arautzen baita, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan, Haur 
Hezkuntzako bigarren ziklorako eta Lehen Hezkuntzako etaparako Hezkuntza 
Jarduera Antolatua (AEO). 

• 5/2002 Lege Organikoa, 2002ko ekainaren 19koa, lanbide-kualifikazioei eta 
lanbide-heziketari buruzkoa. 

• Eusko Jaurlaritzaren 1998ko uztailaren 13ko 118/1998 Dekretua, hezkuntza-
premia bereziak dituzten ikasleei eman beharreko hezkuntza-erantzuna 
antolatzekoa. 

• Hezkuntza sailburuaren 1998ko uztailaren 30eko Agindua, gizarte- edo kultura-
egoera ahuletan dauden ikasleentzako hezkuntza-jarduera arautzen duena. 

• 17/2011 Dekretua, 2007ko otsailaren 15ekoa, Universidad del País Vasco / 
Euskal Herriko Unibertsitatearen estatutuak onesten dituena. 

• Haur-eskolak eta hiru urte bitarteko laguntza- eta hezkuntza-arreta kudeatzeko 
Haurreskolak partzuergoaren estatutuak. 

• Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 1997ko uztailaren 9ko 
Agindua, EAEko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeen curriculumak 
dibertsifikatzeko programak arautzen dituena. 

• Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 1998ko apirilaren 20ko 
Ebazpena, EAEko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeen 
curriculumak dibertsifikatzeko oinarrizko programa-eredu bat arautzen duena. 

• 122/2010 Dekretua, 2010eko apirilaren 20koa, Batxillergoko curriculuma sortu 
eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzeko dekretua aldatzen duena. 

• Hezkuntzako sailburuordearen 1998ko uztailaren 28ko ebazpena, zeinaren 
bidez arautzen baita, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan, Batxillergoko 
lehen mailarako Hezkuntza Jarduera Antolatua (AEO). 
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• 32/2008 Dekretua, 2008ko otsailaren 26koa, Hezkuntza Sistemako Lanbide 
Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duena. 

• 76/2008 Dekretua, 2008ko maiatzaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 
unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza-eraikin eta -instalazio publikoak 
ikastetxeen urteko programazioan jasota ez dauden jardueretarako erabiltzeko 
prozesua arautzen duena. 

• 1558/2005 Errege Dekretua, 2005eko abenduaren 23koa, lanbide-heziketako 
ikastetxe integratuen oinarrizko betekizunak arautzen dituena. 

• 3/2004 Legea, 2004ko otsailaren 25ekoa, Euskal Unibertsitate Sistemarena. 

• 2008ko urriaren 31ko Agindua, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 
sailburuarena, helduen Oinarrizko Hezkuntzako berariazko curriculuma sortu 
eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena. 

• Vitoria-Gasteizko Udalaren eta Haurreskolak partzuergoaren arteko lankidetza-
hitzarmena, Gasteizko udalerrian bi urte bitarteko plaza publikoak kudeatuko 
dituen lehiatila bakarra sortzekoa. 

• Ikastetxeetan ikasleak onartzeari buruz Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 
Sailarekin lankidetzan aritzeko proposamena (ikastetxearekiko hurbiltasunerako 
irizpideak, 2007). 

• Haur-eskolei buruzko protokoloa, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate 
eta Ikerketa Sailak eta Euskadiko Udalen Elkarteak (Eudel) egina.  

• 2339/1980 Errege Dekretua, 1980ko irailaren 26koa, Estatuaren zerbitzu batzuk 
Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeko arauak onesten dituena. 

• 2808/1980 Errege Dekretua, 1980ko irailaren 26koa, Estatuak irakaskuntzaren 
arloan dituen zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari 
buruzkoa. 

• 3195/1980 Errege Dekretua, 1980ko abenduaren 30ekoa, Estatuak 
irakaskuntzaren arloan dituen zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari 
eskualdatzeko prozesua osatzen duena. 

• 1014/1985 Errege Dekretua, 1985eko maiatzaren 25ekoa, Estatuak 
unibertsitateen arloan dituen funtzioak eta zerbitzuak Euskal Autonomia 
Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa. 

• 2679/1985 Errege Dekretua, 1985eko abenduaren 18koa, unibertsitateaz 
kanpoko hezkuntzarako 2808 eta 3195 errege-dekretuen bidez (1980ko 
irailaren 26a eta abenduaren 30a, hurrenez hurren) Euskal Autonomia 
Erkidegoari eskualdatutako zerbitzuak (Lanbide Heziketa arautuko ikastetxeak) 
zabaltzeari buruzkoa. 
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• 2694/1985 Errege Dekretua, 1985eko abenduaren 18koa, unibertsitateaz 
kanpoko hezkuntzarako 2808/1980 eta 3195/1980 errege-dekretuen bidez 
(1980ko irailaren 26a eta abenduaren 30a, hurrenez hurren) Euskal Autonomia 
Erkidegoari eskualdatutako zerbitzuak (hezkuntza- eta lanbide-orientazioko 
institutuak) zabaltzeari buruzkoa. 

• 1948/1996 Errege Dekretua, 1996ko abuztuaren 23koa, irakaskuntzaren arloan 
1980ko irailaren 26ko 2808/1980 Errege Dekretuaren bidez Estatuaren 
Administrazio Orokorrak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako 
zerbitzuak zabaltzeari buruzkoa. 

• 733/1995 Errege Dekretua, 1995eko maiatzaren 5ekoa, 1990eko urriaren 3ko 
Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrerako 1/1990 Lege Organikoak 
ezarritako irakaskuntzako titulu akademiko eta profesionalak emateari 
buruzkoa. 

• 289/1992 Dekretua, 1992ko urriaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 
musika-irakaskuntza arautugabeko ikastetxeak, musika-eskolak, sortzeko eta 
haien funtzionamendua arautzeko oinarrizko arauak ezartzen dituena. 

• Hezkuntza sailburuaren 1998ko uztailaren 30eko Agindua, gizarte- edo kultura-
egoera ahuletan dauden ikasleentzako hezkuntza-jarduera arautzen duena. 

• Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 1998ko uztailaren 30eko 
Agindua, zeinaren bidez irizpideak ezartzen baitira hezkuntza-premia bereziak 
dituzten ikasleak eskolatzeko eta hezkuntza-sistemaren etapa guztietan haiei 
arreta egokia emateko baliabideak hornitzeko. 

• Hezkuntzako sailburuordetzaren 1998ko uztailaren 24ko Ebazpena, aparteko 
dohainak izateagatik hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei eman 
beharreko heziketa bideratzeko prozedurak arautzen dituena. 

• Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 1998ko uztailaren 24ko 
Agindua, zeinaren bidez arautzen baita curriculumera iristeko egokitzapenak 
eta hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzako curriculum-egokitzapen 
indibidual esanguratsuak baimentzeko modua, eta halaber egokitzapenok 
unibertsitateaz kanpoko hezkuntza-sistemaren etapa guztietan prestatzeko, 
garatzeko eta ebaluatzeko prozedura. 

• 2339/1980 Errege Dekretua, 1980ko irailaren 26koa, Estatuaren zerbitzu batzuk 
Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeko arauak onesten dituena. 

• 2808/1980 Errege Dekretua, 1980ko irailaren 26koa, Estatuak irakaskuntzaren 
arloan dituen zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari 
buruzkoa. 
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• 3195/1980 Errege Dekretua, 1980ko abenduaren 30ekoa, Estatuak 
irakaskuntzaren arloan dituen zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari 
eskualdatzeko prozesua osatzen duena. 

• 1014/1985 Errege Dekretua, 1985eko maiatzaren 25ekoa, Estatuak 
unibertsitateen arloan dituen funtzioak eta zerbitzuak Euskal Autonomia 
Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa. 

• 2679/1985 Errege Dekretua, 1985eko abenduaren 18koa, unibertsitateaz 
kanpoko hezkuntzarako 2808 eta 3195 errege-dekretuen bidez (1980ko 
irailaren 26a eta abenduaren 30a, hurrenez hurren) Euskal Autonomia 
Erkidegoari eskualdatutako zerbitzuak (Lanbide Heziketa arautuko ikastetxeak) 
zabaltzeari buruzkoa. 

• 2694/1985 Errege Dekretua, 1985eko abenduaren 18koa, unibertsitateaz 
kanpoko hezkuntzarako 2808/1980 eta 3195/1980 errege-dekretuen bidez 
(1980ko irailaren 26a eta abenduaren 30a, hurrenez hurren) Euskal Autonomia 
Erkidegoari eskualdatutako zerbitzuak (hezkuntza- eta lanbide-orientazioko 
institutuak) zabaltzeari buruzkoa. 

• 1948/1996 Errege Dekretua, 1996ko abuztuaren 23koa, irakaskuntzaren arloan 
1980ko irailaren 26ko 2808/1980 Errege Dekretuaren bidez Estatuaren 
Administrazio Orokorrak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako 
zerbitzuak zabaltzeari buruzkoa. 

• 733/1995 Errege Dekretua, 1995eko maiatzaren 5ekoa, 1990eko urriaren 3ko 
Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrerako 1/1990 Lege Organikoak 
ezarritako irakaskuntzako titulu akademiko eta profesionalak emateari 
buruzkoa. 

• 289/1992 Dekretua, 1992ko urriaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 
musika-irakaskuntza arautugabeko ikastetxeak, musika-eskolak, sortzeko eta 
haien funtzionamendua arautzeko oinarrizko arauak ezartzen dituena. 

• Hezkuntza sailburuaren 1998ko uztailaren 30eko Agindua, gizarte- edo kultura-
egoera ahuletan dauden ikasleentzako hezkuntza-jarduera arautzen duena. 

• Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 1998ko uztailaren 30eko 
Agindua, zeinaren bidez irizpideak ezartzen baitira hezkuntza-premia bereziak 
dituzten ikasleak eskolatzeko eta hezkuntza-sistemaren etapa guztietan haiei 
arreta egokia emateko baliabideak hornitzeko. 

• 3/2005 Legea, 2005eko otsailaren 18koa, haurrak eta nerabeak zaintzeari eta 
babesteari buruzkoa. 
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• Hezkuntzako sailburuordetzaren 1998ko uztailaren 24ko Ebazpena, aparteko 
dohainak izateagatik hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei eman 
beharreko heziketa bideratzeko prozedurak arautzen dituena. 

• Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 1998ko uztailaren 24ko 
Agindua, zeinaren bidez arautzen baita curriculumera iristeko egokitzapenak 
eta hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzako curriculum-egokitzapen 
indibidual esanguratsuak baimentzeko modua, eta halaber egokitzapenok 
unibertsitateaz kanpoko hezkuntza-sistemaren etapa guztietan prestatzeko, 
garatzeko eta ebaluatzeko prozedura. 

• 1997ko ekainaren 24ko 54/1997 Dekretua eta 2006ko azaroaren 28ko 
249/2006 Dekretua, zeinen bidez ITSASMENDIKOI SA sozietate publikoari 
esleitzen baitzaio nekazaritza-prestakuntzako zerbitzuaren kudeaketa (Arkauti, 
Derio eta Fraisoro nekazaritza-eskolak) eta Pasaiako Itsasoko eta Arrantzako 
Eskolaren kudeaketa. 

• 1913/1997 Errege Dekretua, 1997ko abenduaren 19koa, zeinaren bidez 
araubide bereziko ikasketa gisa sailkatzen baitira kirol-teknikarien tituluak 
lortzeko ikasketak. 

• “Luis Aranburu” Udal Musika Eskola udal-erakunde autonomoaren estatutuak. 

• “José Uruñuela” Udal Dantza Kontserbatorioa udal-erakunde autonomoaren 
estatutuak. 

Kultura 

• 3036/1980 Errege Dekretua, 1980ko irailaren 28koa, Estatuak fundazioen eta 
kultura-elkarteen, liburu eta liburutegien, zinematografiaren, musika eta 
antzerkiaren, gazteria eta sustapen soziokulturalaren, ondare historiko-
artistikoaren eta kirolen arloan dituen zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari 
eskualdatzeari buruzkoa. 

• 31/1985 Dekretua, 1985eko martxoaren 5ekoa, kulturaren arloan Euskal 
Autonomia Erkidego osorako erakundeek dituzten zerbitzuak Arabako lurralde 
historikoari eskualdatzekoa. 

• 16/1985 Legea, 1985eko ekainaren 25ekoa, Espainiako ondare historikoarena. 

• 7/1990 Legea, 1990eko uztailaren 3koa, euskal kultura-ondarearena. 

• 7/2006 Legea, 2006ko abenduaren 1ekoa, Euskadiko museoena. 

• 132/2011 Dekretua, 2011ko ekainaren 21ekoa, zeinaren bidez onesten baita 
Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroaren antolaketa- eta funtzionamendu-
erregelamendua eta arautzen baita “Euskadiko Museo” edo “Euskadiko 
Bilduma” aitorpena. 
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• 11/2007 Legea, 2007ko urriaren 26koa, Euskadiko liburutegiena. 

• 341/1999 Dekretua, 1999ko urriaren 5ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan 
aurkitu diren eta interes arkeologiko eta paleontologikoa duten ondasunak 
lekualdatzeko, entregatzeko eta gordailutzeko kondizioei buruzkoa. 

• 2009ko ekainaren 11ko Agindua, Kulturako sailburuarena, Kulturaren Euskal 
Behatokia arautzen duena. 

• 306/1998 Dekretua, 1998ko azaroaren 10ekoa, kalifikatutako eta 
zerrendatutako ondasun historikoak aurri-egoeran deklaratzeari eta haiek 
eraisteko erabakiaren aurretik eta ondoren egin beharrekoari buruzkoa.  

• 232/2000 Dekretua, 2000ko azaroaren 21ekoa, Artxibo Zerbitzuen 
Erregelamendua eta Euskal Herriko Ondare Dokumentalaren arauak onesten 
dituena.  

• 234/1996 Dekretua, 1996ko urriaren 8koa, arkeologia-interesa izan dezaketen 
guneak izendatzeko araubidea ezartzen duena. 

• 342/1999 Dekretua, 1999ko urriaren 5ekoa, Kultura Ondasun Kalifikatuen 
Erregistroari eta Euskal Kultura Ondarearen Zerrenda Orokorrari buruzkoa. 

• 204/1998 Dekretua, 1998ko uztailaren 28koa, zeinaren bidez ezartzen baitira 
Euskal Autonomia Erkidegoaren eta hartako lurralde historikoen herrilanetako 
aurrekontuetatik atal bat Euskal Kultura Ondarea zaintzen, aberasten, 
babesten, zabaltzen eta sustatzen inbertitzera bideratzeko arauak. 

• 190/2006 Dekretua, 2006ko urriaren 3koa, lurreko uhinen bidezko toki-
telebistaren zerbitzua arautzen duena. 

• 8/1998 Legea, 1998ko martxoaren 27koa, Euskal Irrati Telebista erakunde 
publikoa sortzeko legea aldatzen duena. 1996ko urriaren 11ko 4/1996 
Legearen aldaketa. 

• 138/1994 Dekretua, 1994ko martxoaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 
udal-erakundeei frekuentzia modulatudun uhin metrikozko irrati-zabalkundearen 
zerbitzu publikoa emateko baimen-araubidea ezartzen duena.  

• 190/2006 Dekretua, 2006ko urriaren 3koa, lurreko uhinen bidezko toki-
telebistaren zerbitzua arautzen duena. 

 
Gazteria eta kirola 

• 170/1985 Dekretua, 1985eko ekainaren 25ekoa, haurren eta gazteen 
kanpamenduen, udalekuen, udaleku irekien, auzolandegien eta ibilaldi-
kanpaldien erregimena arautzen dituena. 
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• 1986ko urtarrilaren 15eko Agindua, Kultura eta Turismo Sailarena, Euskal 
Autonomia Erkidegoko gazte-elkarteen eta gazteriari zerbitzuak ematen 
dizkioten erakundeen errolda eratzen duena. 

• 6/1986 Legea, 1986ko maiatzaren 27koa, Euskadiko Gazteriaren 
Kontseiluarena, eta 162/1986 Dekretua, 1986ko uztailaren 8koa, hura partez 
garatzen duena. 

• 14/1998 Dekretua, 1988ko otsailaren 2koa, Euskadiko Gazte Informazio eta 
Dokumentazioa Koordinatzeko Zentroa sortzekoa. 

• 5/1998 Legea, 1988ko otsailaren 19koa, kultura fisikoarena eta kirolarena. 

• 7/1989 Dekretua, 1989ko urtarrilaren 10ekoa, Kirol Diziplinako Erregelamendua 
arautzen duena. 

• 29/1989 Dekretua, 1989ko otsailaren 14koa, kirol-klub eta kirol-elkarteen 
osaera eta funtzionamendua arautzen duena. 

• 282/1989 Dekretua, 1989ko azaroaren 28koa, kirol-klubei eta kirol-federazioei 
onura publikoa aitortzeko betekizunak eta izapideak zehazten dituena. 

• 94/1990 Dekretua, 1990eko apirilaren 3koa, Euskal Herriko Kirol Elkarte eta 
Federazioen Erregistroaren antolamenduari eta funtzionamenduari buruzkoa. 

• 265/1990 Dekretua, 1990eko urriaren 9koa, kirol-federazioak eratzeko eta haiek 
funtzionatzeko modua arautzen duena. 

• 211/1993 Dekretua, 1993ko uztailaren 20koa, Gazteentzako Informazio 
Zerbitzuen aitorpen ofiziala arautzen duena. 

• 419/1994 dekretua, 1994ko azaroaren 2koa, zeinaren bidez arautzen baita nola 
eman aitorpen ofiziala haur eta gazteen aisialdirako hezitzaileak trebatzeko 
eskolei nahiz eta haur eta gazteen aisialdi-jardueretarako begirale eta 
zuzendariak trebatzeko Ikastaroei, eta arautzen baita, halaber, haietan onartua 
izateko eta parte hartzeko modua. 

• 1997ko azaroaren 12ko Agindua, Kulturako kontseilariarena, zeinaren bidez 
garatzen baita 1994ko urriaren 18ko 406/1994 Dekretua, haur- eta gazte-
taldeek egonaldiak egiteko eta ostatatzeko aterpetxe eta instalazioak 
antolatzeari buruzkoa. 

• 14/1998 Legea, 1998ko ekainaren 11koa, Euskal Herriko kirolarena. 

• 239/1999 Dekretua, 1999ko ekainaren 2koa, EAEko Gazte Planaren 
Zuzendaritza Batzordearen osaerari eta funtzionamenduari buruzkoa, 2002ko 
urriaren 15eko 240/2002 Dekretuak aldatua. 
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• 1999ko abenduaren 10eko Agindua, Kulturako kontseilariarena, Gazteriaren 
Euskal Behatokia sortzen eta haren funtzioak zehazten dituena. 

• 220/2000 Dekretua, 2000ko azaroaren 7koa, Kirolaren Euskal Kontseilua 
arautzen duena. 

• 289/2002 Dekretua, 2002ko abenduaren 10ekoa, Euskal Federazioak Batzeari 
buruzkoa. 

• 94/2004 Dekretua, 2004ko maiatzaren 25ekoa, Kiroleko Indarkeriaren aurkako 
Euskal Batzordea arautzen duena. 

• 85/2004 Dekretua, 2004ko maiatzaren 18koa, Sustapen Olinpikorako Euskal 
Batzordea sortzen eta arautzen duena. 

• 131/2004 Dekretua, 2004ko ekainaren 29koa, Unibertsitate Kirolaren Euskal 
Batzordea sortzen eta arautzen duena. 

• 16/2006 Dekretua, 2006ko urtarrilaren 31koa, Euskal Kirol Federazioena. 

• 62/2009 Dekretua, 2009ko martxoaren 10ekoa, Euskadiko Gazte Txartela sortu 
eta arautu zuen dekretua bigarrenez aldatzekoa. 

• 203/2010 Dekretua, 2010eko uztailaren 20koa, goi-mailako kirolari buruzkoa. 

Sanitatea eta osasun publikoa 

• 14/1986 Legea, osasunerako lege orokorra. 

• 8/1997 Legea, 1997ko ekainaren 26koa, Euskadiko osasun-antolamenduarena. 

• 2768/1980 Errege Dekretua, 1980ko irailaren 26koa, Estatuak osasunaren, 
gizarte-zerbitzuen eta gizarte-laguntzaren arloan dituen zerbitzuak Euskal 
Autonomia Erkidegoari eskualdatzekoa. 

• 42/2010 Legea, 2010eko abenduaren 30ekoa, zeinaren bidez aldatzen baita 
28/2005 Legea, 2005eko abenduaren 26koa, tabakismoaren aurkako osasun-
neurriak hartzen dituena eta tabako-produktuen salmenta, hornikuntza, 
kontsumoa eta publizitatea arautzen duena. 

• 1/2011 Legea, 2011ko otsailaren 3koa, droga-mendekotasunen arloko 
prebentzioari, asistentziari eta gizarteratzeari buruzko legea hirugarrenez 
aldatzen duena. 

• 7/1982 Legea, 1982ko ekainaren 30ekoa, eskola-osasunari buruzkoa. 

• 3/1998 Legea, 1998ko otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurumena babesteari 
buruzkoa. 
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• Eusko Jaurlaritzaren, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundien eta 
Euskal Udalerrien Elkartearen (Eudel) lankidetza-hitzarmena, 2003ko 
urtarrilaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko arreta soziosanitarioa 
garatzekoa. 

Turismoa 

• 6/1994 Legea, 1994ko martxoaren 16koa, turismoa antolatzekoa. 

• 16/2008 Legea, 2008ko abenduaren 23koa, turismoa antolatzeko legea 
aldatzekoa. 

• 199/2003 Dekretua, 2003ko irailaren 2koa, Euskal Herriko turismo-enpresen eta 
turismo-establezimenduen erregistroa sortzen duena. 

• 102/2001 Dekretua, 2001eko maiatzaren 29koa, hotelen antolamendua 
ezartzen duena. 

Polizia  

• 2903/1980 Errege dekretua, 1980ko abenduaren 22koa, Arabako, Gipuzkoako 
eta Bizkaiko miñoiak eta mikeleteak arautzen dituena. 

• 3256/82 Errege Dekretua, 1982ko urriaren 15ekoa, trafikoari eta ibilgailuen 
zirkulazioari buruzko legeria betearazteko Estatuak dituen zerbitzuak Euskal 
Autonomia Erkidegoari eskualdatzekoa. 

• 20/1990 Foru Araua, 1990eko ekainaren 25ekoa, Arabako lurralde historikoko 
errepideei buruzkoa. 

• 4/1992 Legea, 1992ko uztailaren 17koa, Euskal Herriko poliziarena. 

• 2/1993 Foru Araua, 1993ko otsailaren 18koa, Bizkaiko errepideei buruzkoa. 

• 17/1994 Foru Araua, 1994ko azaroaren 25ekoa, Gipuzkoako errepide eta 
bideena. 

• 1/1996 Legea, 1996ko apirilaren 3koa, larrialdien kudeaketari buruzkoa. 

• 153/1997 Dekretua, 1997ko ekainaren 24koa, Euskadiko Babes Zibileko Plana 
onesten duena. 

 
 

4.1.3. Antolamendu-arauak 

Antolamendu-arauek politiketan esku hartzen duten eragileen konfigurazio organikoari 
eta funtzionalari buruzko arau multzoa biltzen dute. Zentzu horretan, honako hauek 
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aztertu dira: aztertutako politikei loturiko Eusko Jaurlaritzako Sailen egiturazko 
Dekretuak, administrazio instrumentalaren antolamendu- eta funtzionamendu-araudia 
—politikan esku hartzen duten eragileak direnean—, eta, orobat, azterturiko politikak 
gauzatzeko ardura duten Sailen banaketa eta zereginak arautzen dituzten foru- eta 
udal-arauak. 

Maila foralaren eta udal mailaren kasuan, aztertutako antolakuntza-araudia bat dator 
maila instituzionalotan lanak hastean indarrean zegoen antolakuntzarekin eta 
egiturarekin, hau da, 2011ko maiatzeko hauteskunde-prozesua baino lehen 
zegoenarekin. 

 

4.2. Parte-hartze prozesua 

Txosten hau Lehendakaritzak zuzendu du, eta Deloitte eta Everis enpresen laguntza-
teknikoa jaso du.   

Horrez gainera, sarreran aurkeztu den bezala, analisia egiteko parte-hartze prozesu 
bat antolatu da, hiru administrazio-mailetako arduradunak partaide izateko 
helburuarekin. 

Prozesu horrek politika publikoak gauzatzeko ardura duten eragile nagusiak bildu ditu, 
eta asmoa izan da Administrazioko hiru mailetako arduradunekin ikuspegi eraginkorra 
zehaztea eta emaitzak egiaztatzea. 

Parte-hartze prozesuaren oinarria euskal Administrazio Publikoko hiru mailetako 
arduradunei egindako elkarrizketa sakonak izan dira. Elkarrizketa horiek teknikariei 
bidalitako galdeketekin osatu dira. Galdeketa horien bitartez, jarduera-ildoei buruzko, 
aurrekontuko diru-izendapenei buruzko eta sakoneko elkarrizketetan eta aurrekontuen 
azterketan behar beste argitu ez diren beste alderdi batzuei buruzko informazio 
espezifikoa lortu nahi izan da. Horrez gainera, elkarrizketa baztertu eta, haiek hala 
erabakita, informazioa galdeketen bitartez bakarrik ematea nahiago izan zuten 
eragileen ekarpenekin osatu zen informazioa galdeketen bitartez lortzeko metodo hori. 

Zehazki, 63 elkarrizketa egin dira eta 35 galdeketa erantzun dira. 

Jarraian, egindako jardueren xehetasunak aurkezten dira. 

4.2.1. Maila autonomikoa 

Maila autonomikoan, 39 elkarrizketa egin dira Eusko Jaurlaritzako Sailetako 
ordezkariekin. 

Saila  Sailburuordetza/Zuzendaritza  Kargua  

Sailburuordea ENPLEGU ETA 
GIZARTE GAIETAKO 
SAILA Gizarte Gaietako Sailburuordetza 

Gizarte Zerbitzuen Goi 
Ikuskaritzako Zuzendaritza 
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Sailburuordea 
Plangintza eta Enplegu Sailburuordetza 

Plangintzako eta Enplegu 
Berrikuntzako Zuzendaritza 
Lan Zuzendaritza 

Lan Sailburuordetza Gizarte Ekonomiaren eta 
Enpresaren Erantzukizun 
Sozialaren Zuzendaritza 

LANBIDE Zuzendaria 

Sailburuordea 
Industria Administrazio eta 
Segurtasuneko Zuzendaritza 
Industria Garatzeko Zuzendaritza 

Industria eta Energia Sailburuordetza 

Energia eta Meategien 
Zuzendaritza 
Sailburuordea 

Nazioartekotze Zuzendaritza 
Berrikuntzaren eta Informazio 
Gizartearen Zuzendaritza 

Berrikuntza eta Teknologia Sailburuordetza 

Teknologia Zuzendaritza 

Kabinete, Plangintza eta Estrategia Sailburuordetza Plangintza eta Estrategia 
Zuzendaritza 
Zuzendaria 

ISEB/SPRI 
SPRILUR 

Merkataritza Zuzendaritza 

INDUSTRIA, 
BERRIKUNTZA, 
MERKATARITZA 
ETA TURISMO 
SAILA 

Merkataritza eta Turismo Sailburuordetza 
Turismo Zuzendaritza 

Sailburuordea 
Lurzoru eta Hirigintza 
Zuzendaritza 
Etxebizitza, Berrikuntza eta 
Kontrol Zuzendaritza 

Etxebizitza Sailburuordetza 

Etxebizitza Plangintzaren eta 
Prozesu Eragileen Zuzendaritza 

Garraio eta Herri Lan Sailburuordetza Garraio Azpiegituraren 
Zuzendaritza 

Garraio eta Herri Lan Sailburuordetza Portu eta Itsas Arazoetarako 
Zuzendaritza 

ETXEBIZITZA, 
I LAN ETA GARRAIO 

Garraio eta Herri Lan Sailburuordetza Garraio Zuzendaritza 

Lurralde Plangintzaren eta Uren Sailburuordetza Sailburuordea 

Ingurumen Sailburuordetza Sailburuordea 

Nekazaritza eta landa Garapeneko Sailburuordetza Sailburuordea 

Arrantza eta Elikagaien Industriako Sailburuordetza Sailburuordea 

IHOBE Zuzendaria 

URA – Uraren Euskal Agentzia Zuzendaria 

INGURUMEN, 
LURRALDE 
ANTOLAMENDU, 
NEKAZARITZA ETA 
ARRANTZA SAILA 

Itsasmendikoi – Neiker Zuzendaria 
HEZKUNTZA, 
UNIBERTSITATE 

Hezkuntza Sailburuordetza Hezkuntza Berriztatzeko 
Zuzendaritza 

Sailburuordetza 
Zuzendaritza 
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Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako 
Sailburuordetza Sailburuordetza 

Unibertsitate Sailburuordetza Sailburuordetza 

ETA IKERKETA 
SAILA 

Administrazio eta Zerbitzu Sailburuordetza Zuzendaria 

Gazteria Zuzendaritza Zuzendaria GAZTERIA ETA 
KIROL SAILA 

Kirol zuzendaritza Zuzendaria 

Kultura Saila Saileko Aholkularia 

Kultura Ondarearen Zuzendaritza Zuzendaritza KULTURA SAILA 

Kultura Sustatzeko Zuzendaritza Zuzendaritza 
Udaltzaingoak eta Segurtasun Pribatua Koordinatzeko 
Zuzendaritza Zuzendaria 

HERRIZAINGO 
SAILA 

Ertzaintza Ikuskatzeko eta Administratzeko Adarra 
Ertzaintzaren Idazkaritza 
Teknikoko Adarreko Burua eta 
Buruordea 
Sailburuordetza Kalitate, Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko 

Sailburuordetza 
Osakidetza Zuzendaritza 

Osasun Sailburuordetza Droga Gaietako Zuzendaritza 
OSASUNA ETA 
KONTSUMOA 

Kultura Sustatzeko Zuzendaritza Sailburuordetza 

4.2.2. Maila Forala 

Arabako eta Bizkaiko Foru Aldundiek ezetza eman zioten Lehendakaritzatik, 2011ko 
maiatzean, prozesu honetan parte hartzeko egindako gonbidapenari, hauteskunde-
prozesuaren hurbiltasuna zela eta. Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak Garraio 
Politikari buruzko galdeketa erantzunez parte hartu du. 

4.2.3. Udal maila 

Udal mailan 24 elkarrizketa egin dira. Udal-ikuspegia osatzeko helburuarekin, lagineko 
Udalen ekarpenaz gainera, Euskadiko Udalen Elkartearen (Eudel) parte-hartze aktiboa 
eduki zen, aztertutako politika bakoitzerako berariazko lan-saio bat antolatuz.  

 

 

Udala Saila  Kargua  

Gizarte Ekintza Saila Zuzendaritza 
Lan Ekintza Zuzendaritza 

Bilboko Udal Etxebizitzak Zuzendaritza 

Zirkulazioa eta Garraioak Zuzendaritza 

Hirigintza eta Ingurumena Zuzendaritza 

Obrak eta Zerbitzuak Zuzendaritza 

Hezkuntza Zuzendaritza 

Kultura Zuzendaritza 

Bilboko Udala 

Bilbao Turismo Zuzendaritza 

Gizarte Ongizatea Zuzendaritza Donostiako Udala 
Donostiako Sustapena Zuzendaritza 
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Mugikortasuna Zuzendaritza 

Ingurumena Zuzendaritza 

Donostia Kultura Zuzendaritza 

Donostia Turismoa Zuzendaritza 

 Kiroletako Udal Patronatua Arduraduna 
Gizarte Gaiak Arduradun teknikoa 
Ekonomia Sustapena eta Estrategia Plangintza Arduradun teknikoa 

21 Zabalgunea Arduradun teknikoa 

Ingurumena eta Jasangarritasuna Arduradun teknikoa 

Hirigintza eta Azpiegiturak- Mugikortasun eta Garraioen Zerbitzua Arduradun teknikoa 

Hezkuntza Zuzendaritza 

Herritarren Segurtasuna Arduradun teknikoa 

Gasteizko Udala 

Turismo Sustapena Arduradun teknikoa 

Gizarte Zerbitzuak Arduraduna 
Enplegua Arduraduna 

Ekonomia Sustapena Arduraduna 

Etxebizitza Arduraduna 

Garraioak Arduraduna 

Hezkuntza Arduraduna 

Ingurumena Arduraduna 

Nekazaritza eta Arrantza Arduraduna 

Kultura Arduraduna 

Sanitatea eta Osasun Publikoa Arduraduna 

Turismoa Arduraduna 

Polizia Arduraduna 

Eudel 

Gazteria eta Kirola Arduraduna 

Halaber, galdeketen bitartez, honako udalerri hauetako 35 arduradunek parte hartu 
dute: 

Udala Saila  Kargua  
Gizarte Ekintza eta berdintasuna, lankidetza eta droga-
menpekotasunen prebentzioa Arduraduna 

Inguralde Zuzendaria 

Ekonomia, Ogasuna, Ondarea eta Teknologia Berrikuntza Arduraduna 

Eretza Arduraduna 

Garraioa. Garraioetako Udal Zerbitzuak Saileko Ordezkaria 

Ingurumena Arduraduna 

Kultura, Hezkuntza, Euskara, Kirolak, Gazteria eta Kalitatea Hezkuntza 

Barakaldoko 
Udala 

Kultura, Hezkuntza, Euskara, Kirolak, Gazteria eta Kalitatea Kultura 

Gizarte Zerbitzuak Arduraduna 
Ogasuna eta Ekonomia Sustapena - Getxolan Arduraduna 

Garraioak. Azpiegitura eta Zerbitzuen Zuzendaritza Zuzendaria 

Hirigintza, Obrak eta Zerbitzuak Arduraduna 

Hezkuntza Arduraduna 

Kultur Etxea 

Getxoko Udala 

Kultura, Euskara eta Gazteria 
Saileko Arduraduna 

Gizarte Ongizatea Arduraduna 
Bidasoa Bizirik Arduraduna 

Irunvi Arduraduna 

Irungo Udala 

Ingurumena Arduraduna 



 
 
 
 

 224 

Garraioak. Hirigintza arloa, Hiritarrekiko Harremanetarako Arloa Arduraduna 

Hezkuntzako 
Zuzendaritza Hezkuntza, Kultura eta Gazteria 
Kulturako Zuzendaritza 

Gizarte Ongizatea, Lankidetza eta Osasuna Arduraduna 
Laudioko Tokiko Garapen Agentzia Arduraduna 

Garraioak. Udaltzaingoa Arduraduna 

Hirigintza eta Ingurugiroa Arduraduna 

Hezkuntza, Emakumea eta Gazteria Arduraduna 

Laudioko Udala 

Kultura, Kirolak eta Jaiak Zuzendaritza 

Gizarte Ongizatea Arduraduna 
Enplegua eta Ekonomia Sustapena Arduraduna 

Surposa Arduraduna 

Garraioak. Mantentze-lanak Arduraduna 

Zerbitzuak eta Ingurumena Arduraduna 

Hezkuntza eta Gazteria Arduraduna 

Portugaleteko 
Udala 

Kultura eta Jaiak Zuzendaritza 

 


